
                               2018-2019 

DEREBUCAK ĠLÇE MĠLLĠ                   

EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 

 

  

 

 

 

         OKUYORUM BĠLGĠYE KOġUYORUM 

                                    PROJESĠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               2018-2019 

PROJENĠN ADI: OKUYORUM BİLGİYE KOŞUYORUM PROJESİ 

 

1) PROJE Ġġ AKIġI ġEMASI 

1) Proje taslağının oluşturulması 

2) Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve hedef kitlenin tespit edilmesi, 

3) Proje faaliyetlerinin ay bazında planlamalarının yapılması, 

4) Proje faaliyetlerinin ilgili taraf ve şahıslara duyurulması, 

5) Proje faaliyetleri sonrasında elde edilen doküman ve bilgiler eşliğinde ilerleme ve sonuç 

raporlarının hazırlanması. 

6) Proje kapanış programlarının yapılması. 

 

2) PROJENĠN KONUSU 

Konya/ Derebucak‟ta öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin seviyelerine ve 

yaş guruplarına uygun, kendilerini geliştirici kitaplar okuyarak kitap okuma alışkanlıklarını 

oluşturmayı, bununla beraber en çok kitap okuyan öğrencilerin belirlenerek ödüller 

verilmesini, öğrencilerin drama, şiir resim ve gösterilerle okudukları kitabı 

anlamlandırmalarını konu edinmektedir. 

 

3) PROJENĠN GEREKÇESĠ 

Türkiye İstatistik Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığının yayınlanan raporlarına göre 

ülkemizin kitap okumada dünyada 86. Sırada olduğu görülmektedir. Günümüzde teknolojiye 

ve sosyal medyaya olan bağımlılık, kitap okuma alışkanlığını olumsuz etkileyen en önemli 

faktörlerden biridir. Ülke olarak günde 6 saat televizyon izleyip, 4 saat internete girerken 

kitap okumaya sadece 1 dakika ayırmakta ve genel ihtiyaç listemizde “kitap” 235. sırada yer 

almaktadır. 

Millet olarak dünyada iyi, güzel bir yer edinmek için okumak, düşünmek ve buna bağlı olarak 

tartışmak, sorgulamak, eleştirmek ve bilim üretmek zorundayız. İnsanların iletişim 

sağlayabilmeleri ve kendilerini ifade edebilmeleri kelimelerle mümkün olmaktadır. Etkili bir 

iletişim için tarafların sahip olduğu kişisel kelime servetinin de yeterli seviyede olması 

gerekir. 

Kelime servetini artırmada en etkili yollardan biri okumaktır. Okuma, öğrencilerin okuldaki 

derslerde okuduklarını daha iyi anlamalarına, daha iyi öğrenmelerine, birbirleriyle iyi 

seviyede iletişim kurabilmelerine ve öğretmenin anlatmak istediğini daha iyi anlamalarına 

katkıda bulunmaktadır. Okuma alışkanlığı, öğrencinin okul başarısını etkilemektedir. Etkin 
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okuyan ve okuduğunu anlayan bir öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır. Okuma 

alışkanlığının matematik, fizik gibi sayısal derslere yararı, sosyal derslere yararı kadar fazla 

olmaktadır. Araştırmalar okuma alışkanlığına sahip bir öğrencinin, okuma alışkanlığı olmayan 

aynı zekâ düzeyinde bir öğrenciye göre matematik problemini %35 daha hızlı çözdüğünü 

ortaya koymaktadır. Bu, bir saatlik bir sınavda öğrencinin 20-25 dakika gibi çok önemli bir 

zaman kazanması anlamına gelmektedir. Gerek Milli Eğitim Bakanlığının Yapmış olduğu 

Sınavlarda gerekse Yüksek Öğretime Geçiş Sınavlarında; Okuduğunu anlama ve 

yorumlamaya dönük soruların sorulması da öğrencilerimiz için kitap okumanın önemini 

arttırmaktadır. Okuma alışkanlığı, öğrencilerin not ortalamalarına da yansımaktadır. 

