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GİRİŞ
Bilindiği üzere; Başkanlığımız
kısa adı KOP Okuyor olan “KOP
Bölgesinde
Okuma
Kültürünün
Geliştirilmesi Projesi” ve kısa adı KOP
SOGEP olan “KOP Sosyal Gelişim
Programı” kapsamında kurum ve
kuruluşlarımızdan gelen projeleri
desteklemektedir.
Başkanlığımız
tarafından yürütülen KOP Okuyor
ve KOP SOGEP Sosyal Projeler Mali
Destek Çağrı Programları kapsamında
2015-2018 yılları arasında KOP Bölgesi
illerimizde çeşitli kurum ve kuruluşların
toplam 187 projesi yaklaşık 20 Milyon
TL’lik bir bütçe ile desteklenmiştir.
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KOP SOGEP ile de toplumun
içinde bulunduğu yoksulluk ve göç
gibi olgulardan kaynaklanan sorunları
gidermek,
özellikle
dezavantajlı
kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata
aktif şekilde katılmalarını sağlayarak
toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek
ve kalkınma sürecini hızlandırmak
amacı ile istihdam ve mesleki gelişim,
sosyal içerme, kültür sanat ve spor
alanlarındaki projelerin desteklenmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 2017
yılında 5 milyon TL ödenek ile 30
proje desteklenmiştir. Desteklenen
projelerde 11 mesleki eğitim kursu
açılmış olup burada 500’den fazla
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kişinin faydalanması sağlanmıştır. Aynı
zamanda hedef kitlesinin çoğunluğu
çocuk ve gençler olan 123 kültür ve
sanat faaliyeti hayata geçirilmiş ve
bu çocukların topluma entegresine
katkı sağlanmıştır. 2018 yılında ise
KOP Sosyal Gelişim Atölyeleri teması
oluşturulmuş olup bu kapsamda da 13
proje desteklenmeye hak kazanmıştır.
Bir diğer mali destek programımız
Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı
Birinci 100 Günlük İcraat Programına
da giren KOP Okuyor Projesi ile okuma
kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik
farkındalık oluşturmak için kamu kurum
ve kuruluşlarının projelerine mali
destek sağlanmıştır. KOP Bölgesi’nde
yer alan illerde okuma kültürünü
farkındalık yaratarak sürdürülebilir
hale getirmek, öğrenciler başta olmak
üzere
vatandaşlarımızın
okuma
yazma alışkanlıklarını geliştirmek
için program kapsamında yeni
kütüphaneler oluşturuyor veya var
olan kütüphaneleri çocuk, genç, yaşlı
tüm bireylerin ilgisini çekebilecek cazip
mekanlar haline dönüştürüyoruz.
2018 yılında da yeni bir tematik alan
oluşturarak KOP Millet Kıraathaneleri
oluşturmak amacı ile 21 projeye mali
destek sağlanmıştır.
Başkanlığımız
tarafından
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yıldır desteklenen bu programlar
kapsamında bölgede çeşitli projeler
hayata geçirilmiş olup gerek proje
yürütücülerimiz gerek uzmanlarımız
sosyal projeler alanında birçok deneyim
elde etmiştir. Bu bağlamda; elde

