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“HERKES OKUSUN DİYE!” PROJESİ YÖNERGESİ 

 

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında okulumuz idaresi ve öğretmenleri tarafından planlanan bu proje     

8 Şubat 2016 tarihinde uygulanmaya başlanmıştır. Bu projenin amacı ve ilkeleri şunlardır:  

PROJENİN GEREKÇESİ: 

 Biçimce ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü 

olan kitap; anlamca, çocukların kültürel gelişimlerini tamamlamaları ve bilgi çağını 

yakalamaları için hava gibi, su gibi, yemek gibi günlük hayatımızın bir parçasıdır. 

 

İnsan, yaşamı  boyunca birçok gereksinime ihtiyaç duyar. Duyulan ihtiyaçlar kişinin ve 

dolasıyla bütün bir toplumun aynası olabilir.Peki, kitap? İnsanî ihtiyaçlar sıralamasında kitap-

insan ilişkisi maalesef 235.  sırada yer alıyor.  

 

 Anadolu coğrafyasında vücut bulmuş çocuklarımız, bin yıllardır birçok güçlü medeniyet 

kurmuş çocukların torunları olan çocuklarımız ne yazık ki bugün kitap okuma, eleştirel bakış 

açısına sahip olma gibi hasletler bakımından çoğu Afrika ülkesinin dahi gerisinde kalmış 

durumdadır. Japonya’ da tolumun % 14’ ü, Amerika’ da % 12 si, İngiltere ve Fransa’ da % 21’ 

i düzenli kitap okurken Türkiye’ de bu  oran yalnız 10.000’ de bir düzeyindedir. 25 Şubat 

2016 tarihinde yapılan nüfus sayımına göre Nüfusu 10.017.830 olan can Azerbaycan’ da 

kitaplar ortalama  100 bin  tirajla basılırken; 78.941.054 kişilik vatan topraklarımızda bu 

rakam 2-3 bin civarında kalabiliyor. 

 

Tüm bu kitap okumayla ilgili olumsuz verilerin artırılabileceği birçok istatistikle de sabittir. 

Hâsılı, kitabın insan gelişimindeki önemine hâiz değiliz. Hâl böyle olunca bilimde, teknik ve 

fende eğitim yuvalarımızın, ilk kademeden üniversiteye kadar, çağın gerisinde kalınıyor. 

Üniversitelerimiz dünyada en iyi üniversiteler sıralamasında yazık ki sonlarda yer alıyor. 

 

Neler yapılabilir? Tabii bir okuma bilinci, alışkanlığı oluşturmak. Ülkemizin okuma yazma 

gibi bir problemi yoktur. Çünkü okur yazar oranımız resmi verelere göre % 90’ ların üzerinde. 

Asıl sıkıntımız alışkanlıklarımızda. İyi de kütüphane sayısının 1.130 olduğu ama kahvehane 

sayısının 700 bin olduğu bir toplumda okuma bilinci nasıl sağlanabilir, değil mi? 

 

 
 



Öncelikle karamsarlığı bir kenara koymalı, en uzun ve yorucu yolculukların bile o ilk adımla 

başlayacağını, ne kadar küçük görünse de var olan tabloyu değiştirecek her bir fırça darbesinin 

ne denli büyük farklar yaratacağına olan inancımızı canlı tutmalıyız. Bu uğurda yapılacak her 

şey öncelikle çocuklara kitabı sevdirmekle başlamalıdır. 

 

Hediye… Bir çocuğun gönlünü hoş tutacak birçok hediye…Özellikle de kitap…Çocuklara 

kitap hediye edildiği zaman çocukların okuma becerisi gelişir. Okumak ; alışkanlığa dönüşür 

ve beraberinde bu alışkanlık sorumluluğu geliştirir, bilinç büyümesi başlar. İnsanın kapasite 

gelişimi fiziksel gelişim gibidir. Kapasitelerimiz farkındalığı yaratır. Sonra düşünce üretimi 

başlar. Üretilen her yararlı düşünce topluma fayda sağlar. 