Araştırmalarda okuma alışkanlığı seviyesi yükseldikçe öğrencilerin not ortalamasının da 

yükseldiği görülmüştür. Elbette okuma alışkanlığı ile okul başarısı arasındaki ilişkide tek 

etken okuma alışkanlığı değildir. Ancak güçlü okuma alışkanlığının okul başarısını büyük 

oranda etkilediği net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Okuma alışkanlığı temelde örgün eğitim sistemi içinde kazanılan bir beceridir. Çocuklarda 

okuma eğitiminin 15 yaş sonuna kadar planlı ve sürekli bir biçimde yapılması sonucunda 

okuma alışkanlığı oluşmakta ve hayatları boyunca devam etmektedir. 

Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci, yılda 7300 dakika kitap okumuş olmaktadır. Bu 

süre sonunda öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Bu da 200 sayfalık 29 

kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına sahip bir okur yapmak 

için yeterlidir. 

Bu proje ile okullardan başlayan bir okuma hamlesi ile ülkemizde okuma alışkanlığı 

kazandırılmasına; Derebucak ilçesi yer ve şartlarında katkı sunulması hedeflenmektedir. 

 

PROJENĠN GENEL HEDEFLERĠ 

Derebucak İlçesi, merkez ve mahalle okullardaki öğrenci ve ailelerine kitap okuma alışkanlığı 

kazandırmak ve okunan kitap/sayfa sayısını artırarak okuduğunu anlamalarını sağlamaktır. 

 

PROJENĠN ÖZEL HEDEFLERĠ 

 Derebucak ilçesinin ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim düzeyindeki okullarının kitap 

sayısını arttırmak, 

 Bu okullarda okuyan öğrencilerin okuma alışkanlığının ve okuma kalitesinin 

artırılmasını sağlamak, 

 Derebucak ilçesinde okuyan öğrencilere okuma alışkanlığının yanı sıra okuduğunu 

anlama, öğrenme, yazma, etkili düşünebilme, problem çözme, Türkçeyi doğru, güzel 

ve etkili kullanma, konuşma ve ifade etme becerilerini kazandırmak, 

 Öğrencilerin kelime hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal 

güçlerini geliştirerek Dünya‟ya bakış açılarını değiştirmek. 
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 Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarını da arttırmak, 

 Gelecekte okuyan okumayı bir kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma 

alışkanlıkları kazandırmak. 

 Proje kapsamında seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilere okuma alışkanlığı ve zevki 

kazandırmak. 

 Derebucak İlçesi kamu görevlilerine okuma alışkanlığı ve zevki kazandırmak. 

 Kişinin içinde yaşadığı vatanı, ait olduğu milleti ve dolayısıyla kendini sevmesi ve 

saygı duymasını sağlamak. 

 

PROJENĠN YASAL DAYANAĞI 

26.07.2014 Tarih ve 29072 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim 

Kurumları Yönetmeliği, 

07.09.2013 tarih ve 28758 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 

2004 tarih ve 60 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi, 

13.01.2005 tarih ve 25699 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları 

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği, 

2005 tarih ve 70 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Genelgesi, 

22.08.2001 tarih ve 24501 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği, 

 

HEDEF GRUPLAR 

İlçe geneli Okul Öncesi(….öğrenci), İlkokul (….Öğrenci), Ortaokul (….. Öğrenci), 

Ortaöğretim (Lise) (….. Öğrenci) öğrencileri, velileri, okul çalışanları, idareci ve öğretmenler. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR 

Proje’nin Uygulanması Sonucunda; 

Okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine, çocuk ve 

gençlerimizin kitapla buluşmasına bir nebze de olsa katkı sağlanmış olacak, 

Öğrenciler kitap okuma alışkanlığı ve kitap okuma zevki kazanarak, gelecekte nesillerin 

okumayı bir kültür kazanımı edinmeleri sağlanacak, 

Öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri artacak; Öğrencilere açık ve etkili düşünebilme, 

yazabilme ve problem çözme becerisi ve anlayarak okuma becerisi kazandırılacak, 

Öğrencilere dilimizi (Türkçeyi) doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazandırılarak, 