edilen bu deneyimlerin paylaşılması,
paylaşımlardan mevcut durumun
tespit edilmesi, proje yürütücülerinin
yaşadığı sorunlara ortak akılla çözüm
önerileri geliştirilmesi ve 2019 yılında
yürütülecek sosyal projeler alanındaki
ihtiyaç alanlarının tespit edilmesi
amacı ile tüm proje yürütücülerimizin,
Bakanlıklarımızın, Ajanslarımızın, üniversitelerimizden akademisyenlerin,
ilgili sivil toplum kuruluşlarının, kamu
kurum ve kuruluşlarının katılımı
ile “KOP Sosyal Projeler Çalıştayı”
düzenlenmiştir. Çalıştay sonucunda
çıkan sonuçlar ilgili Bakanlıklar,
kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacak
ve Başkanlığımız tarafından 2019
yılında yürütülecek sosyal projeler
mali destek çağrı programları için yol
gösterici olacaktır.
Bu çerçevede; çalıştayımıza
katılarak
fikirleriyle
bizleri
zenginleştiren başta Cumhurbaşkanlığı
Sosyal Politikalar Kurulu üyesi Prof.
Dr. Lütfihak Alpkan olmak üzere;
Konya Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy, Karaman Milli Eğitim Müdürü
Mevlüt Kuntoğlu, Niğde Milli Eğitim
Müdürü H. İbrahim Yaşar, Aksaray
Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer
Kartal, Nevşehir Milli Eğitim Müdürü
Murat Demir, Kırıkkale Milli Eğitim
Müdürü Yusuf Tüfekçi ile İl Kültür
ve Turizm, Aile, Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Müdürlükleri temsilcileri ile
akademisyenlerimize ve değerli proje
yürütücüsü paydaşlarımıza teşekkür
ediyor; çalıştayın ve sonuçlarının
bölgemize ve ülkemize hayırlar
getirmesini diliyorum.
İhsan Bostancı
Başkan
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ÖNSÖZ
Küreselleşme
sürecinde
yer alan günümüz dünyasında
artık değişim olgusunun önemi
ve vazgeçilmezliği üzerine tüm
kesimlerin uzlaşmaya vardığı açıkça
görülmektedir.
“Değişmeyen
tek
şeyin değişim” olduğuna yönelik
düşüncenin klişeleşmeye başladığı bir
ortamda, artık üzerinde düşünülüp
istişare edilmesi gereken husus,
değişimin baş döndürücü bir hızda
arttığı ve bu hızlı değişim dalgasının
gerisinde kalmadan, buna nasıl uyum
sağlanacağıdır. Bu noktada değişimin
hızına yetişmek ve değişimi olumlu
yönde dönüştürerek “gelişim” haline
getirmek çok daha önemli ve gerekli
hale gelmektedir. Buna koşut olarak
bilhassa ülke içerisinde gelişmişlik
farklarının fazla olduğu ülkeler,
gelişmeyi (veya kalkınmayı) sağlamada
söz konusu değişim anlayışına çok
daha fazlaca riayet etmek ve bunu
sağlamak için yerel ve bölgesel aktörleri
harekete geçirerek kalkınmada bir
nevi “sinerji” oluşturmak durumunda
kalmaktadırlar.
Bir
ülke
içerisinde
yerel/
bölgesel kalkınmanın sürdürülebilir
bir anlayışla hayata geçirilebilmesinin
öncelikli şartı, söz konusu kalkınma
anlayışının sosyal boyutunun ihmal
edilmemesinden
geçmektedir.
Yerel ve bölgesel bağlamda bizzat o
yörede yaşayan kişilerin çok yönlü
olarak yaşam standartlarının ve/
veya yaşam kalitelerinin yükseltilmesi
yerel
/
bölgesel
kalkınmanın
sağlanmasının mutlak koşuludur.
Bunun sağlanabilmesinin en önemli
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yolu ise ilgili tüm kesimleri karar alma
ve politika üretme sürecine aktif bir
biçimde dahil etmektir. KOP Sosyal
Projeler Çalıştayı da bu düşünceden
hareketle gerçekleştirilmiştir. KOP
İdaresi’nin paydaşı olan kesimlerin
ilgili proje süreçlerine dahil edilmesi;
işbirliği
ve
dayanışma
anlayışı
çerçevesinde, katılımcı bir bakış
açısıyla daha kaliteli bir karar alma
mekanizması oluşturulması gerektiği
düşünülmüş ve bu amaca binaen,
tematik bir çalıştay düzenlenmesi
uygun görülmüştür.
Çalıştay neticesinde öncelikle,
bölgenin mevcut sosyal durumunun
ve bu bağlamda yürütülmüş olan
sosyal projeler ile ilgili mevcut
durumun ortaya konulması; bu
mevcut durumdan hareketle sorun/
ihtiyaç analizinin yapılarak katılımcı bir
anlayışla geleceğe yönelik çıkarımlarda
bulunulması sağlanmak istenmiştir.
Bu sayede, gelecekte, KOP Bölge
Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından
koordinasyonu yapılacak olan sosyal
projelerin daha fazlaca bölgenin
talep, beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik
olarak gerçekleştirilmesi sağlanmış;
sosyal proje süreçlerinin daha nitelikli
bir
çerçevede
gerçekleştirilmesine katkıda bulunulmuş olacaktır.
Çalıştayın nihai ve en önemli çıktısının
ise sosyal konularda sadece bölgeye
yönelik olarak değil, aynı zamanda
Türkiye’nin tamamına yönelik olarak,
“ulusal politika” yapımına katkı
sağlayacak bulgular elde etmek olması
beklenmektedir.
Doç. Dr. Mustafa Kocaoğlu
Necmettin Ersbakan Üniversitesi
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GİRİŞ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
bağlı Konya Ovası Projesi (KOP)
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının
yürüttüğü KOP Okuyor ve KOP
SOGEP mali destek çağrı programları
kapsamında, KOP Bölgesindeki sosyal
ve kültürel sorunların ve çözüm
önerilerinin masaya yatırıldığı, ihtiyaç
alanlarının belirlendiği “KOP Sosyal
Projeler Çalıştayı” yoğun katılımla
gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı
Sosyal
Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Lütfihak Alpkan, KOP İdaresi Başkanı
İhsan Bostancı, Konya Milli Eğitim
