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OKULUMUZ HAKKINDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KURUMSAL TARĠHÇE: 

Okulumuz  2001 yılında Görme Engelliler Binası’nda Resim ve Müzik 
bölümleri ile eğitim ve öğretime açılmıştır. Gündüzlü ve yatılı olarak 
eğitime devam etmektedir. Okulumuzun bahçe alanının tamamı 58250 
m² bina alanları toplamı 10200 m² olup eğitim binası pansiyon, yemek-
hane, Konser salonu ,10 dairelik lojman ve bekçi kulübesinden oluş-
maktadır.  
 
 
 MĠSYONUMUZ 
    Okulumuzun bir sanat, kültür ve eğitim merkezi durumuna gelmesini ve bu 
alanda evrensel sanatın gelişimine katkıda bulunmasını bütün öğrencilerin 
öğrenimlerini onların bilgili becerili ve kendilerine güvenen, çağın değişen ve 
gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek beceriler kazanan, sanat eğitimi ile 
soyut duygu ve düşüncelerini somuta dönüştürebilmelerini ve var olmayan 
yeni biçimler, yeni ilişkiler ortaya çıkarabilen bireyler olarak yetişmelerine 
olanak tanımak ve onlara 21. Yüzyılın gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
beceriler kazandırmak. 
 
 
 VĠZYONUMUZ  

Geleneksel Sanatımızla Evrensel Sanatı Bütünleştirerek, Bölgemizde  
Tanıtım ve Başarının Adresi  Olmak. 
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İÇİNDEKİLER 

 
“Pencerede şakıyan kuşlardan bize ne.  

Gerçek olan tabiat değil, kitaplarda  
görülen rüyadır. 

 Meçhule açılan bir kapıdır kitap.  
Meçhule, yani masala, sonsuza...” 

1- Giriş..……………………………………………………..……………4 
2- Kitap Tutkunları Trambüste!................................................................. 6 
3- Hayatın Eskimeyen Yüzü “Kitaplar ve Filmler”…………… ….…….8 
4- Hepimiz Okuyoruz……………...………………………………….….10 
5- Birlikte Okuyoruz..................................................................................12  
6- Yazar –Öğrenci Buluşmaları………………………………… ….…. .14 
7- Kütüphane Gezisi …………………………………………………….16 
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KĠTAP OKUMA KÜLTÜRÜNÜ GELĠġTĠRME 
PROJESĠ 

 
Abdulkadir Eriş Güzel 

Sanatlar Lisesi olarak, okuma 
kültürünü geliştirme projesi 
kapsamında okulumuz edebi-
yat öğretmenleri öncülüğünde 
rehber öğretmen, tarih, sanat 
tarihi, resim, müzik öğretmen-
lerimizin katılımıyla bir proje 
ekibi oluşturduk.  

Bu ekibimiz ile daha önceden de okulumuzun vizyo-
nuna ve hedeflerine uygun olarak, yaptığımız kitap okuma 
etkinlikleriyle ilgi neler yaptığımızı gözden geçirdik. Fikir 
alış-verişi sonrası okulumuz şartlarını da göz önünde bulun-
durarak yapabileceğimiz gerçekçi çalışmaları belirledik. Pro-
jeyle ilgili uzun ve kısa vadeli hedefleri belirleyip projeleri 
oluşturduk. 

Katılımcıları ve tarihleri belirleyip öğrencilerimizi de 
işin içine katarak projeler hayata geçirmeye başladık. 

Projelerimizde öğrenci, veli, öğretmen ve çeşitli ku-
rum ve kuruluşlarla birlikte çalışmaya özen gösterdik. 

Projelerimize destek veren tüm paydaşlarımıza teşek-
kür ediyoruz. 
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YIL ĠÇERĠSĠNDE KĠTAP OKUMA ĠLE ĠLGĠ 
YAPTIĞIMIZ FAALĠYETLER: 

 
 

*  Kitap ve okuma üzerine duvar gazetesi çıkarılması 
 Sınıf içi uygun derslerde kitap okumaya yönelik  
performans çalışmaları  
 Okul kütüphanesinin etkin kullanımı ile ilgili  
etkinlikler 
* Yazar-öğrenci buluşmalar 
* Kütüphane Haftası kütüphane gezisi 
* “ Trambüs’te Kitap Okuma Projesi ” 
* “ Hepimiz Okuyoruz Projesi ” 
* “ Birlikte Okuyoruz Projesi ” 
* “ Kitaplar ve Filmler Söyleşisi ” 
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KİTAP TUTKUNLARI TRAMBÜSTE!... 