öğrencilerin kelime hazineleri zenginleştirilecek  
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Okuyarak olayların ve gelişmelerin gerçek boyutunu öğrenen bireyler olarak, öncelikle 

öğrencilerin öz güvenlerini arttırmak yoluyla kitap okuma alışkanlığı kazandırılacak, 

Edinilen geniş kelime dağarcığı sayesinde, öğrencilerin daha fazla kavramla 

düşünebilmelerine ve kendilerini ifade ederek sosyalleşmelerine imkân sağlanacak, 

Boş zamanın olmadığı boşa harcanan zaman olduğu kavramları yerleştirilerek zamanını kitap 

okuyarak değerlendiren öğrencilerin, edindikleri bilgi ve kültür sonucunda toplum içinde 

etkin bir kişiliğe sahip olmaları sağlanacak, 

 Okumanın düşünmeye olan katkısı, hayata bakış penceresine sunduğu genişlik sayesinde 

öğrencilerin ders başarısının artışı ile hayat başarısını yakalamalarına katkı sağlanacak, 

 Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların kitap okumalarının hem vatandaş üzerinde 

olumlu etkileri olacak hem de bu kişilerin ailelerine örnek teşkil etmeleri sağlanacak, 

Çocuklarının bulunduğu bir projede ailelerin de destek vermesiyle okuma alışkanlığının etki 

edeceği alanın genişlemesi sağlanacak, 

Proje kapsamında belirlenen etkinlikler ile seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin okumayı 

bir ihtiyaç olarak görmeleri sağlanacak, 

Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen ve sorgulayan öğrencilerimiz 

yetişecek, 

Kitap okuma davranışını okul ve kurumlardan başlayarak tüm Derebucak halkının 

benimsemesi sağlanacak, 

Hayatın her safhasında kitap okuma alışkanlığı yerleştirilecek ve “Okuyorum Bilgiye 

KoĢuyorum”  prensibinin sürekli canlı tutulması sağlanacaktır 

 

 

PROJE KAPSAMINDA OKUNACAK KĠTAPLARIN BELĠRLENMESĠ 

Öğrencilerimiz okul ve sınıf kütüphanelerinden, evlerindeki kitaplardan, öğretmen ve 

arkadaşlarından temin edecekleri kitapları okuyabilecekler, bu kitapların içerik ve düzeylerine 

uygunluk takibi ise sınıf öğretmenleri tarafından yapılacaktır. 

             

 PROJE AÇILIġI VE TANITIMI            

İlçeye bağlı merkez ve mahallelerdeki okullarda, ilçe proje yürütücüsü tarafından proje 

tanıtımları yapılacak,buna ilaveten okul öğretmenleri tarafından da  öğrencilere ve velilere 

proje hakkında bilgiler verilip tanıtımlar yapılacaktır.. Öğrencilerin dikkatini çekmeye ve 

bilgilendirmeye yönelik sunumlar sınıflarda izletilerek proje başlatılmış olacaktır. 
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GÖRÜNÜRLÜK FAALĠYETLERĠ 

Görünürlük faaliyetleri kapsamında, projenin tanıtımını yapmak, projeyle ilgili çeşitli duyuru 

ve haberleri yayınlamak üzere, Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sitesi bünyesinde bir 

sayfa oluşturulacak, sayfanın kurulumu ve güncellenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından yapılacaktır.  Proje süresince sayfa güncel tutularak, okullarda her ay en çok kitap 

okuyan öğrenci bilgileri sitede yayınlanacak, okuma formları, okuma belgeleri, sitede yer 

alacaktır. Proje ile ilgili her türlü haber de bu sayfada yayınlanacaktır. 

Okullarda dışarıdan ziyarete gelen misafirler için beklerken yararlanabilecekleri okuma 

köşeleri yapılacaktır. 

Projeyi tanıtıcı afiş ve broşürler bastırılarak kamu kurum ve kuruluşları ile okullara 

dağıtılacaktır.  

