KOP OKUYOR PROJESİ
“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün
Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı”

TANITIM KİTABI

SUNUŞ

Başkanlığımız, KOP Eylem Planı’nda da
belirtildiği üzere KOP Bölgesi’nin tarih
öncesinden başlayan sosyal ve kültürel
değerlerini, birikimlerini bölge kalkınmasına
katkı sağlayacak şekilde ortaya çıkarılmasını
sağlamak ve güçlendirmeyi hedeflemektedir.

Doğal ve ekonomik kaynakları etkili ve verimli kullanarak kalkınmayı yurt sathına yaymak, yerel dinamikleri ve fırsatları doğru biçimde
değerlendirmek ve bölgeler arası gelişmişlik farklarını asgariye indirmek Türkiye’deki bölgesel kalkınma politikalarının temel hedef ve stratejileridir.
Küreselleşme süreci ve günümüzde yaşanan sosyo-ekonomik gelişmeler, bölgesel kalkınma politikalarını yeniden şekillendirmektedir. Yeni
bölgesel kalkınma anlayışının temelinde bölgelerin görece geri kalmışlıklarının giderilmesi hedefinin yanında ülke kalkınmasına ve rekabet
gücüne katkı verebilmelerini temin etmek üzere bölgelerin sahip oldukları potansiyel ve iç dinamiklerden en üst seviyede faydalanabilmek için
bölgeler düzeyinde farklı nitelikte politikalar geliştirilmesi de yer almaktadır.
Bu çerçevede 2011 yılında kurulan Başkanlığımızca, 2014-2018 yıllarını kapsayan bir KOP Eylem Planı hazırlamış; bölgenin potansiyelini bölge
insanı ve ülkemiz için en üst düzeyde değerlendirmeyi amaçlamıştır. Başkanlığımız, KOP Eylem Planı’nda da belirtildiği üzere KOP Bölgesi’nin tarih
öncesinden başlayan sosyal ve kültürel değerlerini, birikimlerini bölge kalkınmasına katkı sağlayacak şekilde ortaya çıkarılmasını sağlamak ve
güçlendirmeyi hedeflemektedir.
Bu kapsamda KOP bölgesi illerinde öğrencilerin ve vatandaşların okuma alışkanlığının artırılması ve okuma kültürüne farkındalık sağlamak
amacıyla 2016 yılında Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir ve Yozgat illerinde kısa adı “KOP Okuyor” olan yeni bir projeyi hayata geçirmiştir.
KOP Bölgesinde yer alan 6 ilde “KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali
Destek Programı (KOP Okuyor Projesi)” kapsamında çağrı programı düzenlenmiş; paydaş kurumlarla görüşülmüş ve proje ile ilgili gerekli
bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu kapsamda 2016 yılının Ağustos-Ekim ayları arasında proje çağrı programı gerçekleştirilmiş, başvurular alınmış ve
toplam 683 proje değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Altı ilden gelen 683 proje başvurusu değerlendirilmiş ve bunlardan 75 proje uygulanmaya
hak kazanmıştır.
Proje yatırım programına alınırken KOP Bölgesi’nde Aksaray, Karaman, Konya ve Niğde illeri bulunmakta olup tahsis edilen ödenek 4 ile göre
planlanmıştır. Ancak 2016 yılı içerisinde Bakanlar Kurulu kararıyla KOP Bölgesi’ne eklenen Nevşehir ve Yozgat illeri ile birlikte proje toplamda 6 ilde
yürütülmeye başlanmıştır.
Projenin uygulanacağı sahanın genişlemesi ve değerlendirme sonrası desteklenebilecek nitelikteki proje sayısının fazla olması nedeniyle
Kalkınma Bakanlığımız tarafından proje ödeneği 1.263.000 TL’den 1.000.000 TL artırılarak 2.263.000 TL’ye çıkarılmıştır. 2017 yılında da KOP Okuyor
Mali Destek Programı yürütülmekte olup çağrı programı kapsamında Kırıkkale ve Kırşehir illerinden başvurular alınmış ve değerlendirme süreci
devam etmektedir.
Elinizdeki bu tanıtım kitabı, KOP Okuyor Projesi Mali Destek Programı kapsamında 2016 yılında gerçekleştirilen projelerin bir çıktısıdır. Program
kapsamında başarı ile uygulanan projelerin ve yürütücülerin kalemlerinden çıkan yazılar ve etkinliklerden seçilen fotoğraflardan oluşan KOP
Okuyor Tanıtım Kitabı’nın bu alanda çalışma yapacaklara bir nebze de olsa katkı sunmasını umut ediyoruz.
Bu vesileyle projenin çıkış noktası olan “okuma farkındalığı” ile okuyan, yazan, düşünen, milli ve manevi değerlere bağlı, vatanını, milletini,
bayrağını ve dinini seven bir nesil yetiştirmeyi amaçladığımızı bir kez daha vurguluyor; KOP Okuyor Projesine katkı sunan başka Kalkınma
Bakanlığımız olmak üzere; KOP Bölgesi illerindeki proje yürütücülerimize, öğretmen ve öğrencilerimize, vatandaşlarımıza teşekkür ediyor; okuma
seferberliğinin artarak sürmesini diliyorum.
İhsan BOSTANCI
Başkan

AĞAÇLAR KİTAPLA BÜYÜYOR

Şehit Uzman Jandarma Çavuş İzzet Soluk İlkokulu
Kısıtlı imkanlara sahip bir mahalle okulu olmamıza rağmen daima ileriyi hedeflemek
gayesi ile çalışmayı düstur edinmiş bir okul olarak, girişimlerimizden biri olan KOP
OKUYOR PROJESİ kapsamında yapmış olduğumuz ve bizi bir adım daha ilerleten Ağaçlar
Kitapla Büyüyor adlı projemizi anlatmak istiyorum.
Projemizin amacı; belirlediğimiz kitap okuma kültürüne sahip olmayan hedef
kitlede, kitap okuma bilinci ve alışkanlığı sağlamak, kitap okuma kültürüne sahip olup
da kitaba ulaşamayan hedef kitleye ise kesintiye uğramadan kitap temin etmek ve
bununla birlikte çevreye karşı duyarlılığı kitap okuma ile özdeşleştirip somut bir ürün
ortaya koymak idi. Daha sade bir ifade ile öğretmen, öğrenci, veli ve kurum çalışanlarına
kitap temin edip okumaya teşvik etmek üzere yola çıktık. Bu yolda başlangıç noktamız,
duraklarımız ve en nihayetinde hedef noktamız doğrultusunda ilerledik. Şöyle ki; her
kesime, okuma düzeyine ve ilgi alanlarına özen göstererek kitap seçimi yapmakla işe
başladık. Çünkü okuma kişiye göre olmalıdır, dayatma ile okuma eziyet ve bıktırmadan
öteye gidemez.
Yoldaki duraklarımız, neyi nasıl ve ne kadar yaptıklarımız ile ilgili geri dönüt alma
amacıyla kendimize dönüp bakma anları idi. Bu anlar bize projemizi daha sağlıklı hale
getirmemizde yardımcı oldu.
Hedef noktamıza gelecek olursak; okuduğumuzu doğaya geri vererek minnetimizi
ifade etmek istedik. Bunun için her okunan 10 kitap için bir fidan kuponu hediye ettik.
Bu kuponlar birikip ağaç olsun istedik. Bunun için de bir fidan dikme şenliği düzenledik.
Proje ortaklarımız olan Doğanhisar Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ile işbirliği
ederek gerçekleştirdiğimiz bu şenlik projemizin somut ürünüdür. Ayrıca diktikleri
ağaçlara kendi isimlerini verdiğimiz birer künye yaptırıp çocuklarımıza sahiplenme
duygusu aşılamayı amaçladık. Bu sahiplenme sayesinde çocuklarımızın sorumluluk
aldıklarını ve ağaçlarına özenle davranıp bakımlarını yaptıklarını gözlemledik.
Kitap okuyup, okudukça ağaç dikmek olarak çıktığımız yol; kitap okuma kültürünün
oluşması ve somut ürün olarak fidanlık oluşturma ana hedeflerimizin yanında,
sorumluluk, yardımlaşma, sahiplenme, doğa sevgisi gibi güzel özellikleri de yanında
getirmiştir.
Başköy Şehit Uzman Jandarma Çavuş İzzet Soluk İlkokulu öğretmenleri, öğrencileri,
velileri ve Doğanhisar kurum çalışanları olarak KOP ailesine katılmaktan çok büyük
mutluluk duyduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz.
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KADINHANI OKUYOR PROJESİ

Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Okullarımızdaki kütüphanelerin öğrenciler tarafından yeterli derecede
ve etkin kullanımının sağlanması, kitap okuma alışkanlığının geliştirilmesi
gerektiğini düşünerek başladığımız projemizde; okullardan başlayan bir okuma
hamlesi ile okuma alışkanlığı kazandırılması hedeflemekteydik. Projemiz
sayesinde mevcut kütüphanelerimiz etkin kullanılmaya başlanmış, diğer yandan
okulların ihtiyacı olan kütüphane ve kitapların temini gerçekleştirilmiştir. Yine
bu proje ile unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz (Karagöz Oyunları gibi)
kitap okuma projemiz sayesinde öğrencilerimiz tarafından öğrenilmiştir. Kitap
okumanın bilinen faydaları dışında başka güzel amaçlara da hizmet ettiğini
de bu proje sayesinde öğrencilerimiz tarafından kavranmıştır. Örnek olarak
huzurevlerine, kimsesiz çocuklar derneğine, ihtiyaç sahibi olan öğrencilerin
evlerine yapılan ziyaretlerle hem insanların dertlerine bir nebze derman
olunmuş hem de sembolik de olsa kitap okumanın buralarda da hazzını
yaşanmıştır. Alınan hediye kitaplarla bu insanlar sevindirilmiştir.
Bu proje kapsamında düzenlenen kültürel ve sportif geziler sayesinde diğer
insanlara kitap okumanın farkındalığı aşılanmış, kendileri de sosyal bir etkinlik
yapmanın keyfini çıkarmışlardır. İlçemizde dört kategoride yapılan büyük okuma
yarışmasında öğrenciler ve veliler keyifli bir rekabet ortamına girmiş, proje
dâhilinde belirlenen düzeye gelip dereceye giremeseler bile belirli bir oranda
kitap okumayı gerçekleştirmişlerdir. Öğrencilerimiz yine proje içinde yapılan
birçok yarışma dâhilinde (slogan, marş, beste, resim vb. yarışmaları) sürekli
olarak bir rekabetin içerisinde kendilerini geliştirme fırsatı yakalamışlardır.
Okullara göre yapılan özel etkinliklerde de sürekli olarak bu projenin havası
teneffüs edilmiştir. İlçemize getirilen yazarların öğrenciler tarafından kitapları
okutulmuş ve öğrencilerin kitabını okudukları yazarla söyleşi yapma şansları
olmuştur. Bu kadar kitap okumanın uzağında olan bir toplum olarak bu geniş
kapsamlı projenin ilçemizde yapılması olmazsa olmazımızdı ve bizler bu
projenin beklediğimizden daha büyük başarıya ulaşmasından dolayı büyük bir
mutluluk duymaktayız.

kopokuyor.kop.gov.tr
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7’DEN 70’E OKUYORUZ

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu
Proje 7’den 70’e okuma yazma bilen ve çeşitli sebeplerden dolayı kitap okuma
alışkanlığı olmayan bireylere bu alışkanlığı kazandırmak ve ulaşım yönünden
kütüphanelerden faydalanamayan bireylerin bu ihtiyaçlarını gidermek. İlçemize bağlı
Ayaslar - Konakkale - Deştiğin - Koçaş - Uncular - Çınaroba Mahalleleri gibi merkeze
uzak kitaba ulaşılması zor kütüphane anlamında yetersiz bireylerin ayaklarına gezici
kütüphane vasıtasıyla ulaşmak ve okuma alışkanlığı olmayan her yaştan bireylere kitabı
sevdirerek okuma yorumlama alışkanlığı kazandırma hedefiyle hareket etmekteyiz.
Projemiz 6 aylık bir süreçten oluşmakta mart ayında başlayıp ekim ayının son
günü sonlandırılması planlanmaktadır. Temmuz ve ağustos aylarında halkın çalışma
durumu personelin izinde olması gibi gerekçelerle ara verilecek ve eylül ayında tekrar
başlanacaktır. Projemizde kitaplar halkımıza ücretsiz sunulacak ve bir kitabın 15 (onbeş)
gün okuma süresi olacaktır. 15 günün sonunda kitap başka bir kitapla değiştirilecek
böylece ayda en az 2 kitabın okunması sağlanacaktır.
Projemizin komisyondan geçmesi sonrasında ilk etapta gerekli malzemelerin alımı
için doğrudan temin yoluna gidilmiş Doğanhisar, Akşehir ve Konya’da birçok firma ile
görüşmeler yapılmış uygun görülen şartları taşıyan 3’er adet firmadan malzemeler için
teklif mektubu alınmıştır. İhale işlemleri yapıldıktan sonra malzemeler alınmış muayene
kabul komisyonumuzun onay vermesi sonrasında tüm malzemeler kurumumuza
getirtilmiştir. Aracımızın tanıtımı proje sahibi ve projeye destek veren kuruluşların
tanıtımı için araç giydirilmesi yapılmış ve aracımız her haliyle projeye uygun hale
getirilerek mahallelerimizin hizmetine sunulmuştur. İlçe Kaymakamımız ve mahalle
muhtarlarımızla kurumumuzda kahvaltılı proje toplantısı gerçekleştirilerek proje ile
farklı fikir ve düşünceler üzerinde konuşulmuş mahalle muhtarlarımıza proje hakkında
bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır. Tüm bu hazırlık çalışmalarından sonra Bismillah
diyerek başladığımız işimiz Doğanhisar da mahalle mahalle köy köy devam etmekte
gönüllere kitap aşkı aşılamaya devam etmekteyiz
Projemiz sayesinde kütüphanesi bulunmayan merkeze uzak maddi durumu iyi
olmayan bir çok mahallemiz kitapla buluşmuş, böylece insanların okumaya teşvik
edilmiştir. Kahvelerde muhtarlar vasıtasıyla küçük kütüphaneler oluşturulmuş böylece
insanlar boşa geçen zamanlarını kitap okuyarak değerlendirmeye başlamışlardır.
Özellikle ilçe kaymakamımızın bu konuya ilgi göstermesi ve desteklemesiyle birlikte
mahalle halkıda yoğun ilgi göstermeye başlamıştır. Okullarda güncel olmayan kitaplar
sebebiyle öğrencilerin ilgisini çekmeyen kitaplar rengarenk ve zengin içeriğe sahip olan
kütüphanemiz sayesinde kitap alma ve kitap okuma noktasında hem öğrencileri hem de
öğretmenlerin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılamıştır.

6

kop.gov.tr

OKU Kİ HAKK’I BULASIN

Sarayönü Necip Fazıl Kısakürek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi
KOP Okuyor Projesi kapsamında okulumuz tarafından yapılan ‘Oku Ki Hakk’ ı Bulasın’
projemizle okul kütüphanemiz yenilenmiş olup okulumuza yeni bir okuma salonu
yapılmıştır. Bu proje ile okuma salonumuza yeni kitaplar, bilgisayar, yazıcı, dolaplar,
masalar ve sandalyeler alınmıştır.
Öğrencilerimiz proje kapsamında 8 aylık süreçte her gün bir ders saati olmak üzere
okuma etkinliği gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda öğrencilerimiz diğer zamanlarda
okuma salonundaki kitaplarımızdan faydalanabilmektedir.

kopokuyor.kop.gov.tr
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AİLEMLE OKUYORUM

Vali Kemal Katıtaş İlkokulu
İnsan için en etkili öğrenme yolu okumaktır. Okuyarak yetişmiş bir toplum
başarılı ve güçlü olacaktır.
İnsan beyni okuyarak beslenir ve bilgiler güçlenir. Okuyan insanların farklı
bakış açıları vardır. Kelime dağarcıkları yüksektir. Bilgi edinme istekleri vardır.
Okumanın ne yaşı ne de zamanı vardır. İnsan isteği her zaman bir şeyler
okuyabilir. Yeter ki okumayı gerçekten istesin.İlk emri ‘’OKU’’ olan dinin
mensupları olarak diğer insanlardan daha çok okumaya önem vermeliyiz.
Değerli velilerim sevgili öğrencilerim okulumuz KOP Bölgesinde Okuma
Alışkanlığını ve Kültürünün Arttırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması (OKASS)
Mali Destek Programı Kapsamında “AİLEMLE OKUYORUM” isimli proje ile
başvuru yapmış ve hazırlamış olduğumuz proje 678 proje arasından seçilerek
hibe desteği kabul edilmiştir.
Bu proje ile hem siz değerli anne babaları hem de göz bebeğimiz
öğrencilerimizin okuma alışkanlığı kazanmalarını amaçladık. Anne babaların
okuması için seçtiğimiz anne, baba – çocuk iletişimine büyük yarar sağlayacağını
düşündüğümüz ‘’gerçekten beni duyuyor musun?’’ kitabı ile çocuklarınızla
daha sağlam iletişim kurmanızı hedefledik.
Projemizle Bozkır Vali Kemal Katıtaş İlkokulu velileri ile 2,3 ve 4. Sınıf
öğrencilerine temin edilecek olan kitapları sizlerin okuması sağlanacak ve 2025 soruluk bir sınava tabi tutulacaksınız. Değerlendirme sonucunda ilk 5’e giren
velilerimiz cumhuriyet altını, dizüstü bilgisayar ve bisiklet ile ödüllendirilecek.
Değerlendirme sonunda ilk 5 e giren öğrencilerimizde tablet , bisiklet ve 100
temel eserden oluşan kitap seti ile ödüllendirilecektir.
Projenin ilçemizin eğitim başarısının artması için önemli bir fonksiyonunun
olacağına ve sizlerin bu projeyi sahipleneceğinize inancım tamdır.
Proje takvimi ve ayrıntılı bilgiler yapacağımız toplantı ve broşürler vasıtasıyla
sizlere duyurulacaktır.
Son olarak projenin planlanması ve ortaya konmasında emeği geçen
bütün personelime, projenin tüm maddi sorululuğunu üstlenen KOP BÖLGE
KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI ‘na teşekkür eder saygılarımı sunarım.
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BENİM İÇİN OKUR MUSUN?
Beyşehir Cumhuriyet Anaokulu

Bizlerin, Cumhuriyet Anaokulu olarak öğrencilerimizde olumlu davranışların temelini
en sağlam şekilde atmak için sürdürdüğümüz etkinliklerden biri de kitap okuma etkinliği.
Okulda hergün gerçekleştirdiğimiz Kitap Okuma saatleri KOP İdaresi sayesinde Benim
İçin Okur musun? projemizle farklı bir anlam kazandı. Biz projemizle velilerimizi,hatta
tüm aile fertlerini bu sürece dahil ettik. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için
sürprizlerle dolu bir ‘’Benim İçin Okur Musun?odası hazırladık.

Proje etkinliklerimizi aşağıdaki şekilde gerçekleştirdik.