Müdürü Mukadder Gürsoy, Karaman
Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu,
Niğde Milli Eğitim Müdürü H. İbrahim
Yaşar, Aksaray Milli Eğitim Müdürü
Hacı Ömer Kartal, Nevşehir Milli
Eğitim Müdürü Murat Demir, Kırıkkale
Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tüfekçi
ile İl Kültür ve Turizm, Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Müdürlükleri
temsilcileri, akademisyenler, proje
yürütücüleri ve öğrencilerin katıldığı
çalıştay iki gün sürdü.
“Yerelden Ulusala Sosyal
Politikaları Şekillendiriyoruz”
Cumhurbaşkanlığı
Sosyal
Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Lütfihak Alpkan en büyük yatırımın
ihtiyaç sahiplerine yapılan yatırımlar
olduğun
belirttiği
konuşmasında
şunları söyledi:
“KOP İdaresinin sosyal alanda
ürettiği projeler ve çalışmaları yerinde
görmek amacıyla burada bulunuyoruz.
Biz
konuşmaya
değil
aslında
dinlemeye geldik. Yerelde üretilen
projeler sonucunda çıkan sonuçları
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ulusal politikalarla uyumlu bir şekilde
değerlendiriyoruz.
Bu
çalıştayın
sonucunda da önerilerinizi bu konuları
dikkate alarak kategorize edebilirseniz,
biz de burada üretilen çok güzel
tecrübe ve başarıları örnek olarak alıp
hem kamuya hem de toplumun diğer
kesimlerine iletebilir miyiz ve bundan
sonraki bazı projelerde işbirliği
içerisinde olabilir miyiz konusunda
kendi ev ödevlerimizi yapmış oluruz.
Yapacağımız her türlü destekleme ve
çözümlerin öncelikle sürdürülebilir
olması gerekiyor. Bunun da iki ayağı
var, ilki iş olarak sürdürülebilirlik yani
ürettiğimiz katma değerin bir kısmının
bize kalması. İkincisi bize ait eski
değerleri ihya eder nitelikte olmalı.
Sadece iş bulma değil, iş bulmanın
yanında topluma faydalı insan
olabilmeyi öğretebilmeliyiz. Üçüncüsü
ise yenilikçilik olmalı, geliştireceğimiz
projelerin içerisinde biraz yenilik
taşıyan fikirleri barındırmalı. Farklı
disiplinlerden
gelen
birikimleri
barındıran çözümlerin üretilmesi
gerekiyor. Ülke olarak üç Selim’e
ihtiyacımız var; birincisi Aklı-ı Selim,
ikincisi Kalb-i Selim, üçüncüsü de Zevk-i
Selim. Batı bize sürekli bireyselleşme
ve husumet gibi aslında bizim
kimliğimize aykırı değerleri dayatıyor.
Onların dayattığı bu yozlaşmalara
karşı bizim de itidal ve kardeşlik
bağlarımızı güçlendirmemiz gerekiyor.
Yani
yapacağımız,
yürüteceğimiz
projelerin içerisine bu kavramları
yedirirsek, temel değerlerimizi sosyal
içerme projelerinin temaları haline
getirirsek çok daha iyi işler çıkacaktır.
Bu bağlamda bugün burada sizlerle
birlikte
bulunmaktan
duyduğum
memnuniyeti dile getiriyor, bölgemizin
ve ülkemizin sosyal politikalarına
verilen katkılardan dolayı KOP
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İdaremize ve sizlere teşekkür ediyor,
çalıştayın hayırlı olmasını diliyorum.”
“İnsan hayatına dokunabildiğimiz
için gururluyuz”
KOP İdaresi Başkanı İhsan
Bostancı da, küreselleşen yeni dünya
düzeninde sosyo-ekonomik gelişmeler
ve bölgesel kalkınma politikalarının
yeniden şekillendiğini, ülkemizin de
rekabeti odağına alan, refah düzeyini
aynı şekilde yükseltmeyi hedefleyen
yeni bir yaklaşımı benimsemek zorunda
olduğunu belirterek; “Yeni bölgesel
kalkınma
anlayışının
temelinde;
bölgelerin
geri
kalmışlıklarının
giderilmesi ve her bölgenin kendi
avantajlarını değerlendirerek ülke
kalkınmasına ve rekabet gücüne katkı
verebilmelerini sağlamak yatmaktadır.
Bölgelerin sahip oldukları potansiyel
ve iç dinamiklerden en üst seviyede
faydalanabilmek ve sosyo-ekonomik
farkların azaltılmasını sağlamak için;
bölgeler düzeyinde farklı nitelikte
politikalar geliştirilmesi gereği bir
kez daha ortaya çıkmıştır. Bu amaçla
KOP Bölgesi için sektörel iş birlikleri
çerçevesinde bir son dönemine
girdiğimiz bir Eylem Planı yürütüyoruz.
Eylem Planının bünyesindeki her
sektörün ayrı bir önemi var fakat
mesele sosyal projeler olunca,
konunun öneminin daha çok farkına
varmak gerekiyor. Çünkü bölgesel
kalkınma sürecinin en temel dinamiğini
beşerî sermaye oluşturuyor, beşerî
sermaye ile etkileşimi ise sosyal
projeler sağlıyor” dedi.
KOP İdaresi olarak sosyal içerme
ve sosyal kalkınma projeleri ile insan
hayatına dokunan faaliyetleri her
geçen yıl artırarak ve çeşitlendirerek
devam
ettirdiklerini
vurgulayan
Başkan Bostancı şöyle konuştu:
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“Başkanlığımız tarafından kısa
adı KOP Okuyor olan “KOP Bölgesinde
Okuma Kültürünün Geliştirilmesi
Projesi” ve kısa adı KOP SOGEP olan “KOP
Sosyal Gelişim Programı” Mali Destek
Çağrı Programları yürütülmektedir.
KOP SOGEP ile KOP Bölgesi’nin var
olan potansiyelini ortaya çıkararak;
Toplumun içinde bulunduğu yoksulluk
ve göç gibi olgulardan kaynaklanan
sorunları gidermek, oluşan yeni
toplum
düzeninde
insanların
yaşadığı adaptasyon sorunu ortadan
kaldırmak, özel politika gerektiren
kesimlerin ekonomik ve sosyal hayata
aktif şekilde katılmalarını sağlayarak
toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek
amacı ile istihdam ve mesleki gelişim,
sosyal içerme, kültür sanat ve spor
alanlarındaki projeleri destekliyoruz.
Bu kapsamda 2017 yılında 5 milyon TL