Okullarda projeyi tanıtıcı ve bilgilendirici, okumanın önemini ve faydalarını öne çıkarıcı, her 

ay okuma 1. si seçilen öğrenciyi tanıcı „‟Okuyorum Bilgiye Koşuyorum‟‟ panoları 

hazırlanacaktır.  

  

20 DAKĠKALIK KĠTAP OKUMA FAALĠYETĠ 

Okullarda öğrenciler, öğretmenler ve personelin düzenli olarak her gün 20 dakika kitap 

okunması sağlanacaktır. Sınıflarda toplu okuma saatleri (dönüşümlü saatlerde) 

düzenlenecektir. Ekim ayından itibaren eğitim öğretim dönemi boyunca okullarda kitap 

okumak için her gün 20 dakika zaman ayrılacak, kitap okuma zamanı her gün bir sonraki 

derste olacak şekilde dönüşümlü olarak belirlenecek ve 2019 Mayıs Ayı 2. 

Haftası(10.05.2019) sonuna kadar bu etkinliğe düzenli olarak devam edilecektir. 

 

KĠTAP OKUMA VE BĠLĠNÇLENDĠRME FALĠYETLERĠ 

Proje süresince kitap okuma faaliyetlerine ek olarak farklı bilinçlendirme faaliyetleri de 

gerçekleştirilecektir. Okuma alışkanlığının temelinin atılmasında temel eğitim öğretmenlerine 

büyük görevler düşmektedir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri ortaokullarda Türkçe 

öğretmenleri ve ortaöğretimde Edebiyat öğretmenleri, şube rehber öğretmenleri projenin amaç 

ve hedeflerinde belirtilen her bir konuyu öğrencileriyle birlikte tartışıp, bu maddelerin 

önemini kavramalarını sağlayacaklardır. 

Kütüphaneler haftasına denk gelen hafta içerisinde; o aya kadar yapılan sıralamalarda, her 

okulun okuma etkinliklerinde 1. 2. Ve 3. Olan öğrencilerine yönelik Beyşehir İlçesinde 

bulunan İlçe Halk Kütüphanesine gezi düzenlenerek, kütüphaneden kitap seçme, üye olma 

gibi kütüphane kültürü oluşturmaları sağlanacaktır. 

Okumanın insan hayatındaki yeri ve önemi hakkında öğrencilere ve velilere yönelik çeşitli 

bilgilendirme faaliyetleri okul müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. 
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Veli toplantıları yapılarak kitap okumanın önemi anlatılacak ve proje konusunda destek 

sağlamaları istenecektir. 

 Okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüp toplantılarında kitap ve kitap okumanın önemi 

vurgulanacaktır. 

Okuma saati esnasında okullara gelen ziyaretçilerin de okumaları için “Kitap Köşeleri” 

oluşturulacaktır. 

Öğrencilerimize okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla okullara kaymakam, belediye 

başkanı ve kurum müdür ve amirleri davet edilerek birlikte kitap okuma uygulaması 

yapılacaktır. 

 Ailelerin yapacağı etkinlikler arasında; anne ve babanın okuyarak model olması, evde 

kitaplık oluşturulması, evde okuma saati uygulaması yapılarak whatsapp üzerinden 

fotoğraflarının öğretmenlerle paylaşılması sağlanacaktır. 

Okul öncesi ve 1. Sınıf öğrencilerine yönelik öğretmenlerinin kitap okuma ve dinletme 

etkinlikleri yapılmaları sağlanacaktır. 

Her sınıfa (sınıf öğretmeninin denetiminde ) okuma kumbaraları oluşturulacak ve her kitap 

bitiminde formlarını dolduran öğrencilerin okuduğu kitabın ve kendi adının yazılı olduğu 

kağıt, kumbaralara atılacaktır. Okuma kumbaraları proje sonunda açılıp sayım yapılarak en 

çok kitap okuyan öğrenci tespit edilecektir. 