1.Öncelikle hazırladığımız afiş, broşür, düzenlediğimiz toplantılar ve sosyal medya
aracılığı ile velilerimizi proje etkinliklerimiz konusunda bilgilendirdik.
2. Velilerimiz duyurumuzla evlerinde kitap okuma köşeleri hazırladılar ve en güzel
köşe yarışmamız için görüntülerini bizimle paylaştılar.
3. Velilerimize her gün 21:00’da uyku öncesi okuma saati için hatırlatma mesajı
gönderdik ve öğrencilerimiz anne, baba, abi ve bazen de ablalarından dinledikleri
masallarla uyudular.
4. Velilerimiz uyku öncesi okuma etkinliği, fotoğraf ve videolarını bizimle paylaştılar.
5. Okul girişinde velilerimize evde kitap okuma etkinliği için ödünç kitap alabilecekleri
“Benim İçin Okur musun?” kitaplığı hazırladık.
6. Okuma bölümümüzü halı, 25 adet minder, perde ve gergi tavan ile çocuklarımızın
dikkatini dağıtmayacak şekilde sade bir şekilde düzenledik.
7. Komisyonumuz tarafından belirlenen 500 adet kitap alımı yapıldı.
8. Öğrencilerimizin hikaye sonrası etkinliklerde kullanılmak üzere alınan 200 adet
kukla ve 100 adet kostüm proje dahilinde yaptırılan dolaplara yerleştirildi.
9. Proje etkinliklerimizden okuma pikniğimizi temiz havada, yeşillikler içinde tüm
velilerimiz ile birlikte gerçekleştirdik.
Proje sonunda artık her gün uyumadan çocuğu için kitap okuyan anne-babalar,
okulunda arkadaşları ile birlikte anne-babasından masal dinleyen mutlu çocuklar,
yeni öğrenci ve velilerle her yıl yeniden uygulayacağı etkinlik heyecanıyla dolu
öğretmenlerimizle hepimiz çok mutluyuz.
Tekrar tekrar teşekkürler KOP...

kopokuyor.kop.gov.tr
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OKUYORUM-OYNUYORUM
Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu

Konya-Ilgın-Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu olarak toplu okuma saatleri
oluşturarak projemize başladık. Canlandırabileceğimiz kitaplar seçtik.
Okuduklarımızı hikayeleştirdik.Tiyatro metinleri hazırladık. 2.Sınıf öğrencilerimizle
; MESNEVİ’DEN HİKAYELER, 3. Sınıf öğrencilerimizle ; KELİLE VE DİMNE 4.Sınıf
öğrencilerimizle ; DEDE KORKUT HİKAYELERİ’ni çalıştık. Tiyatro metinlerimize
uygun kıyafetler tasarlayıp diktirdik.
Sahne ve dekor malzemelerimizi temin ettik. Okulumuzda okuma salonu ve
tiyatro salonu oluşturduk. Salonumuza ses sistemi kurduk.
Tiyatro salonumuzda, velilerimize ve 60. Yıl İlkokulu’na gösterimizi sergiledik.
Ilgın Sahip Ata Konferans Salonunda ilçemizdeki tüm 4. Sınıf öğrencilerine
gösterimizi sunduk. Sunu sonrası tüm ilkokullara kitap setleri dağıttık. En son
olarak da Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı’nda; KOP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan , Ilgın ve Konya Milli Eğitim Müdürlüğünden
gelen tüm protokol üyelerine ,üniversite öğrencilerine 5. 6. 7. sınıflara ve anasınıfı
öğrencilerine gösterimizi sunarak projemizi tamamladık.
Bize bu fırsatı veren değerli KOP yetkililerine, hiçbir konuda bizden desteğini
esirgemeyen Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Gösterimizi hatasız tamamlayarak en büyük alkışı hakeden öğrencilerimizi tebrik
ediyoruz.
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HER ZAMAN HER YERDE OKU!
Cumhuriyet Ortaokulu

Karapınar ilçesinde, okuma kültürünü farkındalık yaratarak sürdürebilir hale
getirmek için göz önünde bulunan alanlarda öğrenciler, öğretmenler ve velilerin
birlikte kitap okuyabilecekleri ortam oluşturmak amacıyla; oluşturduğumuz
gezici kütüphanemiz 24 kişilik oturma alanı, birçok seviyede ki okurlara hitap
edecek 3000 kitap ile hizmet etmektedir. 3x8 metre ebadında ki kütüphanemiz
prefabrik yapıdan oluşmaktadır. Çatısı ve duvarları ile dışardan bir bina gibi
gözüken kütüphanemiz, 6 teker üzerinde bir traktör veya kamyonet yardımıyla
kolaylıkla taşınabilmektedir.
Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karapınar Belediyesi ve 10 ortak
okulla beraber yürüttüğümüz projemiz KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
tarafından desteklenmiştir. Katılımcıların yoğun ilgisi ile karşılanan projemiz
de oluşturulan gezici kütüphanemiz, 10 okul bahçesinde, Karapınar ilçe
meydanında, Acıgöl ve Meke Gölünde okuyucularıyla buluşmuştur. Toplam da
500 öğretmen, 4000 öğrenci ve velilerine hizmet eden taşınabilir kütüphanemiz,
ilçemizin gözde projelerinden biri olmuştur. Projemize katılımlarıyla destek
veren herkese teşekkür ederiz…

kopokuyor.kop.gov.tr
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EN İYİ BEN OKUYORUM
Çakıllar İlkokulu

‘’En İyi Ben Okuyorum’’ Kitap Okuma Projesi; öğrencilere düzenli olarak haftada bir olmak
üzere altı ayda yirmi beş kitap okumayı hedef alan, okuma alışkanlığı kazandıran, kitap sevgisini
artıran, anlayarak okuma alışkanlığı kazandırdığından derslerdeki başarıyı olumlu etkileyen ve
öğrencilerdeki rekabet duygusunu güçlendiren, hedefe odaklandıran ve okumanın sonucunda
mutluluk yaşatan bir projedir.
Projemizin hedeflerinde; Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, anlayarak okuma alışkanlığı
kazandırmak, kitap sevgisi kazandırmak. Anlayarak okuma alışkanlığı ile başarıyı artırmak.
Amaca odaklanma duygu ve becerisi kazandırmak. Bizde on yılda bir kitap değil de, Japonya gibi
öğrencilerimize düzenli olarak her hafta bir olmak üzere yılda 25 kitabı okutmak gerekçesiyle
bu projemizi başlattık.Buna göre;

1.Hazırlık Aşamasında:

Her sınıf için ayrı ayrı dosya tutuldu. Dosyalar idarede bırakıldı. İdareciler ve öğretmenler
tarafından proje düzenli takip edildi. Proje ekibinin çalışma ile ilgili bütün aşamalarının
planlaması yapıldı. Projelendirilen çalışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunuldu. Proje için
gerekli olan ödüllerin temin edilmesi gerçekleştirildi. Sınıf kitaplıkları için gerekli olan kitaplar
temin edildi. Temin edilen kitapların okul idaresi ve öğretmenler tarafından el birliği ile okundu.
Her kitap için sınıflara göre;1.sınıflar için 10,2.sınıflar için 15, 3. ve 4.sınıflar için 20 soru hazırlandı
ve cevapları için cevap anahtarı oluşturuldu.

2.Projenin Uygulanması Aşamasında:

Dönem başında öğrencilere projenin duyurulması gerçekleşti ve uygulamanın nasıl olacağı
ayrıntılı bir şekilde öğrencilere anlatıldı. Bu proje sonunda kazanan öğrencilere verilecek ödüller
açıklandı. Ödül olarak verilecek dizüstü bilgisayarlar, bisikletler ve tabletler temin edilerek ve
öğrencilere temin edilen ödüller ara ara gösterilerek motive edildi. Dönem boyunca her sınıf
öğretmeni başka sınıfın öğrencilerini sınav yaptı ve okudukları kitabın takibini yaparak, idareyle
birlikte sınavlarla öğrencileri değerlendirmeye tabii tuttu ve sınav sonuçlarını idare ile birlikte
çetelerle tutarak yıl sonunda her sınıfın ilk üçe giren öğrencileri belirlendi.

3.Ölçme ve Değerlendirme Aşamasında:

Her haftanın cuma günü bütün öğrenciler kitaplarla ilgili değerlendirmeye tabi tutuldu.
(Cuma günü 4.ders saati proje uygulama saati oldu.)Değerlendirme kağıtları öğretmenler
ve okul idaresi tarafından okunarak ve sorulan sorulara doğru cevap verilen soru sayısı
kadarı değerlendirmeye tabii tutuldu. Dönem sonunda değerlendirme sınavlarından
alınan toplam doğru soru sayıları dereceye giren öğrencileri belirledi. Okulumuzda ‘’Okuma
Bayramı’’etkinliğinde dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi. Her sınıf kendi içerinde
değerlendirilerek ilk üçe girenlerden; birincilere:Dizüstü bilgisayar(4 adet) ikincilere: Bisiklet(4
adet) Üçüncülere:Tablet(4 adet) verilmiştir.Projemizin sonucunda; öğrencilerimizin her hafta
okudukları hikâye kitaplarından cuma günü yapmış oldukları sınavların sonucu kayıt altına
alınıp ve bir yıl boyunca takibi yapılarak ödülü hak kazanan her sınıfın ilk üçe giren öğrencisine,
ödüller yıl sonu okulumuzun yapmış olduğu ve ilçemizin mülki amirleri ile velilerimizin katılımı
sonucunda ‘’Okuma Bayramı’’ programında takdim edilmiştir.

Sonuç olarak;

Öğrencilerimize okumayı sevmeyi, düzenli okuma alışkanlığını kazandırmayı, okuduğunu
anlamaya ve anladığını sınavlarda tatbik etmeyi, kitapları sevmeyi ve kitaplara ilgi duymayı,
okuma alışkanlığı doğrultusunda derslerdeki başarısını artırmayı, hızlı, doğru ve akıcı okuma
alışkanlığını geliştirmeyi, amaca odaklanma ve kazanma duygularını geliştirmeyi, okumanın
sonucunda mutluluğu yaşatmayı gösterdik. Bizde ortalama kişi başına on yılda bir kitap değil
de, Japonya gibi yılda ortalama kişi başına yirmi beş kitap okuma hedefini yakalayarak projemizi
mutlu bir şekilde sonuçlandırdık.
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BULUYORUM, OKUYORUM
Akıncılar İmam Hatip Ortaokulu

Öğrencilerde okumaya yönelik ilgi ve merak uyandırılarak öğrencilerin okuma
alışkanlıklarının artırılmasına katkı sağlanacak. Proje öncesinde öğrencilerimizin
okumaya yönelik ilgi ve meraklarının düşük olduğu ayrıca okuma alışkanlıklarının zayıf
olduğu gözlenmiştir.
Öğrencilerin ilgisini çekecek, onların gelişim düzeylerine uygun, eğitici ve öğretici
metinler seçilerek bu metinlerin ilk sayfası okul panosunda oluşturulan “Buluyorum,
Okuyorum” adlı proje köşesine asılıyor. Metnin devamının nerede olduğu metinde yer
alan yönergelerin takibi ile belirleniyor. Öğrenciler metinde yer alan yönergeleri takip
ederek metinleri buluyor ve okuyorlar. Böylece öğrencilerde okumaya yönelik merak ve
ilgi arttırılıyor.
2016-2017 eğitim öğretim yılı süresinde 27.12.2016 - 09.06.2017 tarihleri arasında
on beşer günlük zaman aralıklarıyla proje kapsamında öğrencilere yönelik metinler
bulunarak hazırlanan metinler okulun çeşitli yerlerine asılıp proje devam ettirilir. Bunun
sonucunda öğrencilerin okumaya olan ilgi ve merakının sürekliliği sağlanır.

kopokuyor.kop.gov.tr
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KİTAP ORTAK PAYDAMIZ

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kitap okumanın önemi noktasında çok güzel farkındalık çalışmalarına imza attık.
1-Proje ile ilgili görünürlük faaliyetleri kapsamında basımı yapılan dökümanlar tüm
halkımıza ve eğitim paydaşlarımıza ulaştırıldı.
2-Havaalanı Farkındalık Çalışması: Konya Havalimanından gerekli valilik izinleri
alınarak hazırladığımız 250 kitabı havalimanından Türkiye’nin çeşitli yerlerine yolculuk
yapanlara KOP KAŞELİ kitaplar hediye ettik. TEOG sınavında tamamını doğru cevaplayan
öğrencilerimizin yaptığı etkinlikte öğrencilerimiz yolculara 120 soruda 120 net yapmanın
ancak kitap okuma alışkanlığı sayesinde olduğunu anlatarak kitap hediye ettik. Ayrıca
etkinliğimiz KON TV ve KONHABER sitelerinde video şeklinde yayınlandı.
3-Okullarımıza Okuma Köşeleri Oluşturulması: 10 okulumuzda görsel KOP yazılı
kitaplıklar kurarak sevimli okuma köşeleri oluşturduk.
4-Ödüllü Kitap Okuma Yarışması: İlkokul-Ortaokul ve Lise öğrencilerimize yönelik
Ödüllü Kitap Okuma yarışması düzenledik.
5-İlçemiz Kaymakamlık Turnuvasında “Kulu KOP ile Okuyor” formaları bastırarak İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü olarak futbol turnuvasına bu şekilde katıldık.
6-İlçemiz kaymakamlık futbol turnuvasında “ Kulu’da Futbol 60 Dakika, KOP ile Kitap
Bir Ömür Boyu etkinliği kapsamında tüm resmi kurum futbol takımlarına kitap hediye
ettik.
7-Alişan Kapaklıkaya Seminerleri: KOP Kitap Ortak Paydamız Projesi kapsamında
Yazar Alişan Kapaklıkaya ile Öğretmenlere, okul müdürlerine, lise öğrencilerine,
imamlara eğitim ve kitap okumanın önemi konularında seminerler verdirildi. Toplamda
2100 kişiye yedi grupta seminer verildi.
8-Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü sosyal medya sayfalarında ve yerel gazetede tüm
proje etkinlikleri yer almıştır.

Sonuç olarak ;

1. KOP idaresinin okuma alışkanlığı noktasındaki hassasiyeti ilçemizde hissedilmiştir.
2. KOP İdaresi’nin ilçemizde bilinirliği artmıştır.
3. Okuma alışkanlığı noktasında kitap okumanın önemi anlaşılmıştır.
4. KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerek yerel basın
gerek ulusal basında proje ile yer alarak hem kurumsal bilinirlik artmış hem kitap okuma
noktasında farkındalık artmıştır.
Teşekkürler KOP İdaresi Başkanlığı ve Proje Ekibi…
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EKİP42 KOP’LA GÜÇLENİYOR
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde çoğulcu bir katılımla hazırlanan;
“O, ‘Oku!’ buyurdu, okuyorum.” düsturunu ilke edinen “EKİP42 KOP’LA GÜÇLENİYOR”
projesi Konya’da öğrenim gören tüm öğrencilerimize öğretmenleri ve velileriyle birlikte
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak maksadıyla hazırlanmıştır.
Hem Konya genelindeki bütün öğrencilerimizi hem de velilerimizi dâhil ettiğimiz
KOP destekli projemizdeki etkinliklerimizi şu şekilde sıralayacak olursak:
• İl Millî Eğitim Müdürlüğünde “EKİP42 İl Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.
• İlçelerde kaymakamlık onayıyla “EKİP42 İlçe Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.
• Okullarda “EKİP42 Okul Yürütme Kurulu”nun oluşturulması.
• İl genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine sene başında ve sonunda
www.ekip42.meb.gov.tr web sitesinde yayınlanacak “Öğrencilerin Okuma Durumlarını
Tespit Anketi”nin uygulanması.
• EKİP42 İlçe ve Okul Yürütme Kurullarına EKİP42 tanıtım toplantılarının düzenlenmesi.
• Proje etkinliklerinin www.ekip42.meb.gov.tr web sitesinde ve “facebook”,
“instagram” ve “twitter” gibi sosyal medya hesaplarında yayımlanması.
• Okul yöneticileri tarafından projeyi tanıtma çalışmalarının yapılması.
• EKİP42 İl Yürütme Kurulu tarafından İlçe Yürütme Kurullarına EKİP42 bilgilendirme
ve istişare toplantısının yapılması.
• Okullarda “Kitapseverler Kulübü” kurulması, kulüpte yer alacak gönüllü danışman
öğretmenlerin ve öğrencilerin belirlenmesi.
• Okul müdürlükleri tarafından kendisine sınıf ve şube atanan ilkokullarda sınıf,
ortaokullarda Türkçe, liselerde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerince www.ekip42.
meb.gov.tr web sitesindeki kitap takip modülünün kullanılarak öğrencilerin okudukları
kitapların isimleri, yazarları, yayınevleri ve sayfa sayılarının sisteme kaydedilmesi.
• Yürütme Kurullarınca “Her gün ailemle kitap okuyorum.” isimli kitap okuma saati
uygulaması kapsamında velilere düzenli olarak hatırlatma SMS’i gönderilmesi.
• Kitap okuma saatinde il, ilçe ve okul Yürütme Kurullarının organize edeceği ev
ziyaretlerinin yapılması.
• Okullara mini kitaplıkların kurulması.
• Parklara ve bekleme yerlerine mini kitaplıklar, kitap kumbaraları, açık hava
kütüphaneleri ve okuma banklarının açılması.
• İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya il genelindeki tüm ilkokul 4. Sınıf
öğrencilerinin katılacağı “Benim Kahramanım” adlı yarışmanın afişlerle duyurulması ve
düzenlenmesi.
• İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya il genelindeki tüm ortaokulların
katılacağı “Konya’mızı Tanıyoruz” adlı bilgi yarışmasının düzenlenmesi.
• İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından “EKİP42 Kitaplıkları”nın açılması.
• EKİP42 il, ilçe ve okul Yürütme Kurullarınca “Her İlçeye Bir Yazar” etkinliğinin
düzenlenmesi.
• Öğretmenlerce öğrencilerin EKİP42 kapsamında gösterdikleri performansların
değerlendirilmesi.
• İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından “Kardeş Kütüphane Etkinliği”nin duyurulması
ve başlatılması.
• “İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından Konya il genelindeki tüm liselerin katılacağı
“Okuduğun Kitabı Anlat” adlı yarışmanın afişlerle duyurulması ve düzenlenmesi.
• EKİP42 İl Yürütme Kurulu tarafından “EKİP42 Kardeş Şehre Kitap Gönderiyor.”
etkinliğinin düzenlenmesi.
• Yapılan etkinliklerin raporlarının okullar ve ilçeler tarafından okul kademeleri
düzeyinde (ilkokul-ortaokul-lise) ayrı ayrı raporlanıp AR-GE/ASKE Birimine gönderilmesi.
• İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bülteninde proje etkinliklerinin yayımlanması.

EĞİTİMDE KALICI BAŞARIYI YAKALAMANIN YOLU SÜREKLİ OKUMAKTIR

kopokuyor.kop.gov.tr
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OKU, DEĞERİNİ BİL!

Karapınar Amil Önal İlkokulu
Karapınar Amil Önal İlkokulu Koordinatörlüğünde Ticaret Borası İlkokulu,
Cumhuriyet İlkokulu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Atatürk İlkokulu, İsmet
Büyükyaylacı İlkokulu ve Vehbi Yurt İlkokulu’nun desteğiyle yürütülen Oku,
Değerini Bil! Projesi KOP destekli 683 proje arasından 75 proje içine girerek
ödenek almıştır.
Projemiz Karapınar ilçe merkezinde bulunan yukarıda isimleri geçen
okullarla, ilkokullarda ki öğrencilere kitap sevgisi okuma alışkanlığı kazandırarak,
sahip olduğu değerlerin farkına varmasını, değerlerini geliştirmesini ve bu
değerleri hayatına yansıtmasını sağlamaktır.
Projemizin hedefi:
İlkokul çağında ki çocuklara ahlaki ve kültürel değerleri okuma alışkanlığı
ile kazandırmak, kitap okumaya özendirmek ve hedef kitleyi yeni kitaplarla
tanıştırmak.
Bu hedeflerle proje ortaklarımız ile toplamda 1100 öğrencimize 4400 kitapla
buluşturduk. Aynı zamanda bu öğrencilerimize okumuş oldukları kitapların
yazarlarını da görme imkanı sağlıyoruz. Aramızda bulunan yazarımız Sayın
Tekin YILMAZ ’ da bu yazarlarımızdan biridir. Yazarımız hali hazırda okullarımızı
dolaşmakta ve öğrencilerimizle buluşmaktadır.
Bugün burada yapılan “Minderini Al Gel, Sende Oku” etkinliğimizde proje
kapsamımız içindedir. İlerleyen günlerde öğrencilerimizin okudukları kitaplarla
ilgili bir de sınavımız ve bununla ilgili ödüllerimiz olacaktır.
Bu projemizin yenilikçi ve özgün yanı olarak Okul kütüphanelerine veya
sınıf kitaplıklarına kazandırılan kitaplar, gelecek yıllarda diğer öğrencilerle
buluşturulmasına, öğrencilerin kitapları okuduktan sonra kazanacağı ahlaki
ve kültürel değerler hayatları boyunca onların iyi bir insan olma yolunda
ilerlemelerini sağlamasına ve ayrıca okuma alışkanlığı kazanmalarına vesile
olacağına inancımız tamdır.
Katılımlarından dolayı tüm okullarımıza teşekkür ederiz.
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OKUYORUM & KAZANIYORUM
Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi

Okumanın insan hayatında yarattığı ayrıcalığı; bir ibadet bilinciyle yapıldığında
verdiği hazzı başka hiçbir şeyde bulamayız. Elimize aldığımız bir kitabın bizi hangi
dünyalara götüreceğini hayal bile edemeyiz.
Okulumuz öğrencilerinin kitap okuma merakı ve ilgisi zaman zaman velilerden
“Ellerinden kitabı düşürmüyorlar.” şeklinde şikâyet konusu olsa da onlar okumaya devam
ettiler. Okulumuz yeni açılmış olduğundan kütüphanemiz yoktu. İmece usulü biraz kitap
temin ettik ama yeterli değildi.
KOP OKUYOR projesi duyurulduğunda, bu projeye en çok ihtiyacı olan okulun bizim
okulumuz olduğu bilinciyle hemen kolları sıvayıp, öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte
proje için gerekli çalışmayı yaptık. KOP OKUYOR projesi bize bir can simidi olacaktı.
Projemizi hazırlayıp gönderdik.
Projenin onaylandığı gün belki de en mutlu günümüzdü. Çünkü hem okuyup hem
kazanacaktık. En önemlisi de bundan sonra farklı türlerde altı yüz eserden oluşan bir
kütüphanemiz olacaktı. Artık okumak için uzaklara gitmeyecek, maddî sıkıntı çekmeden
kitap okuyabilecektik.
Kitapların belirlenmesinde öğretmen ve öğrencilerin istek ve önerileri de alınarak
mükemmel bir kütüphane oluşturduk. Yapılan her şey ortak bir çalışmanın ürünüydü.
Zaman kaybetmeden okumaya başladık.
Hem okuyoruz hem kazanıyoruz. Neler mi kazanıyoruz?
Okulumuza bir kütüphane kazanıyoruz.
Okudukça alış-veriş çeki kazanıyoruz.
Kazandığımız çekle indirimli alış-veriş yapıyoruz.
Hem biz hem esnafımız kazanıyor.
Her şeyden önemlisi farklı türlerde eserler okuyarak okuma alışkanlığı kazanıyoruz.
Projemizin tanıtımı için dövizler hazırladık. Şapkalarımızı takıp tişörtlerimizi giydik.
Gün “KOP OKUYOR”u ve projemiz olan “Okuyorum & Kazanıyorum”u tüm Ilgın’a
duyurma zamanıydı. Sloganlarımızla meydanları inletirken, dağıttığımız el ilanlarımızla
ve şapkalarımızla projemizi herkese duyurmayı başardık.
Tanıtım kokteylinde misafirlerimizi ağırladık. Pastalarımızı yedik, meyve sularımızı
yudumladık. Misafirlerimiz, sergilediğimiz kitapları inceleyip beğenilerini ifade ediyordu.
Onlara projemizin herkese açık olduğunu ve kitaplardan onlarında yararlanabileceğini
söyledik.
Okulun en güzel günüydü. Sabah kabaran ve farkındalık yürüyüşümüz sırasında
kararan bulutlar bereket tanelerini yeryüzüne salıyordu, yağmur çiseliyordu. Okumanın
insan hayatına katacağı berekete şahitlik edercesine…
Mutluyduk, projemizi gerçekleştiriyor olmanın verdiği bir mutluluktu bu.
Okuyorduk, eğleniyorduk, kazanıyorduk.
Projemiz halen devam ediyor. Biz de kazanmaya devam ediyoruz.
Biz okumaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Biliyoruz ki yarının aydınlık Türkiye’si
okuyan araştıran; araştırdıklarıyla ülkemin güzel insanlarının geleceğine ışık tutacak
gençlerin sayesinde gerekleşecek.
Öyleyse “Okuyorum & Kazanıyorum”

kopokuyor.kop.gov.tr
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HER KİTAP YENİ BİR DÜNYA PROJESİ
Kulu Belediyesi

“Her Kitap Yeni Bir Dünya“ projesiyle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında Kulu
Belediyesi olarak ilçede okuma alışkanlığının geliştirilmesi için Dipdede , Karacadere , Canımana
Akşemseddin İmam Hatip Ortaokullarında gerçekleştirdik.
Bu amaçla doğrultusunda ;
• Proje öncesinde öğrencilerimiz arasında düzenli kitap okuma alışkanlığı olmadığı
saptanmıştır. Öğrencilerimizin haftalık ders programları içerisinde okul yönetimlerince yapılan
okuma programına göre haftanın her gününde an az 20 dk olmak üzere okullarda okuma
etkinlikleri gerçekleştirdildi. Okul kütüphanelerinden alınacak kitaplar veya okuma etkinliklerine
uygun belirlenmiş kitaplardan öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanmaları sağlanarak bireysel
olarak her öğrencinin okuma kültürü ve alışkanlığı kazanmaları sağlandı.
Öğrencilerimiz arasında ödüllendirme yöntemine gidilerek öğrencinin emek vererek bir
kazanım elde etme duygusunu geliştirdik.
• Kütüphane bilinci kazandırılarak; kitap okumayı sevdirmek, öğrencilerimizin düzenli kitap
okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak, öğrencilerimizin algılama ve akıl yürütme becerileri
kazanmalarını sağlamak, küçük yaşta öğrencilerimizin kitapla tanışmalarını sağlamak, öğrenciler
arasında kitap alışverişi sağlanarak arkadaşlık duygularını pekiştirmek gibi hedeflerimize katkı
sağladı.
• Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yollarından biri olan anne ve babaların
düzenli okumaları için okul idaresi, sınıf öğretmenleri , sınıf rehber öğretmenleri ve proje ekibi
tarafından veli toplantıları ve veli ziyaretleri esnasında okumanın önemi gündeme getirilerek
bilinçlendirilerek faaliyetleri gerçekleştirildi.
• Okullarda gerçekleştirilen sosyal kulüp toplantılarında kitap ve kitap okumanın önemi
vurgulandı. Kitap okunması ve okumanın sağladığı faydalar ile güzel sözlerin, deyişlerin görünür
yerlere asılması ve bu yazıların periyodik olarak yenileriyle değiştirilmesi sağlandı. Okuma
alışkanlığında önemli etkileri olan toplumsal ve bireysel unsurlardan okumayı özendiren ve
destekleyen kültürel-toplumsal etkinlikler.
• Projenin tanıtımını yapmak, proje ile ilgili çeşitli duyuru ve haberleri yayınlamak üzere
www.herkitapyenibirdunya.org alan adıyla internet sitesi kuruldu. Proje süresince site güncel
tutularak her ay en çok kitap okuyan öğrenci bilgileri sitede yayınlandı. Ayrıca sitede faydalı
bilgiler, önerilen kitap listeleri, haberler, duyurular , video ve fotoğraflar bölümüne yer verilerek
projemizin daha geniş bir kesime yayılması sağlandı.
• Milli birlik ve beraberlik duygusunu geliştirmek ve tarihi ve kültür yerlerini görmeyen
öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla 5-7 Mayıs tarihleri arasında Çanakkale , Gelibolu
Şehitlikler ve Bursa illerine Dipdede , Karacedere ve Canımana Ortaokulları öğrencileri arasında
en çok kitap okuyan gezi proğramı düzenlenmiştir.Kültürel olarak yapılan gezi okuma konusunda
öğrencileri daha istekli kılıştır.
• Dipdede, Karacedere ve Canıma ortaokullarına 3 adet olmak üzere kitaplık kazandırılış ve
edebiyata, okumaya duyarlı öğrenciler yetiştirmek için okullardaki istekler göz önüne alınarak
öğrenci ve velilerinde faydalanabileceği daha rahat bir ortamda kitaplarını alıp okuyabileceği
“Okuma Sokağı” yapılarak okullara kazandırıldı. Açık havada kitap okuma fikri öğrencilerin ilgisini
arttırmış ve günlük okudukları sayfa sayısında artış olmuştur.
• Bunun sonucunda Canımana ortaokulu kitap okuma oranı %50 iken %80’ne Canımana
Akşemdin İ.H.O okunulun %60 iken %90’na , Dipdede ortaokullunu kitap okuma oranı %45 iken
%75 ‘e ve Karacedere Ortaokulu’nun Kitap Okuma oranı %60 iken, %90 çıkartılarak Türkçeyi
doğru ve etkili kullanmaları sağlanarak , yazınsal işitsel ve görsel ürünleri değerlendirme becerisi
kazandırılmıştır Bu projenin KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından sürdürülebilirliğinin
devam edilerek daha geniş kesimlere ulaşılmasını istiyoruz.
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OKU DÜNYAN AYDINLANSIN
Şekibe Aksoy İlkokulu

“Her kitap, avuçlarınızın içinde tuttuğunuz bir hayaldir…” ve her öğrenci pırıl pırıl
ve yeşermeye hazır hayal dünyalarıyla başlar ilkokula. İşte bu yüzden öğrencilerimize
okuma alışkanlığını kazandırmak, kitapları sevdirmek ve hayal dünyalarını genişletmek
için gösterdiğimiz çabalarımızı Konya Ovası Projesi(KOP) destekleriyle “Oku Dünyan
Aydınlansın” adlı projemizde birleştirdik.
Projemiz öğrencilere ve veliler okuma alışkanlığı kazandırma ve okumayı sevdirme
temelli olup, öğrenci-veli-okul birliğini destekleme amaçlı hazırlanmıştır. Bu kapsamda
projemizde yer alan etkinlikler sadece öğrencilere ya da sadece velilere yönelik olmayıp
birlikte hareket edilmek üzere hazırlanmıştır. Çünkü biz eğitimciler biliyoruz ki, ilkokul
çağındaki çocukların en kalıcı öğrenme şekli “Model Alarak Öğrenme” yöntemidir. Bu
yüzden ailelere ve bizlere düşen görevler büyüktür.
Projemiz kapsamında yaptığımız etkinlikler “Sınıf kitaplıklarının oluşturulması,
akşamları anne-baba-öğrenci birlikte kitap okuma vakitleri, projemiz hakkında okul
panolarının oluşturulması, okul koridorlarında kitap dolapları, ayın kitap kurtları seçimi ve
ödüllendirilmesi, sevdiğin kitabı anlat yarışmalarının düzenlenmesi ve ödüllendirilmesi,
veli kitap okuma sınavı ve ödüllendirilmesi, okul kütüphanesinin yenilenmesi” olup,
okulumuza beşeri ve fiziki birçok katkısı olmuştur.
Yapılan çalışmalardan duyulan öğrenci-veli-öğretmen memnuniyeti bizlere kitap
okuma alışkanlığının ne denli önemli olduğunu göstermiş olup, projemize destek veren
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkürlerimizi bir borç biliriz.

kopokuyor.kop.gov.tr
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HEM OKUYORUZ HEM KAZANIYORUZ
Yenidoğan Ortaokulu

Yenidoğan Ortaokulu olarak; öğrencilere ve velilere kitap okumayı sevdirmek,
kalıcı bir davranış haline getirmek amacıyla karşılığında farklı ödüllerin verildiği
yarışmalar ve kitap okuma etkinlikleri düzenlemek düşüncesiyle “HEM OKUYORUZ HEM
KAZANIYORUZ” isimli projemiz doğrultusunda çalışmalarımızı yürüttük. Yöremizde
oldukça az olan kitap okuma alışkanlığını artırmak, kitap okumayı hem öğrenciler de
hem de yöre halkında kalıcı bir davranış haline getirmek için çalışmalar yürüttük.
İlk olarak öğrencilerimiz ve velilerimiz için seçtiğimiz kitapları aldık. Okulumuz
koridorunda “Okuma Alanı” oluşturduk. Okuma Etkinlikleri, öğrencilerimiz için
okuma alanında “okuma saatleri” düzenlenerek, velilerimiz için ise ev ortamlarında
yapılmıştır. 5. sınıf ve 6. sınıf öğrencilerini seviyelerine göre seçtiğimiz aynı kitaplardan,
7. ve 8. sınıf öğrencilerini seviyelerine göre seçtiğimiz aynı kitaplardan sorumlu tuttuk.
Öğretmenlerimizden oluşan bir komisyon ile bu kitapları okuyup yarışma sorularını
hazırladık. Nisan ayında ve Mayıs ayında birer kez olmak üzere toplamda iki kez veliler ve
öğrencilerimizi okudukları kitaplardan hazırlanan sorularla sınav yaptık. Sınavlar çoktan
seçmeli olup 25 sorudan oluşmuştur. Her iki sınav sonunda en yüksek puan alan veli ve
öğrencilere derecelerine göre ödüller verildi.
Öğrenci velilerimizden ve mahalle halkımızdan olumlu tepkiler aldık. Öğrencilerde
okuma alışkanlığı, okuma kültürü ve kitap sevgisi üzerine olumlu gelişmeler olduğunu
gözlemledik. Okulumuz koridorunda oluşturduğumuz “Bizim İçin KOP” isimli panomuzda
öğrencilerimizin bu proje ile ilgili görüş, düşünce ve izlenimlerini yansıtmalarını sağladık.
Gönüllülük esasına dayalı olarak öğrencilerimiz proje hakkında yürütülen faaliyetler
ve okuma etkinlikleri hakkındaki düşüncelerini belirttikleri notları panoda sergiledik.
Proje ile birlikte öğrenci velilerimizde güncel kitap okuyan velilerimizin olduğunu
gördük. Öğrencilerimizin ders başarılarında artış olduğu görüldü. Okuma hızlarında
artış, okuduklarını anlamada ilerlemeler olduğunu gördük. Matematik derslerindeki
başarılarının bile kitap okuma alışkanlığı ile birlikte hem sınavlarda hem de derslerde
aktif olma noktasında arttığını gözlemledik. Kitap okumaktan büyük bir zevk ve keyif
aldıklarını gördük. Artık öğrencilerimiz ve velilerimiz çok farklı düşünüyorlar. Kitaba ve
okumaya yönelik düşüncelerinde farklılık mutluluk vericiydi… Bu güzel faaliyet iyi ki
gerçekleştirildi..
2017- 2018 eğitim öğretim yılında da okulun açıldığı ilk günden itibaren okuma
saatleri düzenleyerek” KOP OKUYOR” projesiyle alınan ve okuyamadığımız kitaplarımıza
kaldığımız yerden başladık…
Teşekkürler KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı...
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KİTAP OKU GELECEĞİNİ DOKU
Halise Güney Ortaokulu

Taşımalı eğitim kapsamında 78 öğrenciye hizmet veren okulumuz Halise Güney
Ortaokulu olarak vizyonumuz; türk milli eğitim sisteminin genel amaç ve temel ilkeleri
doğrultusunda; öğrenme için her türlü fırsatın sağlandığı bilgili, becerili ve iyi bir ahlâka
sahip nitelikli öğrencilerin yetiştirildiği, tercih edilen bir okul olmaktır. Okulumuzun
2015 – 2019 Stratejik Planı da bu doğrultuda hazırlanmış, öğrencilerimiz için beceri ve
bilgilerini arttıracak etkinlikler yapılmaktadır.
2016-2017 eğitim öğretim yılında “Kitap Oku Geleceğini Doku” adlı proje ile
katıldığımız “Kop Okuyor” yarışmasında dereceye girip mali destek alan okulumuzda
eğitim öğretim yılı içerisinde dört etkinlik gerçekleştirdik.

Bunları özetleyecek olursak:

1-Kitap Yağmuru: Okulumuz koridorunun tavanını iplerle sarkıttığımız kitaplarla
süsleyerek okulumuzda mistik bir hava oluşturarak okumaya duyulan ilgiyi arttırdık.
2-Tahmin Et: Okuduğu kitaplarda geçen güzel ve anlamlı sözlerin öğrencinin yaptığı
etkili ve anlamlı okuma sayesinde tahmin edilebilmesi ve doğru tahminleri ödüllendirdik.
3-Ailem de Okuyor: Velilerimizin de öğrencilerimizin de etkili ve anlamlı okuma
çalışmasını yapan bireyler olarak yetiştirmek için seminerler verdik, yarışmalar yaptık.
Böylelikle velilerimizi aktif olarak projemize dahil ettik.
4-Kitap Kulesi: Geri dönüşüme gönderilecek kitaplar kullanılarak büyük bir kule
yaparak, öğrencilerimizin okuduğu kitaplarla kuleyi yükseltmelerini istedik ve en çok
katkı yapan öğrencilerimizi ödüllendirdik.
İçinde bulunduğumuz eğitim öğretim yılında ise inşallah kalan iki projemizi (Kitap
Çardağı, Okuyorum Çiziyorum ) gerçekleştireceğiz.
Projelerimizde bizlere destek veren Kop Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına
teşekkürlerimizi iletmeyi kendimize borç bilir saygı ve şükranlarımızı sunarız.

kopokuyor.kop.gov.tr

21

KİTAPLA AİLE OL!
Yarma Ortaokulu

Okulumuz öğrenci ve velilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçlayan
projemiz KOP Bölge Kalkınma İdaresi’nin hibe desteği ile 2016-2017 Eğitim Öğretim
yılında başarıyla uygulanmıştır. Bu proje kapsamında okulumuzda aşağıdaki faaliyetler
yapılmıştır.
• Okulumuz kitaplıklarına seçme 300 adet kitap alınmıştır.
• Yazar-öğrenci halk buluşması Eğitimci Yazar Abdullah UÇAR Karatay Belediyesi
Yarma Sosyal Tesislerinde öğrencilerimiz ve velilerimiz ile buluştu. Söyleşi yaptı,
kitaplarını öğrencilere ve katılımcılara hediye etti. Aynı programda öğrencilerimize
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hazırlamış olduğu Kur’an-ı Kerim Meali hediye edildi.
• Öğrencilerin ailesi ile birlikte kitap okumaları için faaliyetler düzenleme:
Okulumuzda haftada üç ders saati okuma saati olarak yapıldı. Bu üç okuma saatinden
biri velilerle birlikte yapıldı. Veliler öğrencilerinin sıralarında kitap okudular. Ayrıca
haftanın 3 günü (Pazartesi, Çarşamba, Cuma) evde kitap okuma saati yapıldı. Bu saatler
veliye SMS’le hatırlatıldı.
• Etkin hızlı okuma kursu yapılması: Karatay Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği halinde
14 veli ve 26 öğrencimize yönelik Etkin ve Hızlı Okuma Kursu yapıldı.
• Kütüphane tanıtım gezisi düzenlenmesi: Okulumuzda ve mahallemizde (kasaba)
kütüphane olmadığı için öğrencilerimizi İl Halk Kütüphanesine ve Konya Kitap Günleri
Fuarına geziye götürdük.
• Gezi: Projeye etkin katılım sağlayıp en çok kitap okuyan 40 öğrencimizi Beyşehir
(Yakamanastırda kahvaltı, Eşrefoğlu Camii, Beyşehir gezisi, Tekne Turu, Göl kenarında
öğle yemeği ve Eflatun Pınarı)’e geziye götürdük.
• Ödüllendirme: Okulumuza renkli yazıcı aldık ve her ay her sınıftan en çok kitap
okuyan öğrencilerimize tüm öğrencilerin huzurunda kitap kurdu belgesi verdik ve
isimlerini Okulumuz Kitapseverler Kulübünde yayınladık. Her sınıftan en çok kitap
okuyan beşer öğrenci belirlenmiş ve içlerinden kura ile belirlenen bir öğrenciye bisiklet
hediye edilmiştir. Toplamda 7 öğrencimize bisiklet hediye edilmiştir.
Proje başlangıcından sonuna kadar öğrenci başına ortalama 30 kitap (4258 sayfa)
okunmuştur. 2015-2016 eğitim öğretim yılında Karatay ilçesinde öğrenci başına en çok
kitap okuyan okulumuz öğrencileri bu proje sayesinde liderliklerini devam ettirmişlerdir.
Böylece öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılmış oldu. Proje sayesinde
okulumuz öğrencilerinin sürekli olarak okuyabileceği 300 adet seçme kitap okulumuza
kazandırılmış oldu. 14 velimiz etkin ve hızlı okuma kursunu başarıyla tamamlayarak
belgelerini almıştır. Projemiz maddi imkanlar ölçüsünde bu yıl ve gelecek yıllarda da
yürütülecektir. Böyle bir imkanı okulumuz öğrencilerine sunan KOP Bölge Kalkınma
İdaresine teşekkür ederiz.
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ÇOCUK SESLİ KİTAPLAR

Akşehir Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulu Müdürlüğü
Çocuk sesli kitaplar projesi, başta yüksek derecede görme bozukluğu olan bireyler
olmak üzere kitaplarla herhangi bir sebeple buluşamamış, dolayısıyla kitap okuma
alışkanlığı edinememiş kişiler (öğrenciler ve yetişkinler) için kitapları seslendirerek kayıt
altına almak ve hedef kitlemize ulaştırmaktır.

ÇOCUK SESLİ KİTAPLAR PROJESİNİ DİĞER SESLİ KİTAPLARDAN AYIRAN
ÖZELLİKLER NELERDİR?

Projemizin diğer sesli kitap projelerinden en büyük farkı sürece öğrencilerimizin
de dahil edilmesidir. Kayıtlarımız proje sahibi okul olan Akşehir Ortaköy Cumhuriyet
Ortaokulu öğrencileri, proje ortağı olan Akşehir Tornacı Erol Cumbul Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi öğrencileri ve bazı gönüllüler tarafından yapılmıştır. Bu sayede projeye
doğrudan ve dolaylı olarak bir çok kişi dahil olmuş ve bu kişilerde hem kitap okuma
hem de yardımlaşma bilinci oluşturulabilinmiştir. Ayrıca hedef kitle ile doğrudan temasa
geçilebilme, kitap okuma alışkanlığı hususunda karşılaştıkları problemleri birinci
ağızdan dinleme şansı bulunmuştur.