ödenek ile 30 proje desteklenmiştir.
Desteklenen projelerde 11 mesleki
eğitim kursu açılmış olup burada
500’den fazla kişinin faydalanması
sağlanmıştır. Aynı zamanda hedef
kitlesinin çoğunluğu çocuk ve gençler
olan 123 kültür ve sanat faaliyeti hayata
geçirilmiş ve bu çocukların topluma
entegresine
katkı
sağlanmıştır.
2018 yılında ise KOP Sosyal Gelişim
Atölyeleri
teması
oluşturulmuş
olup bu kapsamda da 13 projemiz
desteklenmeye hak kazanmıştır. Bir
diğer mali destek programımız Sayın
Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Birinci
100 Günlük İcraat Programına da
giren KOP Okuyor Projesi ile okuma
kültürünün yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına yönelik
farkındalık oluşturmak için mali
destek sağlıyoruz. KOP Bölgesi’nde
yer alan illerde, öğrenciler başta
olmak üzere vatandaşlarımızın okuma
yazma alışkanlıklarını geliştirmek
için program kapsamında yeni
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kütüphaneler oluşturuyor veya var
olan kütüphaneleri çocuk, yaşlı tüm
bireylerin ilgisini çekebilecek cazip
mekanlar haline dönüştürülmesine
katkı veriyoruz. 2018 yılında da yeni
bir tematik alan oluşturarak KOP
Millet
Kıraathaneleri
oluşturmak
amacı ile 21 projeye mali destek
sağlanmıştır. Her iki destek programı
kapsamında son üç yılda KOP
Bölgesi illerimizde çeşitli kurum ve
kuruluşların 187 projesi 20 Milyon
TL’lik bir bütçe ile desteklenmiştir. Bu
desteklerle son yıllarda özelde KOP
Bölgesinde genelde de Türkiye’de
üretilen kitap sayısının ve bunlara
erişim mekanları olan kütüphanelerin
kullanımın arttığını görüyoruz. Bizim
yeni nesillerin teknolojiye dokunma
arzusu kadar kitaba dokunma
arzularını da arttırmamız gerekiyor.
Burada ben sadece yeni nesillerde
suç bulmuyorum. Biz, onlara kitaba
dokunmayı
öğretmediğimiz
için
bugün teknolojinin dışına çıkmıyorlar.
Desteklediğimiz projeler kapsamında
yararlanıcı olan çocuklar ve gençlerle
gerek sahada karşılaşıyor, sohbet
ediyor ve o an sizler aracılığıyla
ulaştığımız
çocukların,
gençlerin
gözlerindeki ışıltıyı gördüğümde ne
kadar doğru bir işler yaptığınızın
farkına varıyoruz. Mesele masanın
bu tarafında olup sadece finansman
sağlamak değil bizim için, mesele
aktardığımız
kamu
kaynaklarının
hedeflenen
kitlelere
ulaşması,
bugüne kadar bunun için hep birlikte
gayret gösterdik, inşallah bu çalıştay
neticesinde de bu amacımıza matuf
yol gösterici ipuçları elde etmeyi
umuyoruz.”
“KOP İdaresinin Eğitime ve
Okumaya Verdiği Destekleri
Önemsiyoruz”
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KOP İlleri Milli Eğitim Müdürleri
adına kürsüye çıkan Konya İl Milli
Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy,
2015 yılından başlayarak bugüne
kadar Aksaray, Karaman, Kırıkkale,
Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde ve
Yozgat illerinde eğitime verdikleri
desteklerden dolayı KOP İdaresine
teşekkürlerini ileterek; “2023 Eğitim
vizyonu çerçevesinde Bakanlığımızın
eğitime bakışı, sınavlara bakışı ve
öğrencilerimizin yetiştirilmesiyle ilgili
büyük bir vizyon değişikliği olduğunu
ifade etmek istiyorum. KOP Projelerini
çok önemsiyoruz, merkez ve taşra
diye il ve Büyükşehir olarak kümelendirebileceğimiz bölgelerde oluşabilen
dezavantajların giderilmesinde KOP
projelerinin çok büyük bir katkısının
olduğunu ifade etmek isterim. Okul
öncesi ve ilkokullarımızda tasarım
beceri atölyelerinin oluşturulması
ile özellikle okul müdürlerimiz KOP
projelerine önemli bir ağırlık verdi.
Bu anlamda KOP İdaresinin okuma
kültürünün bir alışkanlık haline
getirilmesi ve kütüphanelerimizin
zenginleştirilmesine
yönelik
desteklemelerini önemsiyoruz. Milli
Eğitim Bakanlığımız da bunu 2023
Eğitim Politikası Vizyonuna aldı. Artık
okuduğunu anlayan, gördüğünden
anlamlı sonuçlar çıkarabilen, geçmiş
bilgilerinden yeni bilgiler üretebilen,
sorgulayıcı bir anlayış ön plana
çıkmaktadır.” diye konuştu.
Programın
ardından
KOP
İdaresi Başkanı İhsan Bostancı,
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar
Kurulu üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan’a
çalıştaya verdiği katkılardan dolayı
hediye taktim etti. İki farklı salonda
bir araya gelen KOP SOGEP ve KOP
OKUYOR grupları; ilk gün sorunların
tespiti ikinci günde ise çözüm
önerilerini masaya yatırdı.
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KOP SOSYAL PROJELER ÇALIŞTAYI HAKKINDA GENEL BİLGİLER
HAZIRLIK SÜRECİ, KAPSAMI VE YÖNTEMİ
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı’nın hazırlık süreci, kamu kurumu, üniversite
ve sivil toplum temsilcileri ile yapılan görüş alışverişleri doğrultusunda
gerçekleştirilmiş; ilgili kesimlerin görüşleri doğrultusunda bir içerik hazırlanması
yoluna gidilmiştir. Çalıştay kapsamında öncelikle, tercih edilen yönteme de uygun
olarak, ana temalar ve bu ana temalara bağlı olarak da alt temalar oluşturulmuştur.
Söz konusu ana ve alt temalar, KOP Sosyal Projeleri kapsamında desteklenen iki
ayrı proje alanı ekseninde belirlenmiştir. Bunlardan birincisi, KOP Sosyal Gelişim
Programı’dır (KOP SOGEP); ikincisi ise KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün
Geliştirilmesi Projesi’dir (KOP Okuyor).
		
