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ELAZ
ZIĞ MİL
LLİ EĞİT
TİM MÜD
DÜRLÜĞ
ĞÜ
“ELA
AZIĞ HER
R YERDE OKUYOR
R “ PROJES
Sİ NEDİR?
?
Kitapp okuma alıışkanlığının
n yetersizliğğinin ciddi bir
b sorun ollduğu ülkem
mizde, bu alışkanlık
ve bilinncin uyandırılması, arttık bir zoruunluluk haliine gelmiştiir. Bu zorun
unluluğun bir kültür
halinde yerleşmesii durumund
da; maddi vve manevi alanlardaki
a
kalkınmam
mızın en ön
nemli bir
sacayağğı da tamam
mlanmış olaccaktır.
Dilinni, dinini, taarih ve kültürünü öğreenip yaşayaabilmenin yegâne
y
yoluu ancak oku
umaktan
geçmekktedir. Kitapp okuma, ayynı zamandaa bir yaşam
m ve davran
nış biçimidirr. Hal böyle olunca
da “Beeşikten mezaara kadar okuyunuz”
” ilkesi; kaavramamız ve uygulam
mamız gereeken bir
zorunluuluk haline gelmektediir. Bilimsell araştırmallarda (BBC
C); gelişmişş ülkelerin,, normal
sosyal hhayatta kullandıkları keelime dağarrcığı, 60 bin
n ile 80 bin arasında ollduğu, biz de
d ise 10
bin keliime civarınnda kaldığı belirlenmiiştir. Bu durumda,
d
“kitap okum
mamızın” zaaruri bir
ihtiyaç oolduğu açıkktır.
Bu pproje kapsam
mında ayda 2 (iki) kitaap okuyan bir
b öğrencinin, her döneem için en az 12 ve
dolayısııyla yılda 24
2 kitap ok
kuması müm
mkün olacaaktır. Bu da
d projenin hedefine ulaşması
u
anlamınna gelecektir.
Az ookuyan birr toplum olarak, öğreencilerimizi okuma ko
onusunda bbilinçlendirm
mek, bu
konuda farkındalıkk oluşturm
mak projem
mizin özünü
ü teşkil etm
mektedir. ‘‘Kutsal Kitap’ı ve
Peygam
mberinin öğğreti ve uyg
gulamalarınnda “Okum
ma, anlamaa, tefekkür etme; gerççek ilim
sahiplerriyle berabeer olma…” gibi ilkelerri olan bir millet
m
olarak
k; “okumayyı” bir kültü
ür haline
getirmek çalışmam
mızın nihai hedeflerinde
h
endir.
PRO
OJEYİ YAP
PMAYA TE
EŞVİK ED
DEN ETKE
ENLER
Günüümüz genç neslinin ok
kuma, okudduğunu anlama ve yorrumlama; kkavramları algılama
konusunndaki sıkınntıları; genççliğimizin aakademik ve
v kültürel hayatlarınnın yanında
a sosyal
hayatlarrını da etkilleyecek bir sorun halinne gelmiştir..
Geneel nüfusumuuzun, özelik
kle de genç liğimizin; “başarılı
“
ve kendisiyle bbarışık bir toplum”
olmasınnın anahtarı “söz ve kallemdir.”
Akaddemik çalışm
maların azaaldığı yaz taatili dönem
mlerinde, kitaap okuma ooranlarımızıın azami
derecedde düştüğü bir vakıa. İşte bu aççıdan da bakıldığında, projenin önemli kazzanımlar
sağlayaccağı muhakkkaktır.
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TÜİK
K verileri; Türkiye’d
de basılı ki
kitap sayısın
nın her geeçen gün aarttığını gö
österiyor.
Örneğinn; elektronikk kitap dâhiil 2008 yılınnda 32 bin kitap
k
basılm
mışken 20144 yılında bu
u sayı 50
bini aşm
mıştır. Yani kitap okum
ma oranı, bassılı kitap say
yısı oranının çok gerisiinde kalmak
ktadır.
Ulusslararası Yaayıncılar Birliği’nin
B
22016 kitap okuma veerilerine gööre Türkiyee'de kişi
mektedir. Yine
Y
TÜİK verilerine ggöre, kitap okumak,
o
başına ddüşen kitapp sayısı 8,4’ü geçemem
Türk inssanının ihtiyyaç listesind
de 235. sıraada yer almaaktadır.
Aynıı veriler, Türk
T
insanıının kitap okumaya sadece 1 dakika ayıırdığını gö
österiyor.
Toplum
mumuzun, TV
V izlemeyee 6 saat, İnteernete ise 3 saat ayırdığ
ğı görülmekktedir.
En faazla kitap okuyan
o
ülke %21’le Fraansa ve İngiltere. Japon
nya %14 ilee ikinci. AB
BD'de bu
oran yüzzde 12, İspaanya'da yüzzde 9, Türkkiye'de ise bu
b oran % 0,01’lerdeddir.
Okum
ma alışkanllığında 86. sıradayız. Çocuklara hediye olarak kitapp verilmesin
nde 180
ülkeden
n 140. sıraddayız.