13-17 Mayıs tarihleri arasında (öğrencilerin okudukları kitaplardan seçilmek üzere) okullarda 

guruplar halinde drama şiir ve gösteriler düzenlenerek tüm senenin değerlendirmesi yapılacak, 

projenin 1. 2. Ve 3.Süne ödüller ve belgeler verilecektir. Tüm bu gösteri ve ödül törenleri bir 

okuma şenliği tadında velilerinde katılımı ile geniş bir program şeklinde her okulun kendi 

bünyesinde gerçekleştirilecektir. 

Öğretmenlerin  yapacağı etkinlikler arasında; okuyarak kendisinin model olması, iyi bir sınıf 

kitaplığı ve okul kütüphanesi kurmak; bazı dersleri kütüphanede yapmak; öğrencileri 

kütüphaneye  üye yapmak; okuduğu için öğrencileri ödüllendirmek ve övmek; okuma 

saatlerini etkili kullanmak; okuyacağı kitap seçiminde öğrenciye rehberlik etmek; okuma 

konusunda velilerle işbirliği yapmak; öğrenciler için eleştirel okumalar yapmak gibi 

etkinlikler sayılabilir. 

ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME FAALĠYETLERĠ 

Okul yönetimlerince sene başında öğretmenler tarafından oluşturulan  proje uygulama, izleme 

ve değerlendirme komisyonu izleme ve değerlendirmeleri yaparak sonucu her ay okul 

müdürlüklerine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟ne bildireceklerdir. 

Okul müdürlüğü de komisyonun bildirdiği öğrenciyi her ay sonunda okulunda ilan edecek ve 

belge verecektir. 

 Kütüphaneler haftasında o aya kadar sıralamaya giren öğrencilerden her okulun 1. 2. Ve 

3.leri olmak üzere, seçilip Beyşehir İlçe Halk Kütüphanesine geziye götürülecektir. 
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Okullar bütün bir yıl en verimli kitap okuyan ve kumbarayı en çok dolduran öğrencisini İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir. 

Tüm bu izleme ve değerlendirme faaliyetleri boyunca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İnretnet 

sitesi bünyesindeki web sayfası etkin olarak kullanılacaktır. 

Okullarda öğrenciler kitap okumaya teşvik edilecek, her öğrencinin, güçlü okuma 

alışkanlığına sahip olabilmesi (ayda 2 veya daha fazla kitap okuması) için çalışılacaktır. 

KĠTAP OKUMA FORMLARININ DOLDURULMASI 

Sınıf öğretmenleri tarafından öğrencilerin okudukları kitaplar takip edilecek ve kitap 

bitiminde öğrencilerden Kitap Okuma Değerlendirme Formu (Ek1-2) doldurmaları 

istenecektir. 

 

YAZAR –ÖĞRENCĠ SÖYLEġĠ 

Projenin ilerleyen aylarında öğrenci, öğretmen, veli ve vatandaşlara yönelik, bir uzman 

tarafında kitap okumanın faydaları , doğru kitap okuma- anlama konularını kapsayan bir 

söyleşi düzenlenecektir. 

 

RESĠM YARIġMASI 

Kütüphaneler haftası kapsamında okullarda  „‟Kitap okumanın Önemi ve Faydası‟‟ konulu 

resim yarışması düzenlenecek ve ilçe‟de dereceye girenler belirlenecektir. 

 

ÖDÜL VE BELGELERĠN VERĠLMESĠ (Proje KapanıĢ Toplantısı) 

 Yıl sonunda(27-31 Mayıs) Okulların işbirliği ve katılımı ile  Derebucak Milli Eğitim 

Müdürlüğünce düzenlenecek kapanış programında sene içinde kitap okuma sayıları 

değerlendirilen öğrencilerden okul 1.leri belirlendikten sonra bunların içerisinden de ilçe de 

dereceye girenler belirlenecektir. Proje sonunda bir ilçe programı düzenlenerek, öğrencilerin 

yıl içinde okuduğu kitaplardan kesitler alarak hazırladıkları drama,şiir ve gösterileri 

sunulacaktır ve ilçe derecesine girenlerin  ödülleri bu programda verilecektir. Her ay 

okullarda dereceye giren öğrencilerin bilgileri ve fotoğrafları internet sitesinde 

yayınlanacaktır. 