		

KOP SOGEP kapsamında 5 ana ve 15 alt tema belirlenmiştir.
Bu tema ve alt temalar şu şekildedir:

1.
		
		
		
		

KADIN VE AİLE
•Kadının sosyal ve ekonomik hayata katılımının önündeki engeller.
•Parçalanmış ve tek ebeveynli ailenin toplum içerisindeki yeri ve bu
durumun getirdiği sorunlar.
•Kadının aile içindeki rolü, aile içi iletişim ve şiddet.

2.
		
		
		
		
		

ÇOCUK VE TOPLUM
•Gelişen teknoloji kapsamında çocuğun yalnızlaşması ve
bireyselleşmesi.
•Çocukların suça sürüklenmesi, madde bağımlılığı ve çalışan
çocuklar.
•Aile içi iletişim ve ailede yaşanan sorunların çocuğa yansımaları.

3.
		
		
		
		
		

GENÇLİK VE SORUNLARI
•Gençliğin önündeki temel sorunlar ve toplumsal hayata
adaptasyonu.
•Ekonomik hayata adım atma aşamasında gençlerin yaşadığı
sorunlar.
•İnternet, sosyal medya ve gençlik.

4.
		
		
		
		

ENGELLİLER VE YAŞLILAR
•Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımının önündeki
engeller.
•Engelli ailelerinin yaşadığı sorunlar.
•Yaşlıların toplumsal hayattaki yeri ve yaşanan sorunlar.

5.
		
