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proje kapsam

ıyla yılda 2

na gelecekti
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rılması, art

i durumund

mlanmış olac

arih ve kül

p okuma, ay

ara kadar 

gelmektedi

andıkları ke
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bir vakıa. 
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kitap okum
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unluluğun b
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etme; gerç

yı” bir kültü
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OJENİN HE
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rencilere ana

aplarla barış

ap okuma sü

şka bir gaye

ma ve yorum

de bir “gele

bağnazlıkta
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ında oluştur

rünün oluşm

ğrenim göre

rumlama bi

m ve sosyal b
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i olduğu 

2 kitap 

nırlarının 

kiye’deki 

p okuma 

ini ifade 

ayesinde 

a okuma 

ışkanlığı 

me ve 

ırmak. 
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PROJENİN TANITIM ÇALIŞMALARI (BASIN GRUBU) 

Projenin tanıtım ve yaygınlaştırma çalışmalarında; kurumumuzca hazırlanacak “Kamu 

spotu ve afişlerle, projeye ortak olan tüm kurumların resmi sitelerinden, ulusal/yerel 

medyadan ve sosyal medya platformlarından” yararlanılacaktır. 

Ayrıca Projeye ait tüm bilgi, duyuru ve görseller İl M.E.M resmi sitesi olan 

www.elazig.meb.gov.tr adresinde de yayınlanacaktır. 

 

PROJE FAALİYETLERİ 

 Proje ortakları ile birlikte başlangıç toplantısının gerçekleştirilmesi, 

 Projenin logo, afiş ve sunusunun hazırlanması ve basın yoluyla paylaşılması, 

 Proje ekibinin Elazığ Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantısının 

gerçekleştirilmesi, 

 Hür kürsü uygulaması ile öğrencilerin okuduklarını; pazartesi ve cuma günleri tören 

öncesinde ve tören ortamında ifade etmelerinin sağlanması, 

 Yazar, kitap kulüplerinin oluşturulması, 

 Projenin, reklam, pano ve bilboardlar ile sürekli gündemde tutulup gerektiğinde revize 

edilmesi, 

 Okul komisyonlarının görevlendirdiği öğretmenlerin, okullarında gerçekleştirmiş 

oldukları toplantılara ait raporları ve imza föylerini mayıs ayı sonunda AR-GE birimine 

teslim etmeleri, 

 Kitap okumaya yönelik konferansların düzenlenmesi,  

 Projenin nihai raporunun hazırlanması ve sonlandırılması. 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ 

 

Faaliyet K
as
ım

 

A
ra

lı
k 

O
ca

k 

Ş
ub

at
 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay
ıs

 

Proje sorumluları tarafından görevli öğretmenlere 

yönelik bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmesi. 

    

Görevli öğretmenlerin okullarında projenin sağlıklı 

uygulanmasına yönelik toplantılar düzenlemeleri. 

    

     Toplantılarda aldıkları kararların uygulama aşamalarını 
takip etmeleri.  
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     Aynı öğretmenlerin, uygulama aşamalarında tespit 
ettikleri aksaklıkları gidermek için okul idaresiyle beraber 
yeniden tedbirler alması.  

    

    “konferans, seminer, panel..” gibi etkinlikler 
düzenlenmesi. 

    

Proje yıllık raporunun hazırlanması ve ARGE birimine 

teslim edilmesi. 

    

 

PROJENİN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ 

Projenin başarısı, nihai raporlar doğrultusunda belirlenecek; yerel anlamda, istenilen amaç 

ve hedeflere ulaşıldığı takdirde ulusal bir projeye dönüştürülmek üzere Milli Eğitim 

Bakanlığına sunulacaktır.  

 

PROJENİN YÖNTEMİ 

-Her eğitim kurumu; “Elazığ Her Yerde Okuyor” projesini takip için; okul müdürünün 

başkanlığında kurumun personel sayısı göz önünde bulundurularak bir komisyon kurulacaktır.  

-Komisyon; “Kampanya için kitap temini, sınıf kitap havuzu, kitap dağıtımı, her sınıf için 

-aylık- kitap takip çizelgesi hazırlayıp değerlendirme; bu değerlendirmeler sonucunda seçtiği 

“okul birincisini” mayıs ayı sonunda MEM Ar-Ge’ye bildirme..” gibi görevleri yapacaktır. 

-Okullarda her sınıf için yapılacaklar:  

Her sınıfa uygun bir kitaplık yapılacaktır.  Bu sınıflarda tespit edilen öğrenci sayısı kadar 

kitap havuzu (Sınıf Kitaplığı)  oluşturulacaktır.  

-Okullarda oluşturulan kitap havuzundaki kitaplardan tüm öğrencilerin-dönüşümlü olarak-  

faydalanmaları sağlanacaktır.  

-Projenin geliştirilmesi ve daha etkili hale getirilmesi için; Fırat Üniversitesi Eğitim 

Fakültesinden öğretim görevlisi desteği ile kitap konulu “konferans, seminer, panel..” gibi 

etkinlikler düzenlenecek; “broşür, afişler...” hazırlanacaktır.  