Peygamber Efendimiz (s.a.v) in Hadis-i Şerifi bize bu konuda ışık tutacak ve yolumuzu bu 

fikirde aydınlatacaktır. 

‘’Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol, beĢincisi olma(yani bunların 

dıĢında kalma) helak olursun.’’ (Hadis-i ġerif) 
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EKLER 

 

EK-1 

 

KİTAP HARİTASI 

İLKOKULLAR 

Adı ve Soyadı     : ………………………………………………………    Tarih: ……/ ….. /20… 

Sınıf                     : ………………………                                                                          

 No:  …………     

Okuduğu Kitabın Adı: ………………………… 

Kitabın Sayfa sayısı: 

  

Kitabı beğendin mi                                   Evet                            Biraz                               Hayır 

  

  

Öykünün Kahramanları En Beğendiğin Kahraman ve Özelliği 

Olayın Geçtiği Zaman  Olayın Geçtiği Yer 

Öyküde Anlatılan Olay 

Çıkardığım Sonuç (Ana Düşünce) 
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EK-2 

Öğrencinin Adı Soyadı    : ………….. 

Sınıfı  – Numarası              : ……………………….. 

Form No                              : ……… 

‘’Ya öğreten, ya öğrenen, ya dinleyen, ya da ilmi seven ol, beĢincisi olma(yani bunların 

dıĢında kalma) helak olursun.’’ (Hadis-i ġerif) 

KİTAP İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Kitabın Adı  

Yazarı  

Türü – Sayfa Sayısı  

Okumaya Başladığım Tarih  

Okumayı Bitirdiğim Tarih  

Yayınevi, Basım Yılı Ve Yeri  

Yazarın Okuduğum Diğer Kitapları  

  

KİTAP İLE İLGİLİ DUYGULAR – DÜŞÜNCELER 

Konusu  

Olayın Geçtiği Yer ve Zaman  

Kişiler Ve Özellikleri  

Kitabın Kısaca Özeti  
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Kitaptaki En Beğendiğim İfadeler  

Kitaptan Çıkardığım Sonuç  

Kitap Hakkındaki Yorumum 
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                       PROJE HAKKINDA 

PROJENİN ADI                                           OKUYORUM BİLGİYE KOŞUYORUM 

PROJENĠN SAHĠBĠ DEREBUCAK İLÇE M.E.M 

PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ  ÖZGE KILIKLI 

PROJE BAŞLAMA TARİHİ  8.10.2018 

PROJE BİTİŞ TARİHİ  10.05.2019 

HEDEF KİTLE   

Derebucak İlçe Merkezi ve mahallelerindeki 

ilkokul, ortaokul ve lise de öğrenim gören 

öğrenciler, velileri, okul çalışanları, idareci ve 

öğretmenler. 

 

TOPLAM MALİYET - 

  

İLÇE PROJE  YÖNETİM EKİBİ 

Adı Soyadı Görevi / Unvanı Projedeki Görevi 

Mehmet GÜNEŞ İlçe Özel Büro Yetkilisi Proje Başkanı 

Özge KILIKLI İlçe Mebbis Yöneticisi Proje yürütücüsü 

Yahya Kemal SAVDIR Halk Eğitim Merkezi Müdürü Proje üyesi 

Nurcihan KENDİR Şehit Hüseyin Albaşgil Mdr. Yrd. Proje Üyesi 

Dilek ERÇİK Şehit Hüseyin Albaşgil Türkçe Öğretmeni Proje Üyesi 
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 “OKUYORUM BİLGİYE KOŞUYORUM” PROJESİ 

FAALİYET PLANI 

 
Faaliyetler 

Süre 
 Sorumlu Kurum 

/ Okul 
Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs 

 

1 Proje tanıtımı 

ve Açılışı 
* 

        

Proje İlçe 
Yönetim Kurulu 
Ve  Okullar 

3 Görünürlük 
materyallerinin 
(Afiş, Broşür, 
Brandaların) 
hazırlanması 

* * 

       