Türkkiye’de Kitaap Neden Azz Okunuyorr?
1. Çoccuğun ailesinnde kitap ok
kuyan kimsseyi göremeemesi.
2. Kitaap okumanınn eziyet halline dönüştüürülmesi.
3. Klassik kitap fiyyatlarının paahalı olmasıı.
4. Tekknolojik alettlerin (telefo
on, tablet, p c vb) hayattta fazla yer tutması.
5. Algıı ve ortam
m baskısı. (Okumanınn marjinalllik ya da dikkat çeekme aracıı olarak
yafttalanması, böylece
b
okuy
yanın hevessinin kırılm
ması.)
6. Bilggi edinme arracı olarak “google.com
m’un” yeterrli görülmessi.
7. Kütüüphanelerinn yeterince özendirilme
ö
emesi (özen
ndirilememeesi).
8. Kitaap okuma koonusundakii isteksizlik..
9. Sosyyal medyadda çok fazla zaman geçiirmek gibi nedenler
n
say
yılmaktadırr.
PRO
OJENİN AM
MACI
çekmek, to
Eğitiim öğretim çağındaki yeni neslii; “100 tem
mel esere dikkatlerini
d
oplumda
Türkçeyyi doğru, güzel
g
ve etkili kullanm
ma bilincin
ni geliştirmek, kitap ookuma alışk
kanlığını
kazandıırmaya yöneelik çalışmaalar yapma...” esasları gereğince
g
haazırlanmıştır
ır.

3

Hedeeflenen başşka bir gayee de kalkınnmış ülkeleerin bir geleenek halinee getirdiği “okuma,
okuduğuunu anlam
ma ve yorum
mlama, yorrumladıklarrını da sossyal hayatınna uygulay
yabilme”
eylemleerini, bizde de
d bir “geleenek ve yaşaam biçimi” haline getirrmektir.
Cehaalet

ve

b
bağnazlıkta
n

kaynakklanan

kim
mi

olumsu
uzlukları

ggidererek

bunları;

toplumuumuzda oluuşacak “oku
uma kültürü kazanımı” üzerinden, “istendik ddavranışlar”” halline
dönüştüürmektir.
Bu pproje; MEB
B Mesleki ve Tekniik Eğitim Genel Mü
üdürlüğü 011.06.2017 tarih ve
907573778-821.99- E.807848
86 sayılı yazısında ifade ediildiği gereekçe ve usul
u
ile
uygulannacaktır.
Projeenin özel am
maçlarının yanında geenel amaçla
arı da vardırr.
Özell amaç; Ellazığ M.E.M
M. bünyesinndeki öğrenciler ve bu
b öğrencillerin ilişkilii olduğu
sosyal çevrelerindde kitap ok
kuma kültüürünü oluştturmaktır. Bir
B öğrenccinin ayda 2 kitap
okumassını sağlamaaktır.
Geneel amaç isee Bakanlığım
mızın ilgili bbirimlerini de vesile ed
derek; bu prrojeyi, il sın
nırlarının
dışında,, ülke sathıında oluşturrulması düşşünülen bir proje halin
ne dönüştürrerek, Türk
kiye’deki
kitap okkuma kültürrünün oluşm
masına zemiin hazırlamaaktır.
Elazıığ ilinde öğğrenim göreen ilkokul, ortaokul ve
v ortaöğrettim öğrenciilerine kitap
p okuma
alışkanllığı ile yorrumlama biilgi ve beccerisini kazandırmak; öğrencilerinn kendileriini ifade
etmeleriini, iletişim
m ve sosyal becerilerinin
b
n gelişmesin
ni desteklem
mektir.
Projee kapsamınnda; öğrenci velilerinne verileceek bilinçlen
ndirme sem
minerleri saayesinde
velilerinn de kitap okumalarının
n sağlanmassı amaçlanm
maktadır.
OJENİN HE
EDEFLER
Rİ
PRO
1. Elazzığ ilinde illk ve ortaöğ
ğretim kuruumlarında öğrenim
ö
görren öğrenciiler arasındaa okuma
alışkkanlığını yaaygınlaştırm
mak.
2. Başta okul ve ev olmak
k üzere sossyal yaşamıın sürdüğü her yerde okuma alıışkanlığı
kazaandırmak.
3. Öğrrencilerimizzin hayata faarklı açıdann bakmaların
nı sağlamak
k.
4. Öğrrencilere