		
		

İSTİHDAM
•Kadının istihdamı.
•Gençlerin istihdamı.
•Engelli bireylerin istihdamı.
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KOP Okuyor kapsamında ise 5 ana tema belirlenmiştir.
Bu temalar şu şekildedir:

		
		
		
		
		

1.
2.
3.
4.
5.

ÇOCUK VE OKUMA İLİŞKİSİ
GENÇ VE OKUMA İLİŞKİSİ
KÜTÜPHANELERİN GELECEĞİ
SOSYAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
OKUMA, YAZMA VE ANLAMA

KOP Sosyal Projeler Çalıştayı kapsamında belirlenen bu tema ve alt
temaları içeren bir katılımcı formu davetlilere gönderilmiş; ilgi alanlarına uygun
olarak hangi temayı tercih edeceklerinin önceliklendirilmesi istenmiş ve öncelik
sırasına uygun olarak da belirlenen masalarda katılımları sağlanmıştır. Her bir
temaya uygun olarak ayrı ayrı hazırlanan masalarda, ilgili temaya yönelik olarak
alanında uzman moderatörler ve çalıştay esnasında moderatörlere yardımcı
olmak amacıyla raportörler görevlendirilmiştir. Moderatörler ve raportörler ile
çalıştay öncesinde istişare toplantıları yapılarak çalıştayın daha etkin ve verimli
geçmesine özen gösterilmiştir.
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı, farklı kesimlerden kişilerin görüş ve
önerilerinin alınması temeline dayandığı için müzakere ve istişareye dayalı bir
yöntem izlenmiştir. Katılımcılar en fazla 10’ar kişilik yuvarlak masa modeline
uygun olarak bir araya gelmiş ve çalıştay, moderatörler eşliğinde beyin fırtınası
oluşturulmasına dayalı biçimde gerçekleştirilmiştir. Elde edilen tüm bulgular, her
bir moderatör tarafından ara raporlar şeklinde sistemli bir halde sunulmuş ve
elde edilen sonuçlar, sonuç raporu haline getirilmiştir. Sonuç raporu, belirlenmiş
olan tema ve alt temalar doğrultusunda çalıştayda elde sonuçların belirlenen
yönteme bağlı kalarak sistemli bir biçimde analiz edilmesini içermektedir.
1. KOP SOSYAL PROJELER ÇALIŞTAYI KATILIMCI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ*
Bu kısımda öncelikle, KOP Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP) ve
ardından KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor)
kapsamında belirlenmiş olan temalar ve alt temalar çerçevesinde çalıştay
katılımcılarının görüş - önerilerine ve bu görüş - öneriler çerçevesinde geliştirilen
üst politika önerilerine yer verilmiştir.
*Bu kısım, çalıştay katılımcılarının kişisel bilgi, görüş ve önerilerinden oluşmaktadır.