                 Okuma tutkusu, yer 

ve zaman tanımayan bir sev-

da. Kitap okumanın hayatın 

bir parçası olduğu, özel bir 

vakit veya mekân gerektir-

mediği düşüncesiyle kitap 

tutkunlarıyla yollara koyul-

duk. Kitap okuma etkinliği 

ile yeteri kadar kitap okumayan gençlerimize ve tüm halkımıza 

bir mesaj vererek farkındalık oluşturmayı amaçladık.  
 
 

. 
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            Öğrenci ve öğretmenlerimizin 
katılımıyla şehrimizin en işlek toplu taşıma 
hattı olan üniversite trambüs hattında kitap 
okuma etkinliği gerçekleştirdik. Etkinlik 
süresince halkımızın yoğun ilgisiyle 
karşılaştık. 
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HAYATIN ESKİMEYEN YÜZÜ  
“ KİTAPLAR VE FİLMLER ” 

Okuma Kültürünü 
Geliştirme Projesi çerçeve-
sinde, kitapların hayatın bir 
parçası olduğunu, birçok 
filmin ve dizinin kitaplar-
dan uyarlandığını gözler 
önüne sererek; öğrenci, 
öğretmen ve velilerimizin 
okuma kültürünü ve farkın-
dalığını geliştirmeyi amaç-
ladık. 
 

Bu doğrultuda okulumuz konferans salonunda Görsel Sa-
natlar öğretmenimiz Cengiz GÖĞEBAKAN tarafından  ´´Kitaplar 
ve Filmler´´ konulu söyleşi gerçekleştirildi.  
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Etkinliğimize öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. 
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HEPĠMĠZ OKUYORUZ! 

 Okuma alışkanlığının belirli bir yaş, eğitim veya mes-

lekle sınırlı olmadığını, okumanın hayat boyu olduğunu vurgula-

mak ayrıca okuma kültürümüzü daha yaygın hale getirmek ama-

cıyla okulumuzdaki paydaşlarımızla kendi çalışma ortamlarında 

kitap okuyabileceği bir etkinliğe imza attık.  
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HEPĠMĠZ OKUYORUZ! 
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BĠRLĠKTE OKUYORUZ!... 

 

Okumak, aynı anda farklı dünyalara kapılar açmak… Ġnsanın bi-

reyselleştiği, cep telefonlarına, tabletlere, televizyona ve bilgisa-

yara hapsolduğu günümüz dünyasında yalnızlaşan insanın yeni-

den, birlikte ortak bir okuma kültürü oluşturması adına öğrencile-

rimiz ve öğretmenlerimizle kitaplarımızı alarak okul bahçesinde 

okuma etkinliği gerçekleştirdik.  
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BĠRLĠKTE OKUYORUZ!... 
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YAZAR ÖĞRENCĠ BULUġMALARI… 

 
 

 Okulumuzda Malatya’da yazar öğrenci buluşmaları çerçe-
vesinde yeni bir etkinlik daha gerçekleşti. 

Yazar ve Karikatürist Demirhan Kadıoğlu’nun konuk ol-
duğu söyleşi düzenlendi. Söyleşide karikatür yazarlığı üzerine 
güzel fikir alışverişi sağlandı. 
Yazar ve Karikatürist Demirhan Kadıoğlu tarafından canlı perfor-
mans 2 öğrencinin karikatürü yapıldı. 
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YAZAR ÖĞRENCĠ BULUġMALARI… 
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KÜTÜPHANE GEZĠSĠ 

 

Kütüphane Haftası çerçevesinde okulumuz öğrencileriyle 

Ġnönü Üniversitesi kütüphanesini gezi düzenledik. Gezi ile öğren-

cilerimize kütüphane katalog sistemi, kütüphaneden nasıl faydala-

nılacağı gibi konularda bizzat kütüphane sorumluları tarafından 

faydalı bilgi- ler verildi. 
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KÜTÜPHANE GEZĠSĠ 
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PROJE EKĠBĠ 

NEVZAT BOZDEMĠR– Okul Müdürü 
ZÜHAL KANDUR - Müdür Yardımcısı 

CENGĠZ ĞÖĞEBAKAN– Resim Öğretmeni 
ASIM ÇELĠK—TDE Öğretmeni 

YUSUF BOYNUKARA– TDE Öğretmeni 
YUSUF ZEREN– Sanat Tarihi Öğretmeni 

DEMET TAY -- Müzik Öğretmeni 
NESRĠN DEMĠR - Rehber Öğretmen 
HARUN BARIġ– Müzik Öğretmeni 