 

İşte projemizin gerekçesi ,tüm bu söylediklerimiz ışığında, toplumumuzda bir “ kelebek 

etkisi” yaratmaktır.  

 

 

 
 

 

PROJENİN AMACI:  

 Yetişen zekaları kitaplarla beslemeyen uluslar, yıkılmaya mahkumdur. Bu nedenle okuma 

alışkanlığını kazanmış bireyler yetiştirmek, 

 Severek okuyan ve okuduğunu anlayan bireyler yetiştirmek, 

 Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz. Kendisini keşfeden, duygu ve 

düşüncelerini en iyi şekilde ifade eden bireyler yetiştirmek, 

 Okul kütüphanesine yeni kitaplar kazandırmak, 

 Ortak sınavlarda kurum öğrenci Türkçe ders başarısını arttırmak. 

 PROJENİN UYGULAMA YERİ VE SAATİ : Atatürk Ortaokulu , 5. Ders Teneffüs 

PROJE YARARLANICILARI: Atatürk Ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin hepsini, tüm 

öğretmen ve çalışan personeli kapsamaktadır. 



PROJE YÖNTEM SÜRECİ: Her gün kurum olarak tüm personel ve öğrenciler beşinci dersin 

teneffüsünde adlarına kayıtlı kitapları okuyacak. İki haftada bir tüm öğrencilerin kitaplarını okumaları 

sağlanacak ve kitap değişimi sınıf öğretmenlerinin kontrolünde yapılacak. Okunan kitapların konu 

özetleri kitap değerlendirme formuna yazdırılacak. 

 

PROJE YÜRÜTME KURULU : 

S.No Adı Soyadı Görevi 

1 Adem ÖDÜBEK Okul Müdürü 

2 Orhan KAYA Müdür Yardımcısı 

3 İbrahim BIÇAK Türkçe Öğretmeni 

4 Harun SEZEK Türkçe Öğretmeni 

5 Selda TAŞDEMİR Türkçe Öğretmeni 

6 Evren AKTÜRK Matematik Öğretmeni 

7 Bilal POLAT Matematik Öğretmeni 

8 Öznur DİZMAN Fen Bilgisi Öğretmeni 

9 Filiz ÖZYİĞİT Fen Bilgisi Öğretmeni 

10 Hakan YILMAZ Fen Bilgisi Öğretmeni 

11 Zafer ŞENEL Sosyal Bilgiler 

12 Nuran DÜLGER İngilizce Öğretmeni 

13 Sema GÜMÜŞ İngilizce Öğretmeni 

14 Muammer SEVİNDİK Din Kültürü Öğretmeni 

15 İsmail KALINSAZ Din Kültürü Öğretmeni 

16 Oğuz SOMKAN Teknoloji Tas. Öğret. 

17 Berkay SAĞLAM Beden Eğitimi  Öğret. 

18 Ayşegül ÖÇAL Bilişim Tek. Öğret. 

19 Mahmut Ali SELEN Matematik Öğretmeni 

20 Ahmet TOPKARAOĞLU Görsel Sanatlar 

21 Dilek ATİK Matematik Öğretmeni 

22 Sevda ARICI Sosyal Bilgiler 

23 Özgür TAŞDEMİR Sosyal Bilgiler 

 

 

 



PROJE FAALİYET TAKVİMİ : 

AY ETKİNLİKLER 

OCAK Okul ve sınıf kütüphanlerine kitap temini 

ŞUBAT 
Belirlenen ve temin edilen kitapların proje 

kurum paydaşlarına dağıtılması 

MART Projenin uygulanması 

NİSAN Projenin uygulanması 

MAYIS Projenin uygulanması 

HAZİRAN Projenin değerlendirilmesi 

 

 

 

 

 

 

 

PROJE BASAMAKLARI VE FOTOĞRAFLARI 

1- Kitap Temini 

 



 

 

 

 

2- Kitapların Öğrencilere Dağıtılması

 

 



3- Uygulama Aşaması 

     

 

 

 



 