kop.gov.tr
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TEMA-1
KADIN VE AİLE
Moderatör
Eylül KANBUR - Sosyolog - KOP BKİ
Katılımcılar
Serpil ALTINSOY - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü - Aksaray
Talip ATABEK - Karapınar Kaymakamlığı - Konya
Hacı ERDOĞAN - Ulukışla Milli Eğitim Müdürlüğü - Niğde
Serkan Murat KENT - Cihanbeyli Kaymakamlığı - Konya
Berna TONBAK - Ürgüp Belediyesi - Nevşehir
Nilay TACIR - Ürgüp Belediyesi - Nevşehir
Gökhan TACIR - Ürgüp Belediyesi - Nevşehir
Yasemin ÇELİKKAYA - Keskin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırıkkale
Mustafa GÜRBÜZ - Çekom Müdürlüğü - Konya
Hasibe BALBALOĞLU - KOP BKİ (Stajyer Öğrenci) - Konya
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1.1.KOP SOGEP KAPSAMINDAKİ TEMA VE ALT TEMALARA
YÖNELİK KATILIMCI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
ALT TEMA - 1
Kadının Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımının Önündeki Engeller
SORUNLAR
1.
Kadına atfedilen toplumsal roller kadının çalışma hayatının önünde
engel oluşturmaktadır.
2.
Kadınların bilinçli olmaması ve eğitime önem vermemeleri,
ekonomik ve sosyal hayatta sıkıntı yaşamalarına neden olmaktadır.
3.
Kadınların çalışabileceği istihdam alanlarının az olması, çalışma
hayatını etkilemektedir.
4.
Kayıt altına alınmayan tarım işçiliği, kadınlar için hem gelir
getirmemekte hem de toplumsal hayata katılımlarını engellemektedir.
5.
Sosyal yardımların amaç dışı kullanılması kadınların çalışmaya
gerek duymamalarına neden olmaktadır.
6.
Ataerkil toplum yapısının hakim olması, kadının çalışmasını
engellemektedir.
7.
Toplumsal hayatta ve iş hayatında karşımıza çıkan cinsiyet eşitsizliği,
kadınların sosyalleşmelerini engellemektedir.
8.
Toplumsal önyargılar, kadının çalışma hayatının önünde engel
teşkil etmektedir.
9.
Çalışan kadınların çocuk bakımında birine ihtiyaç duyması, kadının
çalışma hayatına katılımını etkilemektedir. Burada devlet kreşlerinin ve kreş
yardımlarının yetersizliği ve yarı zamanlı çalışma koşullarının iyileştirilmesi
gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
10.
Boşanmış kadınlar için çalışmaya hayatına dahil olduklarında
nafakalarının kesilmesi de kadınların çalışma hayatına dahil olmama sebepleri
arasında yer almaktadır.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Kadının toplumdaki yeriyle ilgili tüm kamu kurumları ve STK’lar,
işbirliği içerisinde eğitimler verebilir/verdirebilir.
2.
İŞKUR kapsamında mesleki eğitimler verilmeli, iş alanları
artırılmalıdır. Bu konuya örnek olarak Aksaray’da DYO işbirliği ile yürütülen kadın
boyacıların yetiştirilmesi ve istihdam alanı sağlanması verilebilir. Buna benzer
projeler, proje desteği verilen diğer illerde de yürütülebilir.
3.
Kadın işçilerinin kayıt altına alınması ve sigortalarının yatırılması
gereklidir. Birçok kişi sigorta ücretini yüksek bulduğu için yatırmamaktadır. Bu
yüzden sigorta ücreti düşürülebilir.
4.
Kadınlar devlet desteği ile yaşlı veya engelli evde bakım hizmetlerinde
istihdam edilebilir. Bu konu kapsamında KOP Bölgesinde projeler yürütülebilir.
5.
Kadınların el emeği ile ürettikleri ürünlere pazar sahası sağlanabilir,
markalaştırılabilir. Bununla ilgili örnek projeler bulunmaktadır. Adana ve
Mersin’de kadın pazarları, Aksaray da Hanımeli, Nevşehir Uçhisar’da Kadıneli
gibi... Bu pazarların sayısı, projeler yardımıyla artırılabilir.
ALT TEMA - 2
Parçalanmış ve Tek Ebeveynli Ailenin Toplum İçerisindeki Yeri ve Bu
Durumun Getirdiği Sorunlar
SORUNLAR
1.
Boşanmış ailelerde kadınların büyük çoğunluğu ekonomik ve
psikolojik sorunlar yaşamaktadır.
2.

Kadınlar toplumsal dışlanmaya maruz kalmaktadır.

3.
Erken yaşta yapılan evlilikler, genellikle boşanma ile sona ermekte
ve boşanmış ailedeki kız çocukları da erken yaşta evlilik yapmaktadır.
4.
Boşanmış
yaşamaktadır.

aile

çocukları

kendi

evliliklerinde

de

boşanma

5.
Parçalanmış ailelerde en çok çocuklar etkilenmektedir. Çocuklar
sosyal hayatlarında problemli, eğitim hayatında başarısız olmaktadır. Aynı
zamanda şiddete meyilli olmaktadır ve madde kullanımına yönelmektedir.
6.
Sadece boşanmış aileler değil eşlerden birinin çalışma amaçlı şehir
dışında / yurtdışında olması da parçalanmış aileyi doğurmaktadır.
7.
Kadın ve erkeğin evlilik konusunda bilinçli olmaması parçalanmış
aileleri ortaya çıkarmaktadır.

kop.gov.tr
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8.
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

1.

Boşanmanın nedenleri ise şu şekilde ifade edilmiştir:
• Evliliğin sağlam temeller üzerine kurulmaması
• Hoşgörünün, saygının, ahlaki değerlerin zamanla azalması
• Ekonomik nedenler (Ihtiyaçların karşılanamaması, lüks yaşam arzusu)
• Eğitimsizlik
• Erken yaşta yapılan evlilikler
• Şiddet
• Yoğun iş temposu
• Kültürel farklılıklar
• Sosyal medya bağımlılığı
• TV programlarının etkisi
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kadın sığınma evlerindeki kadınlara iş sahası sağlanabilir.

2.
Çocuk bakımıyla yükümlü olan kadınlar için evde çalışma imkânı
oluşturan projeler desteklenebilir. Aksaray’da yürütülen ve bir marka iş birliği ile
devam eden kot işlemeciliği gibi projeler bölgedeki diğer illerde de yaygınlaştırılabilir.
3.
Kadınlar sosyal yardım almak istiyorlarsa toplum yararına
çalıştırılabilir. Evden çıkamayan kadınlara evde iş imkânı sağlanabilir.
4.
Kadınların şartları iyileştirilerek yarı zamanlı çalışması devlet
politikası olarak uygulanabilir.
5.
Sosyal yardımların denetimi artırılabilir. Bunun için muhtarlara,
öğretmenlere ve imamlara yaptırım gücü getirilebilir.
6.
Değerler eğitimine küçük yaşlardan başlayarak toplumun her
kesimine bu eğitim verilebilir.
7.
verilebilir.