ÇOCUK SESLİ KİTAPLAR PROJESİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Öncelikle okulumuz Ortaköy Cumhuriyet Ortaokulunda okul müdürü Ramazan
ŞATIR tarafından KOP adına proje oluşturulması için bir komisyon oluşturuldu.
Komisyona; okulumuz görsel sanatlar öğretmeni Abdurrahman Samed ORUÇ, müzik
öğretmeni Ayfer KARABÖRK, bilişim teknolojileri öğretmeni Ufuk Gökay YALÇIN ve okul
müdürü Ramazan ŞATIR seçildi. Yapılan toplantılar sonucunda çocuk sesli kitaplar fikri,
proje konusu olarak belirlendi ve ilk iş olarak projenin kapsamının genişletilebilmesi
ve hedef kitlenin tespitinin yapılabilmesi için belirlenen proje ortakları Tornacı Erol
Cumbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Akşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi
müdürlüklerinden izin alınarak bu kurumlar projeye dahil edildi. Tornacı Erol Cumbul
M.T.A.L müdürü Hasan KÜTÜKÇÜ tarafından okulun fizik öğretmeni Osman BACILI
proje ortağı okulun sorumlusu olarak görevlendirildi ve proje komisyonuna dahil
edildi. Projenin yazılıp KOP’a gönderilmesinden birkaç ay sonra “Çocuk Sesli Kitaplar”
projemizin kabul edildiği haberini aldık ve hemen işe koyulduk. İlk olarak Akşehir RAM’a
bağlı ilçelerdeki görme engelli bireylerin tespitini yaptık ve RAM müdürü Coşkun TİN
ve ekibi tarafından oluşturulan; projenin hedef kitlesine uygulanacak ön test ve son
testleri temin ettik. Hazırlıkları tamamladıktan sonra, okul müdürü Ramazan ŞATIR
öncülüğünde Abdurrahman Samed ORUÇ, Ayfer KARABÖRK ve Osman BACILI, Akşehir
RAM’a kayıtlı Akşehir, Doğanhisar, Ilgın, Tuzlukçu, Yunak ve Çeltik ilçelerindeki görme
engelli dostlarımızı ziyarete gittik. Ziyaretinde bulunduğumuz katılımcıları projemiz
hakkında bilgilendirerek onaylarını aldık ve RAM’ın hazırladığı ön testleri uyguladık.

kopokuyor.kop.gov.tr
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OKUL İÇİNDE KÜTÜPHANE DEĞİL,
KÜTÜPHANE İÇİNDE OKUL
Altınekin Dedeler İlkokulu

Okulumuzda yeterli sayıda kitap ve kapsamlı bir kütüphanenin bulunmaması
ve kullanılmayan beş dersliğin bulunduğu 300 m²’lik alanın atıl duruma düşmesi
sonucunda; bu derslikler, akıl oyunları sınıfı, ekoloji ve bilim sınıfı, drama ve sinema
sınıfı ile kütüphane olarak düzenlenmiş, mescidin bir bölümüne kitaplık ve dini kitaplar
yerleştirilmiştir. Bu alanlar ilgili kitap ve dergilerle tamamlanarak, okuma alışkanlığının
ilk temellerinin atıldığı, anasınıfı ve ilkokul öğrencilerimizin faydalanabileceği; okuma
alışkanlığını ilgi çekici hale getirilerek, bir araya gelebilecekleri kültürel bir alan haline
getirmek projemizin gerekçeleridir.
Okuma alışkanlığının kazanılmasında kütüphane kullanımının etkisi büyüktür.
Öğretmenler, kütüphaneyi ilgi çekici etkinliklerin merkezi haline getirerek, öğrencilerin
kütüphaneye, kitaplara ve kitap okumaya olan ilgilerini artırabilirler.
Bu projede okul kütüphanesinde ilgi çekici etkinlikler planlandı. Çalışmanın
kütüphanelerde gerçekleştirilebilecek etkinliklere örnek teşkil etmesi hedefleniyor.
Bu amaçla okulumuzda okuma alışkanlığı ve kütüphane konulu seminer ve ilkokul
seviyesine uygun anket düzenlenmiştir. Hazırlanan kütüphanede öğrencilerin ilgisini
çekecek, okuma ağacı, şair köşesi, öğretmen favori kitap köşesi, kütüphane müneccimi,
ayraç kumbarası, sesli kitap dinleme köşesi, okuma mağarası gibi köşelerin hazırlanmıştır.
Ayrıca bu proje ile yaz tatili boyunca kullanılmayan okulların halkın kullanımına
açılması, özellikle kadınların ve çocukların rahatça vakit geçirebilecekleri bir ortam
oluşturulması hedeflendi. Bu sayede farklı hanelerden, farklı becerilere ve eğilimlere
sahip bireylerin bu becerilerini birbirleriyle paylaşarak verimli bir öğrenme ortamı
sağlanmasına katkıda bulunulacaktır.
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FARKINIZ“OKUMAK” OLSUN

Taşkent İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Taşkent bölgesindeki gençlerin ve çocukların kitap okumaya özendirilmesi ve sürekli
kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak sosyal ve kişisel gelişimlerini artırmak amacıyla
yapılmış bir projedir.
Bölgedeki 4 ile 12. sınıflar arasındaki tüm öğrencilere yaş ve seviyelerine göre
hazırlanmış olan kitaplar okutuldu. Bu öğrenciler okudukları kitaptan tüm öğrencilerle eş
zamanlı olarak sınava girdiler. Böylece tüm öğrenciler az yada çok kitap okumuş oldular.
Öğrencilerin okudukları kitap sayısına göre çeşitli ödüller verilmiş olup, sınava giren
tüm öğrenciler bu ödüllerden faydalanmışlardır. Bu ödüller haricinde 17 öğrencimize
Nevşehir-Ürgüp-Göreme-Ihlara Vadisi gezisi düzenlenmiştir.
Ayrıca proje kapsamında ilçemizdeki tüm kamu ve kuruluşlara “Koridor Kitaplığı”
oluşturularak kitap okumayı gündemde tutulmaya çalışılmıştır. Projemiz 7 ay sürmüştür.

kopokuyor.kop.gov.tr
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KİTABINI YAŞAT

Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Okuma yeterliliği noktasındaki PISA sonuçlarına baktığımızda 2009 yılında 65
ülkenin arasında 41. sırada yer alınmıştır. Japonlar yılda 25 kitap, İsviçreliler 10, Fransızlar
7, Türkler ise 10 yılda 1 kitap okumaktadır. Tüm gerekçeler çerçevesinde gelişimin
temelden başlayacağına olan inancımızdan dolayı Yunak ilçemizdeki okuma oranının
düşüklülüğü ve okuma yeterliliği kazanamamış öğrencilere projemizde destek olmak
en önemli gerekliliğimizdir. Geç kalmadan öğrencilerimizin dirsekleri henüz okul
sıralarında iken onları kitapların iç dünyasına sokarak, emek verdirerek sevdirmek ve
alışkanlık haline getirmek için ’Kitabını Yaşat’ projesini hazırladık. Küçük bir tohumdan
büyüyen ağaç misali insanlığın değişimi de bir insan ile başlar. Bununla ilgili ilçemiz
okullarında yapılan faaliyetler:
Afiş broşürlerle, yapılan toplantı seminerlerle proje başta, okul müdürleri ve
öğretmenlerle tanıtılıp bu şekilde öğrencilerle buluştu.
Kitap okuma sürecine katılan her öğrenciye komisyonla belirlenen 5’er kitap temin
edilmiştir.
Tiyatro grubu getirilmiş, bu faaliyetimiz projemizin daha önce tiyatro gösterimine
katılmayan öğrencilerimiz ilki yaşamıştır
Kitap fuarı ve yazarla buluşması yapılmıştır.Kitap fuarında İlçe Kaymakamımızın
katılımıyla öğrencilerimize ödül ve ücretsiz kitaplar dağıtılmıştır. Yazarla öğrenci arasında
söyleşi gerçekleştirilmiş daha sonra yazar tarafında kitaplar imzalanmıştır.
Konya gezisi yapılmıştır. Öğrencilerin değişik yerleri keşfetmeleri sağlanmıştır.
Yapmış olduğumuz projenin sonucunda TEOG sonuçları ve Türkçe dersi ölçeklerine
bakıldığı zaman projenin büyük katkı sağladığı görünmektedir.öğrencilerde kitap
okuma alışkanlığıyla birlikte derslerindeki ve sınavlardaki başarının artışının olduğu
sayısal verilerde görülmüştür.
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SAĞLIK GÜNEŞİNDEN MESAJ VAR
Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü

Çocukların; sağlık okuryazarlığı konusunda farkındalıklarının arttırılmasına bağlı
olarak; dinleme, okuma, değerlendirme, karar verebilme ve alınan kararı hayata
uygulayabilme yeteneklerinin desteklenmesi, sağlığın önemi, korunması ve sağlıklı
yaşam tarzlarının benimsenmesi hakkında bilgi düzeylerinin artırılması, okuma
alışkanlığı ve kültürü kazanmaları ve devam ettirmelerinin desteklenmesi amacıyla
hazırlanan Sağlık Güneşinden Mesaj Var Projesi ile T.C Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın ilgili hibe programına başvurulmuştur. Değerlendirme
süreci sonrasında proje yeterli puanı alarak kabul edilmiştir.
Sağlık Güneşinden Mesaj Var Projesi kapsamında yapılacak olan çalışmalar için, T.C
Kalkınma Bakanlığı KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın KOP Bölgesi’nde Okuma
Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı
kapsamında hazırlanmıştır. Fonun aktarılması sonrası proje faaliyetleri başlatılmıştır.
Proje faaliyetleri pilot olarak belirlenen 13 ilçede başlatılmıştır. Faaliyetler
kapsamında; yeterli-dengeli beslenme & fiziksel aktivite, diş sağlığı, aşılar, hijyen, akılcı
ilaç kullanımı, akran zorbalığı, sevgi- hoşgörü ve oyun dünyası konulu birinci ve ikinci
sınıflara yönelik sekiz farklı hikâye kitabı hazırlanmıştır. Kitaplarda her kitabın içeriğine
uygun tekerlemelerin yer alması düşünülmüş ve bununla ilgili olarak İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ortaklığıyla ortaokul düzeyinde tekerleme yarışması organize edilmiştir.
Birinci seçilen sekiz konudaki tekerleme için sekiz kişiye bisiklet hediye edilmiştir.
Hazırlanan hikâye kitaplarındaki ‘Güneş’ ve ‘Yıldız’ karakterleri için özel karakter
kostümleri tasarlanmış, sesli kitaplar oluşturulmuş ve gidilen okullarda drama tekniği
kullanılarak eğitimler düzenlenmiştir. Eğitimlerin sonunda her çocuğa, sekiz hikaye
kitabından oluşan bir kitap seti hediye edilmiştir.
Sağlık Güneşinden Mesaj Var Projesi’nin saha çalışmalarının ilk etabı 30 Mayıs 2017’de
tamamlanmıştır. Sağlık Güneşi ve Yıldızlar Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Karapınar, Hadim,
Emirgazi, Hüyük ve Yunak’taki pilot okulları ziyaret etmiş ve 1050 çocuğa ulaşmıştır. Ekim
ayından itibaren ikinci etabı başlayacak olan projemiz; Derbent, Doğanhisar, Kadınhanı,
Çeltik ve Karatay’ daki okulların da dahil edilmesiyle 13 ilçedeki tüm okullara ulaşacak ve
aralık ayında projemizin kapanışı yapılacaktır.
Böylece Konya Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak; yaklaşık 10.000 çocuğa ulaşma
hedefimizi gerçekleştirmiş olacağız.
Hikaye Kitaplarımızın İsimleri:
-Sağlıklı Beslenelim
-Dişlerimizi Koruyalım
-Doktorumuzu Dinleyelim
-Oyunlarla Keşfedelim
-Birbirimizi Sevelim
-Birbirimize Saygı Gösterelim
-Tertemiz Olalım
-Aşıyla Güçlenelim

kopokuyor.kop.gov.tr
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PANSİYONLAR OKUYOR

İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Projemizi Nevşehir Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Pansiyonu ile birlikte
yürüttük. İki okulun pansiyonunda kalan kız öğrencilerin kitap okuma konusundaki
farkındalıklarını attırmak, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, okuduğunu tartışmak
ve yorumlayabilmek yeteneğini kazandırmak projemizin amacıdır.
Hedef kitlemiz her iki okulun da pansiyonunda kalan kız öğrencilerdir.
Öğrencilerimizin içinde proje öncesinde kitap okumayı seven öğrenciler elbette vardı.
Ama proje sonrasında bu sayı arttı. Bir de nitelikli eserlerle tanıştılar ve popüler okuma
dediğimiz vampirler kurt adamlardan ziyade edebi eserlerin de güzel olabileceğini
öğrendiler. Ayrıca pansiyonlarımızda nitelikli bir etkinlik yapmış olduk. Bütün
öğrencilerimiz bu okuma etkinliğine katıldı. Pek çoğu da çok hızlı, heyecanlı, bir diğer
kitaba geçmeyi sabırsızlıkla bekleyerek, severek bu işi yaptı. Yaz tatili için eve kitap
götürmeyi kendileri istediler. Bu bize amacımıza ulaştığımız ve kalıcı sonuçlar aldığımız
için sevindirdi.

Projemizin üç faaliyet alanı vardı:

1.Proje için gerekli alımlar
2.Projemizin tanıtımları
3.Öğrencilerimizin kitapları okumaları ve kitap üzerine fikir yürütmeleri
Öncelikle okunacak kitaplar alındı. Kitaplıklar, afiş, broşür ve şapka alımı, okumatartışma odası masa ve sandalye alımı, okuma-tartışma odası laminant, alçı ve boya alımı
yapıldı. Okumuz çok güzel bir okuma-tartışma salonuna kavuştu. Projemiz kapsamında
aldığımız kitaplar öğretmen ve öğrencilerimizle buluştu. Okuma ve tartışma salonumuz
kullanıma hazır hale getirildi.
Öğrencilerimizin okudukları tartışmaları ve okuldan diğer öğrencilere de güzel örnek
olmaları için eğlenceli bir etkinlik planladık. İlimiz Gomeda Vadisinde vadi yürüyüşü
yaptık.
Afişlerimizi pek çok okula astık. Etkinliklerimizde şapkalarımızı kullandık.Nevşehir İl
Öğrenme Şenliği stantlarında projemizi tanıttık.
Hem kendi okulumuz hem de Nevşehir Nene Hatun Mes. ve Tek. Anadolu Lisesi
Pansiyonunda her akşam etüt sonrası bir saat okuma saati etkinliği yaptık. Cuma
akşamları sinema saatlerimizde bu kitaplardan bazılarının filmlerini izledik. Öğrencilerin
sevinçle katıldıkları güzel proje oldu. Pansiyonlu öğrencilerimizin olumlu dönütlerini
alan gündüzlü öğrencilerden, memur arkadaşların çocukları ve hatta öğretmen
arkadaşlardan projemize katılımlar oldu. Bu projenin başarısı yönünden çok mutlu etti.
Proje bizim için aslında bitmedi. Kitaplarımız var. Güzel bir okuma-tartışma odamız
var. Şimdiden sonra yelpazemizi biraz daha açarak okulumuzda daha çok öğrenciye
ulaşmaya çalışacağız. Aynı malzemeleri yine kitap okumak ve değerlendirmek için
kullanacağız. Okuma – tartışma odamızı okulumuzda seminerler vermek, toplantılar
yapmak gibi eğitim-öğretimin hizmeti için kullanacağız.
Bu güzel proje için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkür ediyoruz.
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CAFE KİTAP

H.Rasim Uzer Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi
KOP OKUYOR programı tarafından finanse edilen Cafe Kitap adlı projemiz sayesinde
16 - 23 yaş arası hafif düzey zihinsel engelli gençlerin eğitim gördüğü H. Rasim Uzer
Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi lobisinde açılan kafe kütüphane sayesinde gerek
öğrenciler gerekse misafirler hem dinlenip sohbet edecekleri hem de kitap okuyacakları
nezih bir ortama kavuştular.
Bu ortamda yapılan etkinlik, yarışma ve faaliyetle kurumda kitap okuma kültürü
yerleşmekte olup yakın kurum ve okullar da kütüphanemizden faydalanmaktadır. Bu
ortamın gerçekleşmesinde emeği geçen KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına ve
çalışanlarına yürekten teşekkürler.

kopokuyor.kop.gov.tr
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VELİ ÖĞRENCİ EL ELE OKUYOR
Burç Ortaokulu

Projesi de başarılı olan ilk 75 proje arasına kalarak Kalkınma Bakanlığından
hibe desteği almaya hak kazanmıştır. Okul koridoruna iki adet kitaplık yapılıp
alınan 831 adet kitap bu kitaplıklara koyulmuştur.
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı destekli “Veli Öğrenci El Ele Okuyor”
projesi tanıtım toplantısı 1 Mart Çarşamba günü Burç Ortaokulu toplantı
salonunda yapıldı. Toplantıya öğrenci velileri, öğretmenler, İlçe Milli Eğitim
Müdürü, Belediye başkanı, İl meclis üyesi ile Konya’dan KOP Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığı yetkilileri katıldı. Toplantıda Burç Ortaokulu okul müdürü
Galip Erçin, okumanın önemi ve okumanın önündeki engeller ile ilgili ve öğrenci
veli el ele okuyor projesinin tanıtımını yapan bir sunum yaptı.
Toplantıdan sonra velilere ve toplantıya katılanlara baklava ikramı yapıldı.
Bu projede öğrenciler ile birlikte velilere de okuma alışkanlığı Kazandırılması
hedeflendi. Onun için KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından gelen mali
destek ile okul koridoruna hem öğrenci kitaplığı hem de veli kitaplığı yapıldı.
Ayrıca hem öğrenciler arasında hem de veliler arasında okuma yarışı başlatıldı.
Proje Haziran ayına kadar sürecek.
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OTOBÜS KÜTÜPHANE
Konaklı Ortaokulu

Sıradan bir kasaba okulunun başına gelmesi muhtemel olmayan bir rüya 3
tane hayalperestin sayesinde Niğde’de gerçeğe dönüştü. “Yapabilir miyiz? Neden
olmasın?” derken arama motoruna yazdığımızda bile Türkçe sayfalarda benzerlerine
rastlamadığımız bu otobüs modeli girdi aklımıza. Anlattığımız herkes “Ee siz şimdi
otobüsü kütüphaneye mi çevireceksiniz? Ne gerek var? Yapın bir kütüphane 3-5
ansiklopedi koyun olsun bitsin!” dediler. Hatta “Evde kullanmadığım çok ansiklopedi
var onları da size vereyim.” önerisinde bulunan çok oldu.
Birçok okulda olduğu gibi bizim okulumuzda da bodrum katta kullanılmayan bir
kütüphane vardı. Öğrencin hatta öğretmenlerin bile girmekten hoşlanmayacağı kadar
kötü durumdaydı. Biz öğrencilerimizin seve seve gittikleri, mutluluk duyacakları bir
kütüphane ortamına kavuşmalarını hayal ediyorduk. Öğrencilerimize imkan verilirse
gayet iyi birer okuyucu olacaklarını biliyorduk. Bu proje bizim için bulunmaz bir fırsattı.
KOP Okuyor Projesi kapsamında başvurduğumuz otobüs kütüphane projesi kabul
edildi. 17 bin liralık bütçemiz ile hayalimizi gerçekleştirmek için çalışmalara başladık.
Öncelikle bir mimara danışarak projeyi anlattık ve çizimini yaptırdık. Otobüs çok eski
olduğu için velilerimizin yardımlarıyla tamir ve öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde dizayn
ettik. Çünkü biliyorduk ki öğrencilerimizin zevkine hitap etmeyen bir tasarım bir süre
sonra ilgilerinin kaybolmasına neden olacaktı. Üç ay kadar kısa bir sürede kitaplıkların,
okuma köşesinin ve zeka oyunları bölümünün yapılmasıyla iç dizayn tamamlanmış oldu.
Sıra kitapları seçmeye geldi. Bu konuda görev Türkçe öğretmenlerimize düştü.
Listeler öğrencilerle görüşülerek hazırlandı. Tek tek incelenen kitaplar 6 - 14 yaş aralığında
raflardaki yerini aldı. Artık hayallerimiz gerçeğe dönüştü. Öğrencilerimiz otobüsümüzün
içinde oturup kitapları okurken, bir yandan da zeka oyunları oynayarak boş vakitlerini
zevk içinde geçirmeleri sağlandı. Okul saati bittiğinde hatta mesai saatlerinin bittiği
dakikalarda bile ayrılmak istemedikleri bir mekâna kavuştular.
Kütüphanemizin açılışının yapıldığı günlerde yerel ve ulusal basında yapılan
haberlerle projemiz herkesin dikkatini çekti. Böylece amaçladığımız farkındalığı sağladık.
Birçok dernek okulumuzu arayarak tebriklerini iletti ve teşekkür ederek yapabilecekleri
bir şeyin olup olmadığını sordular.
Kütüphanemiz açılalı dört ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen Türkçe
öğretmenleriyle yaptığımız görüşmeler de öğrencilerde kitap okuma isteğinin yüzde
yüz artığı gözlendi.Sonuca gelirsek: Görevlilerin her teneffüs kütüphaneyi açmaya
gittiğinde kapıdaki inanılmaz kuyruktan memnun olmadıkları kesin.
Bu projeyi gerçekleştirmemizde katkısı olan başta Konya Ovası Projesi Bölge
Kalkınma İdaresine, Belediye Başkanımız Maksut ÖZÇELİK’e, Okul Müdür Yardımcısı
Oktay MANDACI ve Selim ÜNAL’a, öğretmenlerimize, Okul-Aile Birliği üyelerimize ve
mimarımız Emel EFE YAVAŞCAN’a sonsuz teşekkür ederim.
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BOR ŞEHİTLERİNİ OKULLARDA YAŞATIYOR
Çukurkuyu Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu

KOP Okuyor Projesi kapsamında tamamladığımız “Bor Şehitlerini Okullarda Yaşatıyor” isimli projemizle Bor ilçesindeki tüm okullara yani ilkokul,
ortaokul ve liselere kitaplık, pano, masa, sandalye ve kitaplardan oluşan okuma köşesi oluşturduk. Bu projeyle hedefimiz öğrencilerimize okuma
alışkanlığı kazandırırken aynı zamanda ülkesi için canını vermiş şehitlerini tanımasını sağlamak ve vatanseverlik ruhunu gençlerimize aşılamak
olmuştur.
Projemiz başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır ve 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Bor’daki bütün okullarda okuma köşemiz hazır haldedir. Bize
bu yolda yardımlarını esirgemeyen ve projemizin maddi yönünün tamamını karşılayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına teşekkürlerimizi
sunarız.
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DÜNDARLI OKUYOR ÇOCUK GELİNLER BİTİYOR
Dündarlı 100.Yıl Ortaokulu

Okulumuz projeye önemli bir başlıkla çıktı. “Dündarlı Okuyor Çocuk Gelinler
Bitiyor” Okulumuzun yeni bir kütüphaneye kavuşması, hem öğrencilerimiz için hem
de Dündarlı Beldesi için çok faydalı oldu. Öğrencilerimiz yeni ve ilgi çekici bir kütüphane
sayesinde okuma yönleri gelişti. Okula daha bir istekle geliyorlar. Yaz dönemi de dahil
kütüphanemiz her zaman doluydu.
Proje kapsamında Dündarlı 100. Yıl Ortaokulumuzun hazırladığı “Dündarlı Okuyor
Çocuk Gelinler Bitiyor” isimli proje KOP BKİ tarafından değerlendirilerek kabul gördü.
Dündarlı 100. Yıl Ortaokulu idarecileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan proje
bugün yapılan törenin ardından uygulamaya konuldu.
Geçmişte çocuk gelinler ile gündeme gelen kasabamız yaşanan küçük yaşta
evlilikleri önlemek, kasaba halkının bu konuda bilinçlendirilmesi, okuma alışkanlığının
oluşturulması amacıyla KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın destekleri ile
“Dündarlı Okuyor Çocuk Gelinler Bitiyor” isimli proje kapsamında kütüphane açılışı
yapıldı. Kasabada öğrencilerin ve halkın faydalanabileceği yüzlerce kitaptan oluşan
kütüphanenin açılışının ardından okulumuzda çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Dündarlı 100. Yıl Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinlikte Dündarlı Belediye Başkanı
Hüseyin Çıkan okumanın önemi hakkında kısa bir konuşma yaptı. Şölen havasında
geçen kütüphane açılışında, kasaba kadınlarının katıldığı okuma yarışması da yapıldı.
Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödülleri verildi.
Öğrencilerimizin ve beldemizin bu proje ile oluşturulan kütüphaneden faydalanacağı
çok açık bir gerçektir. Yapılan bu projede bizlerin de bir katkısı olması ne mutlu…
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OKUSUN CANLAR, YEŞERSİN FİDANLAR
Selçuk İlkokulu

1- İlk olarak okulda proje tanıtım toplantısı yapıldı.
2- Dönüşümlü olarak haftada bir ders okuma saati olarak belirlendi. Belirlenen saatte
okuldaki tüm öğrenci, öğretmen ve personelin kitap okuması sağlandı.
3-Akşam okuma saatleri, velilere atılan sms ile başlatıldı.
4-Velilere öğrencilerin okudukları kitaplarla ilgili sorular gönderildi.
5-Her hafta Perşembe günü öğrencilere okudukları kitaplarla ilgili olarak gönderilen
sorulara doğru cevap veren öğrencilerden kura çekimi sonucu her sınıftan bir öğrenciye
madalya verildi.
6-Akşam kitap okuma saatlerinde ev ziyareti yapılacak her sınıftan beş öğrenci
belirlendi.
7-Proje kapsamında kardeş okul olarak belirlenen Niğde Çamardı Elekgölü Köyü
ilkokuluna 24 öğrenci, 2 öğretmen ve 1 idareciden oluşan grupla gezi yapıldı
8-Kardeş okulumuza öğrencilerin faydalanması için kütüphane yapıldı. Kitap,
kırtasiye ve spor malzemesi hediye edildi.
9-Tüm velilerimizin 20.04.2017 Perşembe günü saat 20.00 da okula davet edilerek
öğrencilerinin sınıfında çocuklarıyla beraber kitap okumaları sağlandı.
10-Geceye katılan tüm veli ve öğrencilere tatlı ikram edildi.
11-Daha önceden düzenlemesi yapılan Niğde Güzel Sanatlar Lisesinin bahçesine
tüm öğrenci ve öğretmenlerimizin katılımı ile 1000 adet fidan dikimi yapıldı.
12-Dikelen fidanlara öğrencilerimizin isimlerinin ve okudukları kitapların isimlerinin
yazılı olduğu künyeler yerleştirildi.
13-Öğrencilerin tören alanına gidiş gelişleri servislerle sağlandı. Katılan tüm öğrenci
ve velilere öğle yemeği ikram edildi.
14-Tüm öğrenci ve katılımcılara KOP görünürlük için yaptırılan KOP şapkaları
dağıtıldı.
15- Proje kapsamında kardeş okul olarak belirlenen Niğde Çamardı Elekgölü Köyü
ilkokuluna 24 öğrenci, 2öğretmen ve 1 idareciden oluşan grupla 2. gezi yapıldı.
16- Okulumuz tiyatro ve darama grubu için kostüm alındı.
17-Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinden oluşan tiyatro grubu tarafından kitap
okumanın değerini ve önemini anlatan drama ve tiyatro gösterisi Ömer Halisdemir
Üniversitesi Kültür merkezinde velilere sunuldu.
18-Proje kapsamında okul genelinde yapılacak veli okuma sınavına girecek 3 velinin
belirlenmesi için sınıf bazında sınav yapıldı.
19-Proje kapsamında daha önceden belirlenen kitaplardan veli okuma sınavı yapıldı.
20- Sınavda ilk üçe giren velilerin ödüllendirilmesi yapıldı.
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ENGELLERİ OKUYARAK AŞIYORUM
Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesi

İlçemiz Niğde/ Çiftlik’ te görme engelli ve işitme engelli gençleri gerek sesli
kitaplarla gerekse kabartma yazılı kitaplarla okuma imkânı sunmanın yanında sosyal
hayattan kopmuş dezavantajlı insanları hayatın parçası haline getirerek sosyalleşmesi
sağlanmasını amaçladığımız projemizi Çiftlik Çok Programlı Anadolu Lisesinde
gerçekleştirdik.
Maddi imkânı olmayan gençlerin, büyükşehirlerdeki akranlarının sosyal ve kültürel
seviyesine gelmesi ülkemizin gelişimi için bir zorunluluktu. İlçemiz gençlerinin bu
mekâna ulaşmasını sağlayarak kütüphane kültürünü tanıması ve geliştirilmesini
sağladık.
İlçemizdeki eğitim öğretimini tamamlamış gençleri kütüphanemize kazandırdık.
Okumanın sadece okullarda gerçekleştirilen bir eylem olmayıp hayatın ve yaşamın
bir parçası olduğu bilinci geliştiğini gözlemledik.
Okulumuzda gerçekleşen kütüphane seferberliğini tanıtmak için ilçemizin büyük
okullarından olan Mustafa Kemal Ortaokulu Konferans Salonunda tanıtım günleri
düzenledik. İlçe halkına ve öğrencilere kütüphanemizi tanıttık.
Okulumuzda uygulanmaya başlayan okuma saatlerinde öğrencilerimizin
okuduğu kitapları arkadaşlarına anlatmaları fırsatı sunulmaktadır. Bu kitaptan
aktardığı bilgiler sınıf içinde tartışılmaktadır. Bu şekilde öğrencilerin toplum önünde
konuşma yetisi geliştirilerek özgüvenleri artırıldı. Sınıfın geneli içinse yorumlama
becerileri ön plana çıkarılarak grup ve aidiyetlik artırıldı.
Okulumuz kütüphanesinin yapımında emeği geçen öğrenciler okul idaresi
tarafından ödüllendirildi. Kendi gençlerimize güvenmenin gerektiğini projemiz
sayesinde görmüş bulunmaktayız. Okulumuz Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme
Bölümü öğrencileri gerek kütüphanenin fiziki yapımı sırasında gerekse kitapların
tasnifi ve hizmete sunumunda etkin çalışmışlardır.
Okulumuzda öğrencilerimizin okuduğu kitaplar üzerinden kompozisyon
yarışması düzenlenmiştir, düzenlenen kompozisyon yarışmasında öğrencilerimiz
yılsonunda hediyelerle ödüllendirilerek arkadaşları önünde onurlandırılmıştır.
Okulumuzun değerli öğretmelerinin de kütüphanemizden etkin biçimde
faydalanmaktadır. Bu imkânlardan geleceğimizin teminatı gençlerimize en iyi katkıyı
sağlamak amacıyla çalıştıkları görülmektedir.
Reklam ve promosyon ürünleri temin edilip gerekli şekilde dağıtılıp görünürlük
faaliyetinde bulunulmuştur. Bu kapsamda 110 kupa bardak isme özel basılıp kişilere
verilmiştir. 200’ün üzerinde tükenmez kalemde görünürlük faaliyeti gereği dağıtıldı.
Proje kapsamında almış olduğumuz dizüstü bilgisayarlar aktif kullanıma açılmış
olup, görme engelliler için sesli kitaplar yüklenip kullanılır hale getirilmiştir. E-kitap
sistemiyle de dizüstü bilgisayarlar kullanılmaktadır.
Kabartmalı kitaplar için belirlediğimiz bütçe ve ihtiyaçlar kapsamında 80 adet
kitap alınmıştır. Bu kitaplar temin edildikten sonra kütüphanemizdeki yerini almıştır.
Görme engelli gençler tarafından kullanılmaktadır.
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YEDİDEN YETMİŞE ENGELSİZ GEZİCİ KÜTÜPHANE
Kiledere Şehit Emrah Eryılmaz İlkokulu

Projemizin adı “Yediden Yetmişe Engelsiz Gezici Kütüphane”dir. Engelsiz gezici
kütüphane Bu proje ile Kiledere Kasabası’nı okumaya ve eğitime önem veren bir yer
haline getirmek, çevre köylerde de okuma bilincini oluşturmak ve görme engelli
bireyler ile okuma yazma bilmeyen kişilere uygun okuma ortamı oluşturmak. Kasaba
halkını okumaya teşvik etmek, okumaya dikkat çekmek için yapılacak etkinliklerin her
defasında farklı bölgelerde yapılıp tüm kasaba halkına ulaşmak (Duymayan-GörmeyenOkumayan kalmasın), hedeflenmektedir. Projenin hedef kitlesi öğrenciler ve halktır.

Projenin yapım aşamaları ise şu şekilde olacaktır:

Belediye tarafından tahsis edilecek olan eski bir aracın gezici kütüphane olacak
şekilde fiziki şartları uygun hale getirilecek. Aracın motor, lastik bakımı yapılacak,
koltuklar sökülecek zemine laminant parke uygulanacak, aracın içerisine dekoratif
raflarla kitaplıklar oluşturulacak, aracın dış yüzeyi PVC giydirme yapılacak ve bedensel
engelli bireyler için aracın uygun hale getirilecek. Oluşturulacak kütüphane için gerekli
malzemeler alınacak. Görme engelliler için kabartmalı kitaplar, çocuk kitapları, halkın
ilgisini çekecek tarım ve hayvancılıkla ilgili kitaplar; e-kitap sisteminden dinlemeleri
için bilgisayar, kulaklık; değişik tasarımları olan raf düzenlemesi. katlanır tabure vs.
Gezici kütüphanenin açılışında mini bir konser düzenlenecek. Gezici aracın dışı dikkat
çekecek şekilde boyalar kullanılarak çocuklarla ve halkın katılımıyla el baskısı yapılacak.
Özellikle çocuklu annelerimizin rahatça kütüphanemizi dolaşması ve öğrencilerimizin
dikkatini çekmesi için bir ya da birkaç palyaço getirilecek. Kasaba meydanında ‘Okuma
Seferberliği’ yapılacak. Gezici kütüphane kasaba meydanına getirilecek. Kütüphanenin
çevresinde bütün Kiledere Kasabası’ndaki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan
personel, belediye başkanı, okul müdürleri, veliler, öğrenciler ve tüm kasaba halkı ile
birlikte kitap okunacak. Sinema şenliği etkinliğinde eğitim ile ilgili film izletilecek. Gezici
kütüphanemiz mekanın önünde bekleyecek.
Halkın gezici kütüphaneye ve okumaya olumlu tutum takınması için bir din
görevlisinden ‘Okumanın Dinimizdeki Yeri’ adlı söyleşi yapması istenecek. Niğde
kültürünün tanıtımı-Niğde’den yöremiz oyunlarını tanıtmak için halk oyunları ekibi
getirtilecek. ‘Benim Yörem, Benim Kültürüm’ standı gezici kütüphanemizin önünde
sergilenecek. Gezici kütüphanemizin önünde öğrenci, öğretmen ve halktan şiire meraklı
kişilerden oluşan bir grupla beraber şiir dinletisi yapılacak. Şiir kitapları standında çeşitli
şiir kitaplarının incelenmesi ve okunması sağlanacak.
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ALTUNHİSAR’DA KİTAP OKUMA SEFERBERLİĞİ
Altunhisar Kaymakamlığı

KOP OKUYOR Projesi kapsamında ilçemizde kitap okuma kültürü ve alışkanlığını
yaygınlaştırmak amacıyla Altunhisar Kaymakamlığı öncülüğünde Altunhisar Belediyesi,
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karakapı Belediyesi, Keçikalesi Belediyesi ve İlçe Özel İdare
Müdürlüğü ortaklığında “Altunhisar’da Kitap Okuma Seferberliği” projesi hazırlanmıştır.
Hazırladığımız projemizde ilçe merkezi, ilçeye bağlı 6 köy ve 2 beldede bulunan
23 okulumuzda öğrenim gören 2260 öğrencimizin yanı sıra öğrenci velilerimiz ve ilçe
halkımızı kapsayacak geniş kapsamlı faaliyetlere yer verilmiştir.
Proje faaliyetlerimiz kapsamında Proje Koordinatörü Muhammet Kerim UZUN
tarafından ilçe genelindeki tüm okullarımızda toplam 27 adet seminer verilmiş,
seminerlerimizde öğrencilerimize projemizin tanıtımı ile birlikte kitap okumanın
faydaları hakkında sunumlar yapılmıştır.
Kütüphaneler haftasında ilçe merkezinde öğrenim gören öğrencilerimiz proje
ortağımız Altunhisar Belediyesi katkılarıyla İlçe Halk Kütüphanemize taşınarak üyelik
işlemleri gerçekleştirilmiştir. Üye olan öğrencilerimiz aynı zamanda kütüphaneden kitap
alarak okuma faaliyetlerine başlamışlardır.
Projemiz kapsamında 2000 adet kitap ve kitap ajandası bastırılmış, ilgili kitaplar
protokol üyelerimizin katılımlarıyla okullarda öğrencilerimize törenlerle dağıtılmıştır.
Bu çerçevede ilkokul öğrencilerimize “Nasrettin Hoca’dan Seçmeler” ortaöğrenimdeki
öğrencilerimize “Mesnevi’den Seçme Hikayeler” kitapları ile okudukları kitapları not
alacakları “Kitap Ajandam” adlı özel tasarım ajandaların dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
Kitap dağıtım törenlerimizin akabinde protokol üyelerimiz öğrencilerimizle birlikte
okul bahçelerinde kitap okuyarak kitap okuma alışkanlığı hususunda farkındalık
oluşturmuşlardır. Öğrenci velilerimizi de kapsayan projemiz çerçevesinde okullarımızda
veli toplantıları yapılmış, toplantılarımızda velilerimize kitap okumanın faydaları ile
öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları noktasında velilerimize düşen
görevler anlatılmıştır. Bu kapsamda okul proje ekiplerince belirlenen gün ve saatlerde
velilerimiz sınıflarımızda öğrencilerimizle birlikte dönem sonuna kadar kitap okuyarak
çocuklarına örnek olmuş, ilgili faaliyete aktif olarak katılan velilerimiz proje ortağı
belediye başkanlarımız tarafından çeyrek altın ödülü ile ödüllendirilmişlerdir.
Kitap sevgisinin yanında doğa sevgisini de aşılamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz
“Ağaçtan Kitaba Kitaptan Fidana” adlı faaliyetimiz Orman Genel Müdürü Sayın İsmail
ÜZMEZ’in katılımı ile gerçekleşmiş, ilgili faaliyet kapsamında 24 bin fidan toprakla
buluşmuştur.
Kitap okuma sevgisi ve alışkanlığının sadece öğrencilerimiz nezdinde değil her
yaş grubundaki vatandaşlarımıza kazandırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla
“Bize Her Yer Kütüphane” adlı faaliyetimiz çerçevesinde ilçede bulunan kamu kurumları
ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara kitaplıklar dağıtılarak kitap okuma köşeleri
oluşturulmuştur. Toplam 15 kitaplığın dağıtıldığı faaliyet kapsamında kamu kurum
personelleri nezdinde kitap bağışı başlatılarak kitaplıklarımız zenginleştirilmiştir.
Projemiz kapsamında başarılı öğrencilerimize Mevlana temalı Konya ve Beyşehir
gezisi düzenlenmiştir. Kaymakamımız Ercan KAYABAŞI, Belediye Başkanlarımız ve 52
öğrencimizin katılımıyla gerçekleşen gezi kapsamında Mevlana Müzesi, KOP İdaresi
Binası, 80 Bin’de Devr-i Alem Parkı ziyaret edilmiş akabinde gezi, Beyşehir ilçesine
geçilerek tarihi Eşrefoğlu Camii ziyareti sonrası öğrencilerimize Beyşehir Gölü üzerinde
yat turu düzenlenerek son bulmuştur.
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OKUMA BİLİNCİ HERKES BİRİNCİ

Bademdere Şehit Nuri Dayan Orta Okulu
Niğde ili Çamardı ilçesi Bademdere Şehit Nuri Dayan Ortaokulu’nun kurumsal olarak
uygulayıcısı olduğu KOP Okuyor projesidir. Proje ile okul öğrencileri ve velilerde okuma
bilincinin geliştirilmesi hedeflenmiş ve bu doğrultuda faaliyetler gerçekleştirilmiştir.
Okul kütüphanesi proje kapsamında alınan 600 yeni kitap ile zenginleştirilmiş,
öğrencilerin yeni kitapları ödünç alarak okumaları sağlanmıştır. Proje süresince her
öğrenci haftada en az bir kitap okuyarak kütüphaneden faydalanmıştır.
Köy meydanında iki kez kitap okuma etkinliği yapılmıştır. Köy halkı öğrenciler ile
birlikte kitap okuyarak bu konuda farkındalık oluşturulmuştur. Yapılan kitap okuma
etkinliği yerel medyada haber olmuş ve böylece geniş kitlelere ulaşılmıştır.
Yapılan kitap okuma yarışması ile öğrenciler ödüllendirilmiştir. Okul öğrencileri
sınıflar bazında kitaplardan sorumlu olmuş ve öğrencilerin her kitaptan açık uçlu ile
çoktan seçmeleri 20’şer soruyu cevaplamaları istenmiştir. 5,6 ve 7. sınıflar 4’er kitaptan,
8.sınıflara ise 2 kitaptan sorumlu olmuştur. Sınavlar iki oturum halinde yapılmış,
sorulara verilen doğru cevaplar dikkate alınarak ödül kazanan öğrenciler belirlenmiştir.
1. öğrencilere dağ bisikleti, 2. öğrencilere futbol forması ve 3. öğrencilere futbol topu
törenle hediye edilmiştir.
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HEPİMİZ AYAKLI KÜTÜPHANEYİZ
Çekerek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