-Merkez ve köylerde; din görevlileri, muhtarlar ve öğretmenler; bulundukları sosyal 

ortamlarda halkın kitap okuma etkinliklerine katılımını sağlamak ve söz konusu sosyal 

mekânlarda kitaplıkların oluşturulması için işbirliği içinde hareket etmeleri teşvik edilecektir.  

-Okul Birincisi; “Kitap Okuma Ve Yürütme Komisyonu tarafından  (sınıf öğretmeni, 

Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri) yılsonunda tespit edilen, öğrencinin okuduğu toplam sayfa 

sayısına göre” belirlenecektir. 
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“Elazığ Her Yerde Okuyor” projesinin iki ayağı olacaktır. 

1- Sınıf Ortamı.  

2-  Okul Dışındaki Tüm Yaşam Ortamları. 

 

Sınıf Ortamındaki Uygulama:  

Uygulama saati; ilk hafta, 1. ders saatinin son 20 (yirmi) dakikasında, diğer haftalarda da 

dönüşümlü olarak; 2.3.4.5.6.7 ve 8. saatlerinde de aynı şekilde uygulanacaktır. Böylece 

haftanın beş günü sırasıyla dönüşümlü (Örnek: 1. Hafta. 1.Ders saati, 2. Hafta 2. Ders saati.. 

vb) olarak uygulanacaktır.  

Not: Örnek çizelge ektedir.  

Öğrencilerin okudukları kitaplar, ilgili öğretmenlerce “Kitap Okuma Takip Defterine” 

kaydedilerek takip edilecektir. Ayrıca her okuldaki “proje yürütme komisyonu” projenin 

uygulama safhasındaki tüm bilgi ve belgeleri dosyalayacaktır. 

 

Okulların kendi bünyelerinde yapacakları işler:   

Kitap okumak için “Takip Defteri” oluşturmak, 

Öğrencilerin sosyal hayata hazırlanmaları için “Hür Kürsü” uygulaması başlatmak, 

Yazar – Kitap Kulüpleri oluşturma ve buluşturmak 

“Okuma” faaliyetine; ilgili öğretmelerin de bizzat katılarak “Rol-Model” oluşturmalarını 

sağlamak, 

Öğrencilerine yönelik kitap okumanın önemine yönelik seminer ve konferanslar 

düzenlemektir. 

İlkokullarda “sınıf öğretmenleri,” orta ve liselerde ise ‘Türkçe ve Edebiyat” öğretmenleri; 

gerek görmeleri halinde, -kendi derslerinde- kitap okuyan öğrencilerin performanslarına 

ayrıca bir katkı olarak değerlendirebilecektir.  

Okullarda, proje uygulamasında görevli her öğretmen, kendi kitap okuma grubu 

öğrencileriyle beraber kitap okumaya katılacaktır. 

Okul Dışındaki Tüm Yaşam Ortamlarındaki uygulama: 

Uygulayıcı öğretmenler; velileri, çocuklarıyla beraber okumaya katılmalarını teşvik 

edecektir. Evde her gün 40 dakika velinin katılımının sağlanmasıyla,  okuma kültürünün, okul 

dışındaki sosyal hayatta da yerleşmesi mümkün olacaktır. TEOG sisteminin de kaldırılması 

ile artan zaman aralığı kitap okuma kültürüne katkı sağlayacaktır. 

 

 



 

 9 

PROJENİN BÜTÇESİ: 

Projenin bütçesi, 75.000 (Yetmiş beş bin) TL’dir. 

 

PROJE EKİBİ 

              KİŞİ/ KURUMADI         PROJEDEKİ GÖREVİ 

Feyzi GÜRTÜRK Proje Sahibi 

     Metin ÖZGEN  

     Selami ÇİÇEK 

Proje Sorumlusu 

AR-GE Birimi Adına Proje Yürütücüleri 

     Menderes YILDIRIM 

Yetgin ER  

Yusuf Veysel YÜKSEL  

Hacı ORMANOĞLU 

Ali ATEŞ 

Gülnihan TUNÇ  

  

 

PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI 

1. “Beşikten mezara kadar ilim talep ediniz!” öğretisi, yaşam felsefesi haline getirilmesi 

sağlanacak. 

2. Anadolu’nun tekrar “ilim, irfan ve medeniyetin merkezi olmasına” katkı sağlanacak. 

3. “Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu?” anlayışı yaygınlaştırılacak. 

4. Öğrencilerin, kitap okuma bilinci kazanmaları sağlanacak. 

5. Öğrencilerin, 100 temel eser hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacak. 

6. Öğrencilerin, eğitimdeki başarılarının artırılması ve akademik çalışmalara 

özendirilmesi sağlanacak. 

7. Öğrencilerin, yorumlama-yordama yeteneklerinin artmasına; mesleki gelişimlerine 

katkı sağlanacak. 

8.  “İstikbal ve medeniyet, okumaktadır” düşüncesini yaşamın bir parçası haline getirmek. 

9. Türkiye’de dünya ortalamasının çok altında olan yıllık “kişi başına düşen kitap okuma” 

oranının yükseltilmesi sağlanacaktır. 
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