okuyabilmee,

okuduğğunu

anlaama,

anlaadığını

yoorumlayabilme

yoruumlayabildiiklerini de hayata
h
uyguulayabilme yeteneği
y
kazzandırmak.
5. Öğrrencilere anaalitik düşün
nebilme, yazzabilme ve problem
p
çözme becerilleri kazandıırmak.
6. Kitaaplarla barışşık bir yaşam
m kültürü ooluşturmak.
7. Kitaap okuma süürecine, vellileri de katm
maktır.
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ve

PRO
OJENİN SÜ
ÜRESİ
“Elaazığ Her Yeerde Okuyor” Projesi 24.11.2017
7’de AR-GE
E birimininn koordinasy
yonunda
başlatılaarak 29.05.22020 tarihin
nde sonlanddırılacaktır.
Projemiz; 4+44+4 şeklind
de devam eden üniv
versite öncesi eğitim kurumlarının son
h
yyoğun ve meşakkatli
m
programları
p
ından dolay
yı- hariç
sınıflarıını, -bir üstt eğitime hazırlığın
tuttuğu için “üç yıllık
y
bir süreci” es as almıştır. Bu üç yılık süreç, dönüşümlü
ü olarak
uygulannacağı düşüünüldüğü iççin, “ikinci üç yıllık okuma
o
pro
ojesi” planıımızla da 2023
2
yılı
kitap ok
kuma plan
nı hedefleri de düşünülm
müştür.
OJENİN HE
EDEF KİT
TLESİ VE Y
YERİ
PRO
Projeenin hedef kitlesi, Ellazığ ilindee bulunan tüm devlett ve özel ilk ve ortaaöğretim
kurumlaarında öğreenim gören
n öğrencilerr, bu kurum
mlarda görrev yapmakkta olan id
dareciler,
öğretmeenler, öğreenci velilerri ve dolaayısıyla Yeni Türkiiye için yyola devam
m eden
toplumuumuzdur.
Projeenin uygulaanacağı yer,, Elazığ ili MEM’e baağlı tüm eğitim kurum
mları ve ilgili sosyal
çevrelerrdir.
PROJE
E ORTAKL
LARI
1. Elazzığ Valiliği..
2. İl M
Milli Eğitim Müdürlüğü
ü.
3. Elazzığ Belediyee Başkanlığ
ğı.
4. Tüm
m Kamu Kuurum ve Kurruluşları
5. STK
K’lar
6. Öğrretmenler
7. Öğrrenciler
8. Öğrrenci Velilerri
9. Okuul Aile Birliikleri
10. Yereel ve Ulusal Basın Yay
yın Kuruluşllar
Not : Ü
Üç yıllık bir süreci, dön
nüşümlü olaarak kapsayacak proje için komisyyonumuz, yu
ukarıda
adı geçeen kişi ve kuurumlarla, projeye
p
katkkı ve kitap temini
t
için görüşecek,
g
bunların im
mkân ve
kabiliyeetlerinden azzami dereceede faydalaanma yollarrını araştırıp
p paylaşacaaktır.
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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.

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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Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

Faaliyet

Aralık

Kasım

ÇALIŞMA TAKVİMİ

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 olarakfaydalanmaları 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.

7

“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.
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PROJENİN BÜTÇESİ:
Projenin bütçesi, 75.000 (Yetmiş beş bin) TL’dir.
PROJE EKİBİ
KİŞİ/ KURUMADI

PROJEDEKİ GÖREVİ

Feyzi GÜRTÜRK

Proje Sahibi

Metin ÖZGEN

Proje Sorumlusu

Selami ÇİÇEK
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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