“Hepimiz Ayaklı Kütüphaneyiz” projesi ile taşıma yoluyla eğitime erişim hizmeti
verilen 36 yerleşim yerinden öğrencinin geldiği 7 taşıma merkezi okulumuzun
koridorlarına ilgi çekici şekilde kitap stantları, koridor kitaplıkları yerleştirilerek kitaplarla
donatılacaktır. Bu proje ile öğrencilerimizin kitaba erişimini kolaylaştırarak, okuma
istek ve alışkanlığının kazandırılmasının yanında, sorumluluk bilincinin geliştirilmesi,
toplumun ortak ürünlerinin korunması noktasında önemli katkılar sağlayacaktır.
Proje süresince öğrencilerimizin ve velilerimizin katılacağı yarışmalar ve
etkinlikler(Kütüphanem Zengin Olsun, Ayın Kitabı, Ayın Öğrencisi, Kitabımı Tanıtıyorum,
Okuma Kataloğu, Aileler Okuyor, Açık Alanda Kitap Okuma Günleri) düzenlenip teşvik
edici ödüllendirmeler yapılacaktır. Yıl sonunda oluşturulacak okuma kataloğu ve okuma
şenliği ile son bulacak proje 6 ay sürecektir.
Proje sonunda ; öğrencilerimizin ve velilerimizin katılacağı etkinlikler ve okuduğu
kitaplar sayesinde birer AYAKLI KÜTÜPHANE olması sağlanacaktır.
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BENİM KİTAPLIĞIM

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu
Okulumuz Yozgat’ın şirin ilçesi Çayıralan’da yer almaktadır. Taşıma merkezi olan bir
ilkokuldur.
Okulumuza 9 köyden toplam 60 öğrenci taşıma yoluyla gelmektedir. Okulumuz
öğrencileri arasında yapmış olduğumuz anketler ve öğretmen gözlemlerinde, taşımalı
eğitim kapsamında bulunan öğrencilerin okuma ve okuduğunu anlama düzeylerinin,
taşıma kapsamında olmayan öğrencilerden düşük olduğunu tespit ettik. Öğrencilerle
birebir yaptığımız görüşmelerde, köylerden gelen öğrenciler günlerinin yaklaşık
olarak 2 saatinin sadece ulaşımda geçtiğini çok yorulduklarını belirtmişlerdir. Köy
yaşantısı gereği erken yatıp-erken kalktıklarını, bu kalan süre zarfında yemeklerini
yiyip ödevlerini yapabildiklerini, kitap okumaya vakitlerinin kalmadığını söylemişlerdir.
Taşıma kapsamında okulumuza gelen öğrencilerimizin geldikleri köylerin hiçbirinde
kütüphane imkanın olmadığı anlaşılmıştır. Bu gerekçeleri göz önünde bulundurarak
taşıma kapsamındaki öğrencilerin dezavantajlarını bir nebze de olsa ortadan kaldırmak
ve eğitimde imkan ve fırsat eşitliğini mümkün mertebe sağlayabilmek için böyle bir
proje hazırlamaya karar verdik.
Bu gerekçeler ışığında hazırlamış olduğumuz proje KOP idaresi tarafından kabul
edilmiştir.
Proje finansmanı çıktıktan sonra, okulumuzda atıl durumda bulunan ve depo olarak
kullanılan yemekhanemizin bitişiğindeki odayı boşaltıp hazırlıklara başladık. Kütüphane
yapmak istediğimiz odanın duvarlarının alçısını, boyasını ve tesisat gereklerini
tamamladık. Projenin ikinci aşamasında mefruşat ve donatım eksiklerini tamamladık.
Proje kapsamında okulumuz kütüphanesine, her sınıf düzeyi için 1 kitaplık olmak
üzere toplam 4 adet kitaplık, 1000 adet kitap, 3 adet bilgisayar, 1 adet lazer yazıcı
alınmıştır. Bu donatım malzemelerin seçiminde de öğrencilerin ilgilerini dikkate aldık.
Tren şeklinde kitaplıklar, çizgi film karakterleriyle süslenmiş masalar, şark köşesi şeklinde
oturma alanları ile kütüphaneyi öğrencilerin ilgisini çekecek ve severek kitap okuyacağı
bir salon haline getirdik. Aynı zamanda kütüphanenin duvarlarına Türk tarihinde önemli
yeri olan şahsiyetlerinin resimleriyle süsledik.
Açılan kütüphanede; taşıma kapsamındaki öğrencilerimiz her öğle yemeğinden
sonra 25 dakika okuma yapıyorlar. Okul çıkışlarında servis gelene kadar ve teneffüslerde
internet üzerinden araştırmalarını yaparak derslerine daha hazır halde geliyorlar.Aylık
olarak ne kadar kitap okudukları görevlendirilen öğretmenlerle takip ediliyor ve en
çok kitap okuyan öğrenciler kitap kurdu olrak seçilerek ödüllendirilecektir. Her ayın
son haftasında okuduğunu anlmaya yönelik testler yapılacak ve sınıf öğretmenlerine
sorularak öğrencilerin gelişimi rehber öğretmen tarafından takip ediklecektir. 3 er aylık
periyotlar halinde ev ziyaretleri yapılarak öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları takip
edilecektir.uygulanan okuma saatleri, okuma yarışmaları ve aylık olarak en çok kitap
okuyan öğrenciler ödüllendirilmeleri ile öğrenciler okumaya teşvik edilerek okuma
alışkanlığı kazandırılmış olacaktır.
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BOĞAZLIYAN GELECEĞİNİ OKUYOR
Boğazlıyan Kaymakamlığı

“Boğazlıyan Geleceğini Okuyor” projesi Konya Ovası Projesi Okuma Alışkanlığı ve
Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı 2016 yılı
proje teklif çağrısı kapsamında yürütülmekte olup projemiz ile Boğazlıyan ilçesinde
okuma kültüründe farkındalık oluşturarak ve sürdürülebilir hale getirerek, öğrencilerin
okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesine katkı sağlamak için bir dizi faaliyetler
gerçekleştirilmiştir. Bu hedef doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerden birincisi
kitaplık ve kitap teminidir. 1750 adet kitap ve 70 adet kitaplık temin edilerek Boğazlıyan
Kaymakamı Davut Sinanoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü, Şube Müdürü ve Okul Müdürlerinin
katılımı ile basına açık bir törenle okullara dağıtıldı. Törende Boğazlıyan Kaymakamı
Davut Sinanoğlu “ 14 ortaokul ve 13 ilkokul olmak üzere toplam 27 okula kitap ve kitaplık
temin ettik. Al Götür Oku Getir konsepti ile çocuklarımızın kolayca erişebileceği yerlere
kitaplık kuruyoruz. Amacımız kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak ve bu konuda
farkındalık oluşturmaktır” dedi.
Gerçekleştirilen ikinci faaliyet “Boğazlıyan Geleceğini Okuyor” portalıdır. Proje
faaliyetlerinin ve etkinliklerinin duyurulması için bu portal oluşturulmuştur. Bu
kapsamda bir web sitesi isim ve barındırma hizmeti satın alınmıştır. Afiş, broşür, spot
filmler, interaktif günlükler haberler ve duyurular siteye yüklenmiştir.
Gerçekleştirilen üçüncü faaliyet ilçedeki kitap envanterinin çıkartılmasıdır. Kitapi
internet sitesine proje ile alınan 1750 adet kitap girişi yapılmıştır. Ayrıca ilçemiz
okullarının kitaplıklarındaki kitaplıkların bu portal üzerinden üyelik sistemine açılmıştır.
Gerçekleştirilen dördüncü faaliyet sosyal medya hesapları ile farkındalık
çalışmalarının yapılmasıdır. Facebook, Twitter, Youtube, Googele+, gibi sosyal medya
hesapları açılmıştır. Hesaplarda düzenli olarak yapılan faaliyetler paylaşılmış, okuma
kültürünün desteklenmesi ve projenin görünürlüğü için çalışmalar yapılmıştır.
Beşinci faaliyet olarak “Genç Yaratıcı Yazarlar” faaliyeti yapılmıştır. Okullarımızdan
belirlenen öğrencilere yazarlık eğitimi verilmiştir. Eğitimin sonunda öğrenciler kendi
hikayelerini oluşturmuş ve oluşturulan hikayeler kitap haline getirilmiştir. Ayrıca
ilçemizde dezavantajlı 500 öğrenciye proje kapsamında günlük defteri dağıtılmış ve
öğrencileri günlük tutmaları teşvik edilmiştir. İkinci bir kurs olarak dijital okumanın
yaygınlaştırılması kursu verilmiştir. Kursta öğrencilere yazmaya teşvik edilmesi amacıyla
internet bloglarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması sağlanmıştır. Bu kapsamda
proje internet sitesi olan www.bogazliyangeleceginiokuyor.com sitesi içerisinde
blog.bogazliyangeleceginiokuyor.com bloğu açılmıştır. Öğrencilerin yaratıcı yazarlık
kursunda yazmış oldukları hikayelerin burada yayınlanması sağlanmıştır.
Altıncı faaliyet olarak proje kapsamında kitap okuma etkinlikleri düzenlenmiştir.
Öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımı ile okullarımızda değişik zamanlarda okuma
etkinliği yapılmıştır. “Annem-Babam Bana Kitap Okuyor” etkinliği ile veliler çocuklarını
kitap okumaya teşvik ederek farkındalık sağlanmıştır.
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İNSANLIĞA İLK ÇAĞRI “OKU”! EMRİ GEREĞİ ÇANDIR’DA
HER BİREY OKUYOR
Çandır Müftülük

Bu proje ile; İlçemizde yaşayan her bir bireye okumayı bir beceri haline getirmeyi,
düşünen, anlayan, eleştiren, tartışan, ön bilgileriyle okudukları arasında ilişkiler kuran ve
yeni anlamlara ulaşan, bir kitap niteliğinde olan kainatı daha iyi anlayan, anlamlandıran
ve kainatta var olan harikuladelükleri keşfedebilen okuyucular olmalarını amaçladık.
Toplumun her kesimine okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yediden yetmişe
her kesimden okuyucu kitlesi oluşturduk. Okuma alışkanlığını tamamlayıcı nitelikte
olması nedeniyle gençlerimizi ve öğrencilerimizi yazmaya teşvik etmek amacıyla yazargençlik buluşmaları ve söyleşileri gerçekleştirdik. Bu sayede; okuma alışkanlıklarının
artmasına, tartışma yeteneği kazanmalarına, okuduklarını aktarma beceri edinmelerine,
hızlı düşünme kabiliyeti elde etme, toplum önünde konuşma ve özgüven yeteneği
kazanmalarına, olaylara farklı bakış açılarıyla bakabilme yeteneği edinmelerine, tarihi
öğrenme merakı ve kendi değerlerine ilgi duymalarına bir nebze de olsun katkı sağlamış
olduk.
Proje sonunda temin ettiğimiz kitaplık, kitaplar bilgisayar ses sistemi ve projeksiyon,
gençlik merkezimizde vatandaşların sürekli kullanması için muhafaza edilecek,
görevlendirdiğimiz elemanlarımızla Projemizin sürekliliği devam ettirilecektir.
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SENİN KİTABIN HANGİSİ
Sorgun Anadolu Lisesi

Niçin kitap okumuyoruz sorusunun cevabı uygun kişiyi uygun kitapla tanıştıramama
sorunudur.
Projemizin gerekçesi; sürdürülebilir ve kaliteli okuma alışkanlığı kazandırma,
bireylerde okumanın bir ihtiyaç olduğu algısını uyandırma ve onları uygun eserlerle
tanıştırmaktır. Hedefleri ise; nihai hedefi, hedef kitleye “Kitap okuyor musun?” yerine
“Ne okuyorsun?” sorusuyla muhatap etmek. Projenin hedeflediği kitle ise ortaöğretim
öğrencileri. Her sınıf seviyesinde lise öğrencisidir. Proje süresi 8 aydır.

Projemiz kapsamında şu aktiviteler yapılacaktır.

1. Samsun Tüyap kitap fuarını ziyaret.
Bu ziyaretle hedef kitleyi kitapla, yazarlarla ve okuyucuyla tanıştırma, okurların
kitaba ve yazarlara verdiği değeri yerinde görme, imza etkinliklerine katılma, yazarlarla
sohbet imkanı bulma.
2. Sorgun Anadolu Lisesi bünyesinde bir “edebiyat sokağı” gerçekleştirmek.
Edebiyat sokağı ile sürdürülebilir okuma alışkanlığında edebiyatın önemini
vurgulama; döviz, afiş, fotoğraf ve resimlerle kitabı sevdirme
3. Türk ve Dünya kültür mirasının ve edebiyatının seçkin eserlerini kütüphaneye
kazandırmak için kitap satın almak. Bu faaliyetle , projemizin asıl hedefi olan uygun kişiyle
uygun eseri tanıştırma ve böylelikle okuma alışkanlığını davranış haline dönüştürme.
4. Hedef kitlenin okuduklarını paylaşacağı, yeni önerilerde bulunabileceği okul
bünyesinde bir okuma salonu oluşturmak. Bu faaliyetle bireylerin okuduklarını özgürce
paylaşacakları, tartışacakları ve tavsiye edecekleri bir mekan edinme.
5. İsmine “minder üstü sohbetler “ diyeceğimiz bir faaliyetle ilçemizin her uygun
yerinde kitap okumak ve bir farkındalık oluşturmak.
Bu faaliyetle hedef kitlemizin daha önceden tespit ettiği bir kitabı okuyup, ilçemizin
parkında, kafesinde veya herhangi bir kurumunda diğer insanlarla paylaşma, tanıtma.

Projemizden Beklenen en başlı sonuçlar ise;

1. Öğrencilerimiz sürdürülebilir ve kalıcı okuma alışkanlığı kazandı
2. Sorgulayan, analitik düşünen, özgür bireyler yetişti.
Öğrencilerimiz ferah ve nezih bir ortamda kitap okuma ve araştırma alışkanlığı
kazandı
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OKUDUKÇA OKUR YAZDIKÇA YAZAR
Bozok Üniversitesi

“Okudukça Okur Yazdıkça Yazar” projesi Yozgat ili merkeze bağlı kırsal bölgelerde
yaşayan ve öğrenimine davam eden 5. ve 6. sınıf öğrencilerin, okuma ve yazma
becerilerini geliştirmeyi; onları hem iyi/stratejik birer okuryazar yapmayı ve edindikleri
okuryazarlık becerilerini hayat boyu kullanıp geliştirmesini amaçlayan bir projedir.
Bilindiği üzere okuma ve yazma günlük yaşamın sürdürülmesinde sıklıkla
başvurduğumuz son derece önemli iki beceridir. Ayrıca iyi insan iyi vatandaş olmak
bu becerilere sahip olmayı gerektirir. Okuma etkinliğinin özündeki anlama hedefine
ulaşmak için bir takım stratejiler bulunmaktadır. Akıcı okuma ve okuduğunu anlama
becerileri gelişen öğrencilerin okumaktan ve dolayısıyla yazmaktan zevk alacağı, kitap
sevgisinin artacağı ve yaşam boyu devam edecek bir okuma kültürü kazanmaları
planlanmıştır. Proje sonunda, proje uygulamalarının, okuma ve yazma becerilerine ne
düzeyde etki ettiği ölçülmüştür. Seminer ve okuma bayramı ile sonlandırılmıştır. Proje
kapsamında elde edilen kitaplar, kaşelendikten sonra öğrencilere dağıtılmıştır. Proje
kapsamında bastırılan afiş ve broşürler öğrencilere dağıtılmıştır.
Proje kapsamında Yozgat ilindeki uygulama yapılan ilköğretim öğrencilerine
ücretsiz olarak kitap dağıtımı yapılmıştır. Maddi geliri düşük olan aile çocuklarına
ücretsiz olarak verilen kitaplar öğrencileri çok mutlu etmiştir. Proje kapsamında
yapılan öğretmen eğitimi ile, teori-pratik yakınlaşması sağlanmıştır. Sahada görev
yapan sınıf öğretmenleri ile eğitim fakültesi arasında tanışma, fikir alışverişi, önerilerde
bulunulmuştur. Uygulama yapılan ilköğretim öğrencileri kitapların yazarlarını kanlı ve
canlı olarak karşılarında görmüşlerdir. Bunun yanında ilköğretim öğrencilerinin Bozok
Üniversitesini görmeleri sağlanmıştır. Öğrencilerin ufuklarını açmaları konusunda
önemli bir uygulamadır.
Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği programı 4. sınıf öğrencileri
uygulamalara gönüllü olarak katılmışlardır. İlköğretim öğrencilerine rol model olmaları
açısından çok yararlı ve yerinde bir uygulama ortaya konulmuştur. Uygulama ilköğretim
öğrencileri 04.04.2017 tarihinde, Bozok Üniversitesi Eğitim Fakültesinde kitapların
yazarları ile buluşturulmuştur.
Proje kapsamında hedeflenenler ile sonuçlar arasında tam bir tutarlılık sağlanmıştır.
Proje hedefleri ile sonuçları arasında tutarlılık göstermeyen tek konu bütçe kullanım
durumu olmuştur. Proje bütçesinin yarısı kullanılmış, ancak yarısı kullanılmamıştır.
Yapılan bu proje ile, devletimiz tarafından ayrılan bütçe sayesinde, köy ve kasabalardaki
maddi durumu iyi olmayan öğrenciler kitap sahibi olmuşlardır. Kitapların dağıtımı
esnasında, öğrencilerin gözlerindeki ışıltı ve sevinç dünyalara değerdir. Devletimizin
sağladığı bütçe ile, öğrencilerin bizzat okullarına gidilmiştir. Yazar buluşmaları
kapsamında öğrenciler hayatlarında ilk kez bir üniversite görmüşlerdir. Öğrencilerin
gelecek planlamaları açısından çok yerinde ve faydalı bir proje ve uygulama
gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında gerçekleştirilenler aşağıdaki resimlerde
görülmektedir.