Proje İlçe 

Yönetim Kurulu 

4 Sınıf 

kütüphanelerini

n,Panoların ve 

okuma 

köşelerinin 

hazırlanması 

* * 

       

Okul Müdürlükleri 

5 20 Dakika Kitap 

Okunması 
* * * * * * * * 

 

Okul Müdürlükleri  

6 

İzleme ve 

Değerlendirme 

Faaliyeti 

* * * * * * * * 

 

Okul 

yönetimlerince  

Okul proje 

uygulama, izleme 

ve değerlendirme 

komisyonu 

oluşturulacak ve 

aylık   takibi 

yapılacak 

7 

Kitap Okuma 

Bilinçlendirme 

Faaliyetleri 

* * * * * * * * 

 

Okul 

Müdürlükleri,  

Halk Eğitimi 

Merkezi 

Müdürlüğü, 

Öğretmenler  

8 

Kitap Okuma 
Formlarının 
Doldurulması  

* * * * * * * * 

 
Okul Müdürlükleri 
ve Öğretmenler  

9 
 Yazar Öğrenci 

Söyleşisi 
      

* 

  

Proje 

Koordinatörü – 

Proje İlçe 

Yönetim kurulu 

10 
İlçe 
Kütüphanesi 
Gezisi 

  

    

* 

   

İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve 

Okul Müdürlükleri 

11 Resim 

Yarışması 
     

* 

   

Okul Müdürlükleri 

ve İlçe Proje 
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Ekibi 

12 Okullarda 

Okuma Şenliği 

Programlarının 

ve ödül 

törenlerinin 

yapılması 

  

      

* 

 

Okul Müdürlükleri 

13 

Proje kapanış İlçe 

Programının 
yapılması ve ödül 

törenleri 
       *  

Okul 

Müdürlükleri 

ve İlçe Proje 

ekibi 
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PROJE İŞLEM BASAMAKLARI 

  

1. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılacak iş ve işlemler 

1. a) İlçe Proje ekiplerini oluşturmak, 
2. b) Yapılacak çalışmaların ve etkinliklerin okul yönetimlerine tanıtılması, 
3. c) Yılsonu uygulama raporlarını değerlendirilmesi, ödüllendirilecek çalışmaların 

belirlenmesi, 
4. d) Okullardan gelebilecek öneri ve çalışma örneklerini paylaşıma açmak, 

2. Okul Müdürlüklerince yapılacak iş ve işlemler 

1. a) Okul müdürü başkanlığında okul proje yürütme ekibini oluşturmak 
2. b) Okul okuma eylem planını hazırlamak 
3. c) Proje etkinliklerini kurum personeline tanıtmak ve yapılacak etkinlikleri belirlemek, 
4. d) Okul ve sınıf kütüphaneleri zenginleştirme çalışmalarında bulunmak, 
5. e) Okuma köşesi ve panosu hazırlayarak ,Yapılan çalışmaların proje panolarında 

sergilenmesi için zemin hazırlamak, 
6. f) Velilerin (ebeveynlerin) de kitap okuma etkinliklerine katabilecek etkinlikler düzenlemek, 
7. g) Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek, 
8. h) Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak ve raporlaştırmak 

ve ilçe yürütme kuruluna sunmak 
9. Okulda her ay dereceye giren öğrenciye Belge vermek. 

3.  Sınıf – Şube – Branş Öğretmenlerince Yapılacak İş ve İşlemler 

1. a) Sınıf kitaplıklarının kurulmasına ve zenginleştirilmesine zemin hazırlamak, 
2. b) Kitap temini ve değişiminde rehberlik etmek, 
3. c) Kitap okuma etkinliklerinden örnekler uygulamak rol ve model olmak, 
4. d) Velilere tanıtım ve uygulama çalışmaları yapmak, 
5. e) Kütüphane çalışmalarına katılımı teşvik etmek, öğrencilerin üye olmalarını sağlamak, 
6. f) Öğrencilerin okudukları kitaplar ile ilgili istatistik çalışmalarını tutmak, raporlaştırmak ve 

okul yönetimine sunmak 

  

 


