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1. Kitap/Yazar Söyleşilerimiz 

 Kitap; kütüphane rafları süslemenin çok ötesindedir, farklı bakış açıları edinebileceğimiz 

yolculuklar, düş gücümüzün sınırlarını zorlayan kurgular, roman kahramanları arkadaşlardır. 

Bir kitaba büyük, yaşlı, yine de güzel dünyamız; dünyaya ise her bir insanın ayrı öyküsü 

sığmakta. Demek ki yaşam kütüphanelerin raflarında, çevirdiğimiz sayfaların arasında 

gizli…   

Bu doğrultuda okumanın yaşamımıza katkılarını bilen, iyi birer okuyucu olmak yolunda 

emin adımlarla ilerleyen öğrencilerimizi okudukları kitapların yazarları ile buluşturmaya 

çabalıyoruz..   

 

 



 

2020-2021 Eğitim- Öğretim Yılı’nda 2. ve 3. sınıf öğrencilerimizi “Dede ile Sayın 

Okaliptüs” kitabının yazarı Eşref Karadağ; 4. ve 5. sınıf öğrencilerimizi “Ev Değil Çarşamba 

Pazarı” kitabının yazarı Leyla Ruhan Okyay; 6 ve 7.sınıflarımızı ise “Montsuzlar” kitabının 

yazarı Ömer Açık ile çevrimiçi platformlarda bir araya getirdik. Bu keyifli söyleşilerde 

öğrencilerimiz kimi zaman kıymetli yazarlarımıza sorular yönelttiler, kimi zamansa 

okudukları kitaplar için oluşturdukları afişleri ekranlara yansıttılar. Tüm yazarlarımız 

öğrencilerimizin sorularını ilgiyle yanıtlayıp okuyucu kitlesi olarak özel çocuklar olduklarını 

vurguladılar.  
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2. Kutlama ve Anma Törenlerimiz 

 Bizler biliriz ki yeni nesil ulusal değerlerini ne denli bilip bu değerlere ne denli sahip çıkarsa 

gelecekte Atatürk ilke ve devrimlerine o denli bağlı bir nesil yetişir; ülkemizin geleceği o 

denli parlak ve sonsuz olur.  

 



 

Yeni eğitim öğretim yılına başlar başlamaz yavrularımızı özlemle ve sevinçle 

karşılayışımızın ifadesi “Açılış” törenimiz… Cumhuriyetimize ve Ata’mıza bağlılığımızı 

ortaya koyduğumuz “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” kutlamamız… Hemen ardından 

Ata’mızı sonsuzluğa uğurladığımız günde, saat 9’u 5 geçe, siren sesleri eşliğinde, şükran 

duygularıyla Ata’mızı andığımız “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü”müz… Bugün bağımsız 

ve çağdaş bir ülke olarak var oluşumuzu borçlu olduğumuz başta M. Kemal Atatürk olmak 

üzere tüm kahraman şehitlerimizi selamladığımız “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri 

Anma” törenimiz… Miniklerimizin kendilerini tüm dünya çocuklarından çok daha şanslı ve 

değerli hissettikleri “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”mız… Gençliğin 

Atalarına ve nice zorluklarla kazanılmış vatanlarına karşı görev sorumluluklarını asla 

unutmadıklarını ifade ettikleri “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”mız 

ve birinci sınıflarımızın “Okuyorum, yazıyorum; hayallerime yaklaşıyorum” başlığında 

Rektörümüz Prof. Dr. Sayın Nükhet Hotar’ın okulumuza teşrifleri ile gerçekleştirdiğimiz 

etkinliklerimiz coşkuyla kutlanmıştır. 
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3. Genç Kalemler Yetişiyor 

 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı’nda da her yıl ulusal çapta düzenlenen 

“Zeynep Cemali Öykü Yarışması”na öğrencilerimizin ürünlerini 

ileteceğiz. Genç kalemlerimizden umutluyuz. Ayrıca Buca İlçe Milli 

Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen “Atatürk ve Çocuk” temalı şiir yazma 

yarışmasına da okulumuz öğrencilerinin yapıtları arasından seçtiğimiz 

üç şiirle katılım gösterdik.  

 ATAMIZIN ÜMİDİ 

 

Yüreğinde kocaman çocuk sevgisi, 

Hiç bitmezdi onlara ilgisi, 

Armağan etti çocuklara, 

Bayramların en güzelini. 

 

Oyun oynarken yanı başımızda, 

İzliyor bizi sanki usulca. 

Atatürk, çocuk olmuş bakın! 

Sallanıyor gülen yüzüyle salıncakta. 

 

Atatürk sevgisi, en yücesinden, 

Bu vatanın evlatlarında karşılık buldu, 

Değişmedik onun sevgini hiçbir şeyle, 

İlkeleri, tek yol gösterenimiz oldu. 

 

Atamızın tek ümidi, 

Gençliktedir gençlikte! 

Boşa çıkarma güvenini, 

Bu vatan Atamızın çocuklara emaneti 

DERİN AKÇALI 

 

ATAM  

  

Türk’ün Ata’sı sensin  

Bütün Dünya öğrensin,  

Doğan her bir evladı  

İzinde göreceksin.  

  

Asil kandaki kudret  

Bayrağımdaki al renk,  

Hepsi senin eserin  

Minnettar sana bu millet.  

  

Sen dünyaya hükmeden  

Ulu lider Ata’msın,  

Anıtkabir’de değil  

Kalbimizde yatansın.  

 

ALPER DORUK YILDIZ 

 

23 NİSAN GELİR, ATAM GELİR 

23 Nisan gelir, yanımıza biri gelir. 

Başımızı okşar, kalbimizi ısıtır. 

Sevgiyi başka bir dille öğretir. 

Bize o günü yeniden yazdırır. 

 

Bize deseler ki bu günde kim var? 

Hep bir ağızdan:  

“Atam vardır, Atam bize güvenen, bizi kollayan 

Atam vardır.” deriz. 

Çocuksu gülüşü, tertemiz kalbiyle... 

 

Hem öğretmenimiz hem de önderimiz, 

Çocukları yücelten, bizi her yerden gören, 

Çocuklarla çocuk olmayı bilen, 

Bize yol gösteren Atam. 

Fikirlerin hep bizimle yücelecek,  

Bizimle onlar da büyüyecek. 

Söz veriyoruz Atam, söz. 

Sen bu günü bizlere armağan ettiysen 

Biz de sana bu güzel ülkenin, 

Çalışkan çocukları olarak  

Teşekkürü hep borç bileceğiz. 

 

ÇAĞAN YURTSEVER  

 

 

 