44

kop.gov.tr

YOZGAT OKUYOR
Yozgat Valiliği

İlimiz merkezinde kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, okuma kültürünü
yaygınlaştırmak hedeflenmiştir. 1795 adet kitap alınarak proje kapsamında dağıtılmıştır.
Hedefe ulaşmak için toplumun her katmanına, yüksek, lise, ortaöğretim çağındaki
öğrenciler, hastanelerde yatmakta olan hasta ve refakatçiler, rehabilitasyon merkezinde
kalan engelliler, huzurevinde kalan yaşlılar, tüm vatandaşlara kitap okuma kültürünün
yaygınlaştırılması hedeflenmiştir.
Proje kapsamında yurt, hastane, huzurevi, rehabilitasyon merkezi’ne kitaplıklar
yaptırılarak ilgili kurumlarda okuma alanları oluşturulmuştur.
Hastanelerde hasta ve refakatçilerine kaldıkları süre içerisinde istedikleri kitaplar
verilerek daha verimli bir zaman geçirmeleri sağlanacaktır. Lise dengi pansiyonlarda
kalan öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları kazandırılarak, ders çalışmalarına ve
sınavdaki başarılarına katkı sağlayarak eğitim seviyesi yükseltilecektir. Rehabilitasyon
merkezinde kalan engelli vatandaşlarımızın topluma entegrasyonu sağlanarak kitap ile
psikososyal durumlarının gelişimine katkı sağlanacaktır. Huzurevinde kalan yaşlıların
zamanları kitap okuyarak daha keyifli hale getirilecektir.
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ÖĞRENCİ-VELİ OKUYOR
Yukarısarıkaya Ortaokulu

İlimizin Konya Ovası Projesi(KOP) kapsamına dahil edilmesi sonucunda ilçemizdeki
Yukarısarıkaya Ortaokulu ile proje ortağı Yukarısarıkaya İlkokulunun projesi maddi
desteği kazandı.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Ekim ayındaki çağrı
döneminde proje başvurusunda bulunan Yukarısarıkaya Ortaokulunun “Öğrenci-Veli
Okuyor” adlı projesi desteklenmeye uygun görüldü. KOP Okuyor Projesine yapılan 683
projeden kabul edilen 75 proje arasına girmeyi başaran proje sayesinde Yukarısarıkaya
Ortaokuluna bir kütüphane kuruldu. Okul kütüphanesine MEB Tavsiyeli 100 Temel Eser,
Türk Klasikleri ve Dünya Edebiyatı’nın önemli eserlerinden oluşmak üzere 1100 adet
kitap alımı yapıldı.Okulun bahçe düzenlemeleri yapılarak okul bahçesinde öğrencilerin
boş zamanlarında ve okuma saatlerinde okuma faaliyetleri yapacağı “KOP Okuma Alanı”
dizayn edildi. Okul kütüphanesine malzeme alımı yapıldı. Proje ortağı olarak belirledikleri
Yukarısarıkaya İlkokulunun da koridoruna kitaplıklar yapıldı. 1 Haziran Perşembe günü
Sarıkaya Kaymakamı Sayın Yasin ÖZCAN okulu ziyaret ederek kütüphanenin açılışını
gerçekleştirdi. Ayrıca Yukarısarıkaya’da eğitim gören tüm öğrenciler için yaz tatillerinde
okumaları için temin edilen 5’erli set halinde hazırlanmış kitapların dağıtımını yaptı.
Sınıfları ziyaret eden Kaymakam ÖZCAN öğrencilerle okuma alışkanlıkları üzerine de
sohbet edip, tavsiyelerde bulundu.. Yukarısarıkaya Ortaokulu Müdürü Alper ÖZTÜRK’
ten uygulanan KOP Okuyor projesi ile ilgili bilgi alan Yasin ÖZCAN çalışmalarından dolayı
okul yöneticilerini ve emeği geçenleri tebrik etti.
“Öğrenci- Veli Okuyor” adlı proje sayesinde okuldaki kitap okuma saatlerine
öğrenci velileri de iştirak etmiş oldular. Bir köy okulu olan Yukarısarıkaya Ortaokulunda
kütüphane kurulup, öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının artırılması amacıyla
yapılan faaliyetlerin faydaları öğrenciler üzerinde görülmektedir.
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ANNE BABA, HAYDİ OKULA!
Kümbet Ortaokulu

Projemizde yaş sınırı olmaksızın okuma yazma bilmeyen ve herhangi bir
nedenle örgün eğitimin dışına çıkmış vatandaşlarımızla 07-16 yaş arasındaki tüm
öğrencilerimiz hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Proje öncesinde köyümüzde
yaşayan her 4 yetişkinden 3’ ünün herhangi bir nedenle örgün eğitimin dışına
çıktığı ve erken okul terki nedeni ile okumaz- yazmaz vatandaşlarımızın
sayısının fazla olduğu tespit edilmiştir. Aile içerisinde okuma- yazma bilmeyen
ebeveynlerin olması çocukların da kitap okumaya karşı ilgisiz olmasına neden
olmuştur. Ayrıca ebeveynlerin daha önce eğitim hayatından erken kopmaları
neticesinde eğitime karşı olumlu tutum geliştirememiş olmaları, kendileri
ve çocukları açısından eğitimin öneminin kavranılmasını güçleştirdiği tespit
edilmiştir. Vatandaşlarımızın bir kısmının evde çocuklarının derslerini takip
edecek kadar okuma- yazma bilmemesi aynı zamanda okul – veli işbirliği ile
öğrencilerimizin akademik başarılarının gelişmesinin ve okuma alışkanlığı
kazanmasının önünde bir engel oluşturmaktaydı.
Projemiz ile okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımız için planlan eğitim
çalışmaları başladı. Eğitim çalışmaları için görevlendirilen öğretmenlerin kendi
gruplarına okuma- yazma öğretmesi ve eğitim çalışmalarını takip ederek
değerlendirme yapmaları sağlandı. Oluşturulan okuma sınıfında öğrenci ve
velilerimizin birlikte okuma çalışmaları yapmaları sağlandı. Böylece eğitime
karşı olumlu bir katkı sağlanarak farkındalık oluşturuldu.Hedef kitlemizin proje
sonunda okuma- yazma öğrenmesi, okuma alışkanlığı kazanması ve proje
sürecinde öğrencilerle birlikte okuma çalışması yapması eğitime karşı olumlu
bir hava oluşmasını sağlayarak ve eğitimin bilincini arttırdı. Proje sonunda hedef
kitlemizin kendine olan güveninin artması ve öğrencilerimiz ile vatandaşlarımızın
beraber okuma çalışmaları yaparak olumlu rol model oluşması sağlandı. Eğitim
hayatından erken kopan vatandaşlarımızın yaygın eğitime yönelmelerinin
önü açıldı. Başlangıçta okuma bilmeyen vatandaşlarımızın okuma saatlerine
katılarak kitap okumaları, kendilerini geliştirme düşüncesi içine girmeleri ve
durumlarının belgelendirilmesi sayesinde hedef kitlemizin eğitim ile ilgili sahip
olduğu ön yargılar kırıldı. Köyde kitap okumanın gündem haline getirilmesiyle
beraber vatandaşlarımızın boş vakitlerini kaliteli değerlendikleri ve kötü
alışkanlıklardan uzak durdukları tespit edildi.
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GÖNÜL KÖPRÜSÜ

Aksaray İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğü
Gönül Köpüsü pojesi ile Aksaray merkez ilçeye bağlı kasabalarda öğrenim gören
Ortaokul ve Liselerde okuyan öğrencilerin okuyan, düşünen ve yazan genç nesiller
arası köprülerin kurulması amaçlanmıştı. Bu amaçla birlikte okullardaki öğrencilerin
kitap okuma yüzdelerinin arttırılması, kütüphaneyi etkin kullanmaları ve Aksaray
merkeze bağlı kasabalardaki ortaokul ve liselerde okuyan öğrencilere; Anadolu’da Türk
İslam Medeniyeti’nin tesisinde rol almış, gönül dünyamızın manevi iklimine can veren,
fikirleriyle adeta Anadolu’yu mayalayan başta Türk Mutasavvıflarının eserleri olmak üzere
edebiyatımıza önemli eserler kazandırmış yerli ve milli yazarlarımızın önemli eserlerinden
oluşan kitapların dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığının desteği ile alımı gerçekleşen 2.000 kitap ile müdürlüğümüzce ücretsiz
temin edilen 2.200 adet kitap proje kapsamındaki 9 kasabadaki 14 ortaokul ve 9 liseye
toplam 4.200 kitap öğrencilerin okuması için dağıtılmış. Dağıtılan bu kitaplar daha sonra
okulların kütüphane ve kitaplıklarına verilmek üzere okul idarelerine teslim edilmiştir.
Ayrıca, bu eserlerden bazılarının yazarları ile bu okullar ziyaret edilerek, kitap okuma
alışkanlığı, yazarlık ve eserlerin içerikleri hakkında konferanslar verilmiştir. Okulların
kendi içerisinde oluşturduğu komisyonlar maarifeti ile yıl içerisinde bu okullarda en
çok kitap okuyan ve kitap okuma etkinliklerinde başarılı olan öğrencilerin hâkimiyetleri
ölçülmüştür. Projenin sonunda ise başarı sağlayan ve okullarında ilk üçe giren öğrencilere
çeşitli hediyeler verilmiştir.
Proje sonrasında öğrencilere ulaştırılan kitaplar ile okullarında bulunan kütüphane
ve kitaplıkları güncel ve yeni kitaplar ile zenginleştirilmiş. Okuma alışkanlıkları ile kitap
sevgisi gelişmiş, kütüphanelerin etkin kullanımı ile de daha çok kitaba ulaşım imkanlarını
fark etmeleri sağlanmıştır.
Projede yer alan Aksaray merkeze bağlı Yeşiltepe Kasabasındaki kasaba sakinleri,
projeden etkilenerek başlattıkları bir kampanya ile Kasabalarında “Şehit Uzman Çavuş
Kazım Ay” ismi ile bir kütüphane kurma çalışması başlatmışlardır.
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın KOP Bölgesi’nde yer
alan illerde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale getirilmesi,
öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi amacı ile “Kop Okuyor
Projesi” başlatılmış, proje kapsamında Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığına müdürlüğümüzce sunulan ve uygulamaya değer bulunun “Gönül Köprüsü”
projesi ile ilimiz Merkez ilçeye bağlı kasabalarımızın lise ve ortaokul kütüphanelerinin
zenginleştirilmesi ile kitap okuma alışkanlığının artırılması sağlanmıştır. Projenin
uygulanması aşamasında KOP İdaresi çalışanları ile müdürlüğümüz proje ekibi uyum
içerisinde çalışmış ve bunun neticesinde de proje başarılı bir şekilde amacına ulaşmıştır.
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HER YERDE OKUYORUZ

Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Projemiz genelinde, ilimizdeki kamusal alanlarda bireylerin vakitlerini daha
verimli kullanabilmeleri adına, kitap otomatlarının koyulması yoluyla kitap okuma
farkındalığının oluşturulması amaçlanmıştır. Projemiz genel itibariyle günlük olarak
boşa geçirilen zaman dilimini bireyler ve doğrudan toplum için verimli hale getirme
ihtiyacından ortaya çıkmıştır.
Bu maksatla öncelikli olarak projemiz kapsamında kullanılacak mekanların bir
ön çalışması yapılmıştır. Bu çalışma esnasında bireylerin, bu mekanlarda akıllı telefon
uygulamaları varsa televizyon ile vakit geçirdikleri gözlemlenmiştir. Yapılan ön
çalışmalarda bu bireylerin kitap okuma alışkanlıklarının kısıtlı olduğu da anlaşılmıştır.
Toplam 4 adet kitap otomatının koyulduğu mekanlarda proje süresince gerçekleştirilen
anket çalışmaları kitap okuma alışkanlığının artması noktasında ciddi artış olduğunu
göstermiştir. Proje sonrasında gerçekleştirilen anket çalışmasından da anlaşılacağı
üzere; Aksaray genelinde kitap okuma farkındalığı oluşmuştur. Dahası, projemiz
sayesinde okurlar farklı türde kitaplarla buluşma şansı elde etmiştir. Özellikle kitap
okuma farkındalığının oluşturulması hususunda sürdürülebilirliğinin sağlanması
noktasında önem arz eden çocukların kitap okuma alışkanlığı kazanması noktasında
çocuk kitaplarının da bulunduğu kitaplığın kullanım oranı çok daha tatmin edicidir.
Proje genel itibariyle başarılı şekilde tamamlanmıştır. Proje hem müdürlüğümüzde hem
de belediyemiz ve diğer kurumlarda katma değer oluşturmuştur.
Özellikle daha önce uygulanan benzeri projeler ile karşılaştırıldığında uygun içerik
seçiminin okuma alışkanlığının artması noktasında doğrudan etkisi olduğu anlaşılmıştır.
Proje sayesinde sadece belli bir yaş grubuna değil tüm yaş gruplarına yönelik içerik
seçimine dikkat edilmesi; projenin etkisini ciddi şekilde arttırmıştır. Ancak bilinmelidir
ki; bu alışkanlığın arttırılması tek seferlik projelerden ziyade farklı türde projeler ile
desteklenmeye devam edilmesi gerekmektedir.
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KIRSALDAKİ KÜTÜPHANEDE NEDEN OLMASIN?
Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi

“Kırsaldaki Kütüphanede Neden Olmasın?” adıyla katıldığımız KOP projesinde, ilk 75
proje içine kabul edilmiştir. Bu projeye katılmamızdaki ana amaç okulumuz Karaman
Ayrancı Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin, Ayrancı İlçesinin içerisinde
bulunduğu konumdan kaynaklı, imkan yetersizliği, il merkezine uzaklık gibi vb.
sebepleri bir nebze olsun ortadan kaldırabilmekti. Bunu yapabilmek için okulumuz
kütüphanesinin z kütüphanesinin imkanlarına ulaştırabilmeyi hedefledik.
Buradan yola çıkarak 350 adet okuma kitabı, 9 adet bilgisayar, çok fonksiyonlu (yazıcı,
renkli fotokopi, tarayıcı gibi vb.) fotokopi makinesini kütüphanemize kazandırdık. Bu
imkanlarla birlikte öğrencilere okuma kitaplarında çeşitlilik, performans ve araştırma
ödevleri için bilgisayardan araştırma, çıktı alma, fotokopi çekme fırsatları sağlanmış oldu.
Okulumuza, öğrencilerimize biz öğretmenlere bu imkanları KOP OKUYOR projesi
kapsamında kazandıran Kalkınma Bakanlığımıza ve Konya KOP OKUYOR projesi
paydaşlarına okulumuz adına teşekkür ediyoruz.
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ZENGİN KÜTÜPHANEDE ZENGİN BEYİNLER
Güneyyurt Ortaokulu

Toplum olarak kitap okuma alışkanlığına sahip değiliz. Çoğu zaman kitap okumayı
zaman kaybı olarak değerlendirir, kitap okumak yerine kitabın filmini izlemeyi tercih
ederiz. Oysa ki izlenen film ile okunan aynı kitap arasında dağlar kadar fark vardır.
Okuduğumuz her kitabın zihnimizde canlandırdığımız karakterler , şehirler , dağlar…
izlediğimiz filmlerde bize aktarılanlardan bambaşkadır. Bu nedenle okuma alışkanlığı
küçük yaşlardan itibaren bireye kazandırılmalıdır. Resimli kitaplardan, dergilerden,
küçük hikayelerle başlangıçlar yapılabilir. Bir süre sonra kendi isteği yönünde birkaç
okuduğunda farkında olmadan okuma alışkanlığı kazanmış olacaktır. Kazanılan
alışkanlık kadar bu alışkanlığın devamını sağlamakta oldukça önemlidir.Her gün belirli
saatlerde kitap okumaya zaman ayrılmalıdır. Öğrenci ilgisini dağıtacak birçok teknolojik
gelişme, kitap okuma alışkanlığının sağlanmasını olumsuz etkilemektedir.
Gelişen teknolojiyle birlikte kitaplara olan ilgi ve kitap okuma oranında düşüş
yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra maddi imkansızlık, kütüphane eksikliği özellikle
kırsal alanda yaşayan gençlerin yeterli sayıda ve çeşitte kitaba ulaşamamasına neden
olmaktadır. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında kütüphanelerin önemli
bir yeri vardır. Her yaşta insana hitap eden kitap çeşidinin bulunması, kütüphanelere
olan ilgiyi arttırmaktadır. Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte farklı tasarımlardaki
kütüphaneler göze çarpmaktadır. Bunlardan bir taneside ‘Z Kütüphane’leridir.
Z kütüphane tanım olarak; içerisinde interneti olan, dijital kitap içerikleriyle
zenginleştirilmiş, öğrenciye dilediği zaman destek veren kütüphanelerdir. Z kütüphane
olarak tanımlanan, zenginleştirilmiş kütüphane kavramı okullarımızda hayat bulmaya
başladı. Bir çok okul bünyesinde ‘Z Kütüphane Projleri’ uygulandı ve uygulanmaya
devam etmektedir.
Gelişen çağa ve öğrencilerin ihtiyacına uygun ortamlar hazırlayarak okuma sevgisi
oluşturmak amacıyla başvurduğumuz KOP OKUYOR projesine ZENGİN KÜTÜPHANEDE
ZENGİN BEYİNLER adlı projemizle kabul edildik.
Karaman ilinin Ermenek ilçesinin Güneyyurt kasabası Güneyyurt Ortaokulunda
başlattığımız projenin amacı okuma alışkanlığının zayıf olduğu okulumuzda ve
kasabamızda kitap okuma alışkanlığını %80 oranında artırabilmek, kütüphane
kavramını yeterince bilmeyen veli ve öğrencilerimizde kütüphane bilinci oluşturarak
kitapların bulunduğu ortamda uzun süre vakit geçirebilmelerini sağlamak, doğru ve
güvenilir bilgiye ulaşmayı kolaylaştırmak, kasabamızdaki vatandaşların kütüphaneden
yararlanmalarını sağlamaktır.
KOP OKUYOR PROJESİ ile başlatmış olduğumuz ZENGİN KÜTÜPHANEDE ZENGİN
BEYİNLER adlı projemizin Z-Kütüphane açılışı ekim ayında,kullanıma açılışı aralık ayında
olmak üzere planlanlamıştır. Bu süreç içerisinde halkı bilinçlendirmek amaçlı çeşitli
konferansların düzenlenmesi planlanmaktadır.
Z-Kütüphanemizin Güneyyurt Ortaokulu öğretmenlerine , öğrencilerine, velilerine
ve kasaba halkına hayırlı olmasını diliyoruz.
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NE İSTERSEM ONU OKUYORUM PROJESİ
Temizel Ünlü Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi

“KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak Sürdürülebilirliğin
Sağlanması Mali Destek Programı” kapsamında KOP Okuyor Projesi altında Karaman
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen “Ne İstersem Onu Okuyorum
Projesi” çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. 6 Ocak 2017 tarihinde başlayan proje 9 ay
sürelidir. Okuldaki her öğrenci ve öğretmene okumak istedikleri bir kitap satın alınarak
okuma alışkanlığı kazandırmak için büyük bir adım atılmıştır.
Proje kapsamında okula 40 kitaplık, 15 tabletli 1 e-kütüphane, 1 veli okuma salonu
kazandırıldı. Okuldaki her öğrenci ve öğretmene okumak istedikleri kitaplar alındı.
Okunan toplam 750 kitap okul kütüphanesine kazandırılmış olacak. Proje etkinlikleri
olarak planlanan eğitimci yazar Mahmut Ulu söyleşisi 8 Mayıs 2017 tarihinde yapıldı.
Çeşitli bilimsel ve kültürel dergi abonelikleri ve tabletler için e-kitaplar okul
kütüphanesine kazandırıldı.
Okuma alışkanlığı için farkındalık oluşturmak için 16.05.2017 tarihinde Aktekke Kent
Meydanında okul öğrencileri okuma etkinliği yaparak dikkat topladılar.
23.05.2017 tarihinde öğrencilerimiz Ahmet Mete Huzurevin’de kitap okuma etkinliği
gerçekleştirerek yaşlılarımızın gönül dualarını aldılar.
Karaman Kent Meydanı Aktekke’de “Anlatmak İçin Okumalısın” etkinliği kapsamında
matematik dersi 26.05.2017 tarihinde yapılarak okumanın ortamdan bağımsız olduğu
anlatılmaya çalışıldı.
Eylül ayında yazar Adem KOCATÜRKve kitabı Kebikeç hakkında yazar okuyucu
buluşması gerçekleştirildi.
Ayrıca 400 kitap satın alınarak okulumuzda bulunan öğrencilere ve Karaman’da
bulunan öğretmenlere dağıtıldı.
Sosyal medyada açılan ne istersem onu okuyorum hesaplarından okunan kitapların
paylaşımı ile öğrenci, öğretmen ve velilerimizin okuduklarını paylaşacakları bir ortam
hazırlandı ve okuduklarını paylaşmaları sağlandı.
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OKUYORUM E-KAYDEDİYORUM
Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje kapsamında il merkezinde eğitimlerine devam eden öğrencilerin okuma
alışkanlığı kazanmalarına katkı sağlamak ve okuma kültürünü sürdürülebilir kılmaktır.
Günümüzde ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki çocuklarda var olan en büyük
sorunların başında kitap okumama ve kitap okuma alışkanlığından yoksun olma
gelmektedir. Bu sorunun ortaya çıkmasında en önemli faktörlerin başında çocukların
teknoloji ve interneti çok erken yaşlarda kullanmaya başlaması, hayatlarının bir
parçası haline getirmesi, çocukların kitap okumalarına teşvik edici faaliyetlerin ve
organizasyonların yeterince yapılmamasıdır. Buna karşın öğrenim çağındaki çocukların
hayatlarının bir parçası olarak gördükleri teknoloji ve interneti daha çok kitap okumaları
için bir araç olarak kullanmak, çocukların ilgisini çekebileceği kitaplardan zamanında
haberdar olması belirli aralıklar ile kitap okuma süreçlerinin takip edilmesi ve toplu
halde yapılacak kitap fuarı gibi etkinliklerin olması çocukların kitap okumama, kitap
okuma alışkanlığından yoksun olma durumunu önlemeye yönelik gerçekçi bir çözüm
olabilecektir.

Projemizde Tamamlanan Faaliyetlerimiz:

• Müdürlüğümüze bağlı okullarda eğitimlerine devam eden öğrencilerde okuma
kültürü oluşturuldu,
• Öğrencilere etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerileri kazandırıldı,
• Öğrenci ve öğretmenlerin kitaplara daha kolay ulaşımı sağlandı
• Kitap okuma alışkanlığı kazanan öğrencilerin ders başarılarında artış gözlemlendi.
• Karaman ilinde okuma alışkanlığı konusunda öğrencilerde, öğretmenlerde ve
öğrenci velilerinde farkındalık oluşturdu
• Proje kapsamında WEB Sitesi ve portal oluşturuldu. www.okukaydet.org
• Tüm okul idareleri ve sınıf öğretmenleri sisteme kaydedilerek ilde okunan günlük
kitap sayıları WEB sitesine işlendi. Bu sayede ilimiz okuma istatistiklerine istenilen
zamanda ulaşabilme imkanı oluştu.
• Sistemden alınan verilerle en çok kitap okuyan öğrencilere çeşitli hediyeler
dağıtılarak okuma oranının artırılması hedeflendi.
• İl Merkezinde 20 okula mini görsel kütüphane kuruldu ve bu kütüphaneler için
kitap alımı yapıldı.
• İlimizde kitap okuma istatistiğini daha güvenilir kaynaklardan elde etme ve takip
etme imkanına sahip olduk.
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TÜRKÇE’NİN BAŞKENTİ OKUYOR

Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2014-2018 yıllarını
kapsayan KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli
stratejiler doğrultusunda; KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak
Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı 2016 yılı proje teklif çağrısı
başlatılmıştır.
Bu proje ile KOP Bölgesi’nde yer alan Aksaray, Karaman, Konya, Nevşehir, Niğde
ve Yozgat illerinde okuma kültüründe farkındalık oluşturularak sürdürülebilir hale
getirilmesi, öğrencilerin okuma ve yazma alışkanlıklarının geliştirilmesi, bu illerde
projelerin uygulanması, koordinasyonunun sağlanması ve projelerin izlenmesi
amaçlanmaktadır. Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak KOP İdaresi
Başkanlığına sunmuş olduğumuz projemiz de değerlendirme Kurulunca kabul
görmüştür.
Öncelikle KOP Okuyor Projesinin genel mahiyetine bakılarak bir proje sahası
belirlenmiştir. KOP Okuyor projesi sadece örgün eğitimde yer alan insanların okuma
alışkanlığını artırmaya yönelik bir amaç gütmemektedir. Bu nedenle Karaman Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi olarak “Türkçenin Başkenti Okuyor” ismini verdiğimiz projemizde
her yaştan her kültürden insanımızın okuma alışkanlığının arttırılması gerektiğini
düşündük.
‘‘Türkçe’nin Başkenti Okuyor’’ adıyla sunduğumuz projemizde amaç Karaman’ımızda
okuma alışkanlığını arttırmak ve sürekliliğini sağlamaktır.
Başlattığımız bu proje ile Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve
İç Mekan Tasarımı Alanı öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve öğrencilerimizin kendi el
emeği ile ürettiği ‘‘ OKU ’’ kitaplıkları, Karaman Devlet Hastanesi yatan hasta servislerine
montajlanmıştır. Hastane binasının 20 farklı yatan hasta servisine koyulan kitaplıklardan
hem şifa arayan hastalarımız, hem hasta refakatçileri hem de hastane personeli istifade
edecektir.
Yaşam boyu öğrenme düşüncesinden hareketle insanoğlunun merak dürtüsünün en
güzel okuma yoluyla giderilebileceği kanaatindeyiz. Özellikle de Türkiye’ de kitap okuma
oranının % 0,01 olduğu ve günde ortalama kitap okuma süresinin 1 dakika olduğu göz
önüne alınacak olursa, okuma ve okutma faaliyetlerinin sadece eğitim veren kurumlarda
değil her ortamda teşvik edilmeye muhtaç olan bir eylem olduğu görülür. Bu sebeple
‘‘Türkçenin Başkenti Okuyor’’ projesi ile hastaneler insanlarımıza, sadece şifa veren yerler
olarak değil, aynı zamanda burada bulunan ve isteyen herkese kültür aşılayan mekanlar
olarak da hizmet sunacaktır. Roman türünden şiir kitaplarına, dini-islami kitaplardan
kişisel gelişim türlerine kadar geniş bir yelpazede okulumuz öğretmenlerince titizlikle
seçilen kitaplarımız bu kitaplıklarda yerini alacaktır. Türk dilinin başkenti Karaman’da
okuma alışkanlığı ve kültürünü arttırma adına başlattığımız bu proje, umuyoruz ki daha
büyük projelerin gerçekleştirilmesi yolunda güzel bir adım olmuştur.
Projenin başlama sürecinden bu yana projemizi finanse eden KOP İdaresi
Başkanlığına, proje ortağımız Karaman Devlet Hastanesi yöneticilerine, okulumuz
idareci, öğretmen ve öğrencilerimize, verdikleri destekten dolayı Karaman Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi olarak teşekkürlerimizi sunarız.
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OKU Kİ GELİŞ ANLA Kİ DEĞİŞ
Siyahser Ortaokulu

Okulumuz 1987 yılında açılmış olup, 150 ilkokul ve 160 ortaokul öğrencisine hizmet
vermektedir. KOP İdaresinin desteklediği KOP Okuyor projesi kapsamında 2016-2017
eğitim öğretim yılında okulumuzda yürüttüğümüz “Oku ki Geliş Anla ki Değiş” adlı
proje ile öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarını artırmayı ve anlama düzeylerini yukarı
çekmeyi hedefledik.

Bu amaçla proje kapsamında;

1-Öğrencilerimizi guruplar halinde kütüphanelere götürerek okuma etkinlikleri
yaptık.
2-İlk kitap bizden devamı sizden sloganıyla okulumuzdaki her öğrenciye ilk
kitaplarını hediye ettik ve öğrencilerimiz evlerinde kitaplıklar oluşturdular.
3- öğretmenlerimizden oluşan okul kitap okuma izleme ekibi tarafından belirlenen,
her ay sınıf bazında en fazla kitap okuyan öğrenciler kitabevine götürülerek ödüllendirildi.
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TAŞELİ’ NDEN ZİRVELERE

Ermenek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın 2014-2018 yıllarını
kapsayan KOP Eylem Planı’nda belirlenen amaçlara uygun olarak, ulusal ölçekli
stratejiler doğrultusunda; KOP Bölgesi’nde Okuma Alışkanlığı ve Kültürünün Artırılarak
Sürdürülebilirliğin Sağlanması Mali Destek Programı 2016 yılı proje teklif çağrısı
sonuçları açıklanmıştır.
Projemizin amacı; Ülkemizin kalkınmasında en önemli saç ayaklarından birisi olan
okuma sevgi ve alışkanlığını kazanarak, ülkemizin dünya ülkeleri içerisinde hak ettiği
yerin de üzerine çıkarılabilmesi amacıyla, kendi inanç ve değer algısına bağlı, yani
Rabbimizin kulluk kitabımızda da belirttiği “Yaratan Rabbinin adıyla oku” emrine uygun
bir nesil yetiştirerek, Rabbini bilenin kendisini bileceği bir birey olarak; kendine , ailesine
ve ülkesine ve tüm insanlığa hizmet edebilecek bireyler yetiştirmektir. Böylece ülkemizin
2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamaktır.
Okullarımızda uygulanacak olan “Taşeli’nden Zirvelere” projesi ile öncelikle
öğrencilerimize kitap okumayı sevdirme etkinlikleri ile okuma konusunda farkındalık
oluşturulacaktır. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırılarak, ailelerinin de
kitap okumaya yönelmeleri sağlanacak böylece kitap okuma kültürünün geliştirilmesi
ve yaygınlaştırılması sağlanmış olacaktır.

Proje Faaliyetleri :

1. Okul kütüphanelerinin ve sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesine yönelik
çalışmalar. Proje kapsamında komisyonca tüm okullara sınıf seviyesine uygun kitaplar
alınacak.
2. Ailem ile Okuyorum. Haftada 3 gün akşam yarım saat.
3. Öğretmenlerimle ve Sınıfımla Okuyorum. 3 gün günlük 30 dakika
4. Biz Okuyoruz. İki ayda bir tüm idareci, öğretmen, öğrenci, veli ve müsait olan tüm
mahallelilerin katılımıyla “Biz Okuyoruz” etkinliği yapılacak.
5. Ermenek Okuyor. İlçe merkezi ve tüm köylerimizde aynı gün uygun bir alanda
toplu okuma etkinliği yapılması. Farkındalık oluşturmak ve tüm toplum kesiminin
dikkatini çekmek amacıyla.
6. Okunan kitaplarımızdan Mayıs ayında sınıf seviyesinde deneme sınavı yapılacak.
İlçe çapında başarılı olan öğrencilerimiz KONYA gezisine götürülecek. Diğerlerine de
küçük hediyeler verilecek.
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GELECEĞİMİ İNŞA EDİYORUM
Altınkaya Ortaokulu

Altınkaya Aksaray merkeze bağlı, şehir merkezine yaklaşık 40 km uzaklıkta bulunan
şirin bir Anadolu köyüdür. Köyde 1 ilkokul,1 ortaokul,1 lise ve kuran kursu bulunmaktadır.
Öğrencilerin bir kısmı taşımalı olarak servislerle okula gelip gitmektedir.
Altınkaya Ortaokulu olarak başvuruda bulunduğumuz ve bir sosyal sorumluluk
projesi olan 15 TEMMUZ KÜTÜPHANESİ ‘ne KOP BKİ İDARESİ tarafından kısa sürede onay
verilmiş olup çalışmalar hızlı bir şekilde tamamlanmıştır. Eski belediye şimdiki muhtarlık
binası bünyesinde tüm köy halkının kullanımına açık modern ve içerik bakımından
oldukça zengin bir köy kütüphanesi oluşturulmuştur.Bu süreçte bina baştan aşağı
yenilenmiş, 7 den 77 ye herkesin yaz kışgönül rahatlığı ile zaman geçireceği bir mekan
haline getirilmiştir.
15 Temmuz Kütüphanesi düzenlenen törenle açılmıştır. Aksaray Valisi Aykut
Pekmez kütüphane açılışında yaptığı konuşmasında; “Öğrenmenin en kolay yolu kitap
okumaktan geçiyor. Köyde kütüphane açmak ayrıca çok önemli. Altınkaya çok güzel
bir örnek bu kütüphanelerin sayısını çoğaltacağız’dedi. Kütüphanenin açılış töreninde
konuşan Vali Aykut Pekmez, Altınkaya köyünün önemli siyasetçi ve bürokratlar
yetiştirmiş bir köy olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Altınkaya Köyü 15 Temmuz Kütüphanesi Vali Aykut Pekmez,
Milletvekili Cengiz Aydoğdu, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Tüzün, Ziraat Odası
Başkanı Emin Koçak, Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aktürk, Milli Eğitim
Müdür Yardımcısı Hayrullah Alaboyun ve öğrenciler tarafından açılış kurdelesi kesilerek
hizmete girmiştir.
Bizler Altınkaya Ortaokulu öğretmenleri olarak proje sürecinde bizlere maddi
manevi desteklerini esirgemeyen basta KOP İDARESİ’ne, köy muhtarımıza ,yardımsever
halkımıza ve adını sayamadığımız okuma gönüllülerine teşekkür ediyor böylesi bir
projenın uzun yıllar sürmesini diliyoruz.
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KİTAP ORTAK PAYDAMIZ

Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Kalkınma Bakanlığı KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen Kulu İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü´müzün projesi kapsamında yapılan Kitap Okuma Yarışması ödülleri
düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Kulu Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan ödül programı ve proje kapanış
toplantısı yoğun katılımla yapıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program açılış konuşmasını İlçe Milli Eğitim
Müdürü Sultan Ahmet Kaymak yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaymak; Yeni eğitim
öğretim yılında da akademik başarı kadar projeler ve etkinliklerle de İlçe Eğitimimizi üst
sıralara taşıma gayretinde olacağız dedi.
Program KOP Okuyor projesi kapsamında yapılan çalışmalar sunusu ile devam etti.
Öğrenciler tarafından KOP İdaresi Başkanlığı’na verdikleri destekten ötürü Teşekkür
mahiyetinde bir skeç sahnelendi.
Ödül programında İlkokul, Ortaokul ve Liseler arası ödüllü kitap okuma yarışmasında
dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Öğrenciler hediye çeklerinin arkasına
yazdırdıkları “GELECEĞİMİZE SUNDUĞUNUZ KATKI İÇİN TEŞEKKÜRLER KOP İdaresi
Başkanlığı” Mesajı ile sahneye çıktı. Programda son olarak tüm katılımcılar 10 dakika
kitap okuyarak farkındalık çalışmasına imza attılar.
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OKUYORUM-ANLIYORUM-ANLATIYORUM
Yenifakılı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Yenifakılı ilçemizdeki ortaokul 5. 6. ve 7. sınıfta okuyan öğrencilerimize ve velilerimize
kitap okuma İle ilgili farkındalık yaratma, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak risk altında
olan, kenar mahallelerde oturan, köylerde oturan çocuklarımıza, kız çocuklarımıza
fırsatlar sunmak. Yaşamayı ve insanları sevmeyi öğretmek, daha hızlı düşünmeyi ve
pratik zekânın gelişmesini sağlamak, Genel kültürü artırma, hayal güçlerini genişletme,
öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırma, sevdirme.

Faaliyetler :

İlçemizde 5. sınıf, 6. sınıf ve 7. sınıflarda toplam 260 öğrencimiz, 17 şubemiz
bulunmaktadır. Çocuklarımızın dikkatini çekecek şekilde 17 adet kitaplık yaptırılacak,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, Türkçe öğretmenlerimizden komisyon kurulacak,
komisyon tarafından belirlenen kitaplardan, her şubeye 60 kitap alımı yapılacak.
Her sınıf rehber öğretmenimiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, Türkçe
öğretmenlerimizden oluşan komisyonca belirlenen, kitap okuma formlarını
Öğrencilerimize dağıtıp, 02 Mart 2017 ile 10 Nisan 2017 tarihleri arasında öğrencilerimizin
okudukları kitaplarla ilgili bilgileri formlara geçmeleri sağlanacak.
Mart ayı içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, Türkçe öğretmenlerimizden
oluşan komisyonca belirlenen “Yazar”
ilçemize getirtilecek, iki seans şeklinde
öğrencilerimize ve ailelere yönelik Konferans düzenlenecek.
Her Şube Sınıf Rehber Öğretmeni Kendi Sınıfının birincisini seçecek, sonra seçilen bu
17 öğrenci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Başkanlığında, Türkçe Öğretmenlerimiz tarafından
oluşturulan Komisyonca mülakata alınacaklar, okudukları kitaplarla ilgili sorulara
cevap verip, anlatım yapacaklar. Böylece çocuklar, kitapları okuyacaklar- okuduklarını
anlayacaklar- anladıklarını anlatacaklar.
Jüri 5. sınıfları, 6. sınıfları, 7. sınıfları ayrı ayrı değerlendirerek, 5. sınfların 1.si, 2.si ve 3.
cüsünü, 6. Sınıfların 1.si, 2.si ve 3. cüsünü, 7. Sınıfların 1.si, 2.si ve 3. cüsünü belirleyecekler.
Toplam 9 öğrenci seçilecek.
Komisyondaki öğretmenlerimize hiçbir ücret ödenmeyecek, komisyonda görev alan
öğretmenlerimiz de çalışmalarından dolayı plaket ve belge ile ödüllendirilecekler. İlçede
düzenlenen bir programda, törende komisyonda görev alan öğretmenlerimize ve İlçe
Kaymakamımıza plaket takdimi olacak, öğrencilerimize de İlçe Milli Eğitim Müdürü ve
İlçe Kaymakamından onaylı, imzalı belge verilecek.
Bu şekilde ilçede kitap okuma konusunda bir farkındalık olacak.

Sonuç :

Okuma alışkanlığında etkili olan çevre ve ailelere, öğrencilerin okuma alışkanlığını
geliştirmeleri konusunda katkı sağlamak. Türkçenin doğru ve güzel kullanılmasını
sağlamak, okuduğunu anlama ve anlatım becerilerinin geliştirilmesini sağlamak.
akademik başarıyı arttırmak, Öğrencilerin nitelikli kitap tercih etmelerini ve okumalarını
sağlamak. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak.
Risk altında olan, kenar mahallelerde oturan, köylerde oturan çocuklarımıza, kız
çocuklarımıza fırsatlar sunmak.
Kısaca Yenifakılı ilçesi genelinde okuma kültürünü geliştirmek.
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NEVŞEHİR’E KİTAP OKUMA PARKI
Nevşehir Belediyesi

Projemiz, Nevşehir merkezde ortaokul kademesi 5.sınıfta eğitim alan yaklaşık
2.000 öğrencinin, öğretmen ve ebeveynleriyle birlikte kitap okuma faaliyetleri
yaparak, bu şekilde kitap okuma alışkanlığı kazanmaları amacıyla hazırlanmıştır.
Projemizle, Nevşehir’de okuma kültürünü, sesli ve görsel uygulamalarla
farkındalık yaratarak sürdürülebilir hale getirmek amaçlanmaktadır.
Nevşehir merkezde tüm vatandaşların kolaylıkla ulaşabilecekleri,
günlük yaşamlarında istediklerinde sadece kitap okuma amacıyla vakit
geçirebilecekleri bir “Kitap Okuma Parkı (KOP)” oluşturulmuştur. Bu parka 4
adet kitap şeklinde tasarlanmış banklar yerleştirilmiştir. Konuşan kitapların
içeriğine şiirler seslendirilerek yüklenmiştir. Dış dizaynında Hacı Bektaş-ı Veli,
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Eşekli Kütüphaneci Mustafa
GÜZELGÖZ’ün fotoğrafları ve hayat hikayeleri kullanılmıştır. Kitap Okuma
Parkında (KOP) bir sokak kütüphanesi oluşturularak, proje ortağı Milli Eğitim
Müdürlüğü ile gözden geçirilen kitaplar kitaplıkta sergilenmektedir. Vatandaşın
ilgi alanına giren kitapları ücretsiz olarak temin etmesi sağlanmaktadır. “Kitaplar
Konuşuyor Nevşehir Okuyor” sloganı tüm görsellerde kullanılarak, farkındalık
oluşturulmuştur.
Kitap Okuma Parkı (KOP) açılış programında, Belediye Başkan Yardımcısı
Yusuf KAYA, Milli Eğitim Müdürü Murat DEMİR ve protokol üyeleri, parkı gezerek
konuşan bankların, sokak kütüphanesinin tanıtımını yapmışlardır. Programa
katılan protokol üyeleri, öğrenci, öğretmen, veliler ve vatandaşlarla birlikte
10 dakikalık okuma etkinliği yapılmıştır. Parka yerleştirilen kitap paylaşım
kumbaralarına, her katılımcı getirdiği kitapları bağışlamıştır. Bağışlanan kitaplar
belediyemiz tarafından derlenerek, proje kapsamında oluşturduğumuz ‘Askıda
Kitap’ alanında vatandaşımızın hizmetine ücretsiz olarak açılmıştır. İsteyen
herkes, geri getirme zorunluluğu olmadan bu alandan kitap temin edebilecektir.
Şehrimizin 5 ayrı noktasına yerleştirilen kitap paylaşım kumbaralarına, tüm
okulların ve vatandaşların kitap bağışı yapmaları için, kurumumuz tarafından
duyurular ve tanıtımlar yapılmaktadır. Yine bu kumbaralarda toplanan kitaplar
“Askıda Kitap” alanımızda ve sokak Kütüphanesinde sergilenmektedir.
Proje süresince okullarda okuma yarışmaları yapılmıştır. Okuma yarışmasında
derece alan 7 öğrenciye e-kitap okuma cihazları ödül olarak verilmiştir. Proje
süresince 13 okulda 21.847 kitap okunmuştur.
Sosyal sorumluluk vizyonuyla örnek çalışmalara imza atan belediyemiz,
özellikle eğitim projelerinde kamu kurumlarının çok etkili olduğu bilinciyle, bu
projenin hazırlanmasından, uygulanmasına kadar her aşamasında, ilgili tüm
müdürlükleriyle koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmüştür. Projemiz,
kurumlar arası işbirliğiyle, ilerleyen yıllarda Nevşehir’de okumanın alışkanlık
haline getirilmesine, her yerde, her zaman okuyan bir toplum oluşmasına
önemli katkılar sağlayacaktır.
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ELİMDEKİ DÜNYA
Hacılar Ortaokulu

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 okuyan ve okuduğunu anlayan bir
öğrencinin başarı seviyesi yüksek olmaktadır.
Her gün 20 dakika kitap okuyan bir öğrenci yılda 7300 dakika kitap okumuş
olmaktadır. Bu süre sonun da öğrenci yaklaşık 1.460.000 kelime okumuş olacaktır. Buda
200 sayfalık 29 kitaba karşılık gelmektedir. Bu sayı kişiyi kuvvetli okuma alışkanlığına
sahip bir okur yapmak için yeterlidir.
Bu bağlamda okulumuz KOP Bölgesi’nde KOP OKUYOR projesi kapsamında
“ELİMDEKİ DÜNYA” isimli proje ile başvuru yapmış ve hazırlamış olduğumuz proje
kabul edilmiştir. Öğretmen - öğrenci ve veli iş birliği ile okulumuzda başlatılacak olan
bir okuma hamlesiyle öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırılması, Hacılar Kuşça,
Ulupınar ve Aydınkışla mahallelerine katkı sunmayı hedeflemekteyiz.
Okulumuzda bu projeden toplam 69 öğrenci faydalanacaktır. Proje kapsamında 5-8.
sınıflarda sınıf kitaplıkları oluşturulacak, okul bahçesine okuma bankları yerleştirilecek
ve öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinde gerçekleştirilecek olan projemizin sonunda
öğrencilerimize 8 tablet, 4 bisiklet ve 1 dizüstü bilgisayar verilecektir.
Siz değerli velilerimizden isteğimiz her akşam EVDE KİTAP SAATİ uygulaması
kapsamında öğrencilerle birlikte en az 30 dakika kitap okumanız ve öğrencilerimizi kitap
okumaları konusunda desteklemenizdir.
Projeye yapacağınız katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
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BASINDAN
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