Kız ve erkek çocuklarının yetiştirilmesiyle ilgili velilere eğitim

8.

Devlet ve özel kreşlerin kalitesi artırılabilir.

9.

“Babaanne Projesi” şartları iyileştirilerek yaygınlaştırılabilir.

10.

Nafakalar sürekli değil, süreli olarak verilebilir.

11.
Aile hekimleri gibi aile danışmanlarının da kamuda istihdam
edilmesi sağlanabilir.
12.

Aile içi iletişim eğitimleri zorunlu olarak verilebilir.
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13.

Çocuk gelişimi eğitimleri zorunlu olarak verilebilir.

14.
Çocukların boş vakitlerini iyi değerlendirmeleri için gençlik
merkezlerinin yapısı güçlendirilebilir.
15.
Gençlik merkezinde psikolojik danışman ve rehber öğretmen
istihdam edilebilir.
ALT TEMA-3
Kadının Aile İçindeki Rolü, Aile İçi İletişim ve Şiddet
SORUNLAR
1.
Ekonomik şiddet, psikolojik şiddet, fiziksel şiddet, cinsel şiddet gibi
şiddetin birçok türü bulmaktadır. Ancak kadınların çoğu bilinçli olmadıkları için
sadece fiziksel şiddeti şiddet olarak kabul etmektedir.
2.
Ataerkil toplum yapısından kaynaklı olarak şiddet gören kadınların
sayısı fazladır.
3.

Türkiye’de bulunan kadın sığınma evlerinin kapasiteleri doludur.

4.

TV programları şiddeti meşrulaştırmaktadır.

5.
Kadınlar şiddet görme durumunu suiistimal edebilmekte ve
devletten destek almanın bir aracı olarak görmektedirler. Kadınlar şiddet
görmese bile sığınma evine gitmek istemektedir.
6.
Değişen ve bozulan aile yapısı da kadının şiddet görmesine neden
olmaktadır.
7.
edilmiştir:
		
		
		
		
		
		

Aile içi iletişimi olumsuz etkileyen faktörler ise şu şekilde ifade
• Kadının ve erkeğin yoğun çalışma hayatı
• Sosyal medyanın etkisi
• İletişim kopukluğu
• Algı sorunları
• Tüketim toplumunun yarattığı insan profili
• Ailedeki tüm sorumluluğun (ev işleri ve çocuk) kadına yüklenmesi

1.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kadın Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 81 ilde yaygınlaştırılabilir.

2.

Emniyet müdürlüklerinde konuyla ilgili personel istihdam edilebilir.

3.

Elektronik kelepçe uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilir.

kop.gov.tr
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4.

Panik butonu uygulaması Türkiye geneline yaygınlaştırılabilir.

5.

Kamu spotları, etkin ve verimli kullanılabilir.

6.
Aile ve çocuk için her seviyede değerler eğitiminin verilmesi
sağlanabilir.
7.
TV programları hazırlanırken psikologlar, sosyologlar ve çocuk
gelişim uzmanları tarafından süzgeçten geçirilebilir.
8.

Kamu spotu olarak “örnek aile yapısı” belgeselleri yayımlanabilir.

9.
Halkı temsil edebilecek kişiler belirlenerek toplum önderleri
yaratılabilir.
10.
Erken yaşta yapılan evliliklerin ve erken yaşta çocuk sahibi olanların
sayısını azaltmak için Sağlık Bakanlığı tarafından proje yürütülebilir.
11.
Aile içi iletişimin ve aile içi iş bölümünün dengeli bir şekilde yapılması
için toplumun kadına yüklediği misyonun değişmesi gereklidir. Bununla ilgili
eğitimler verilebilir.
12.
yapılabilir.

Sosyal medya bağımlılığı için kamu spotu gibi çeşitli programlar

13.

Aile okulları zorunlu hale getirilerek artırılabilir.

14.

Nikahtan önce, “evlilik ehliyeti” verilebilir.

15.
Birlikte yaşama, aile birliğinin önemi, kriz yönetimi, risk yönetimi,
stres yönetimi, çatışma yönetimi, birlikte yaşama, tolerans gibi evliliği sürdürme
becerileri erken çocukluk döneminden başlanarak evlilik dönemine kadar
çocuklara kazandırılmış olmalıdır.
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TEMA-2
ÇOCUK VE TOPLUM
Moderatör
Öğr. Gör. Emine ARSLAN KILIÇOĞLU - KTO Karatay Üniversitesi
Katılımcılar
Öznur EKREN - KOP BKİ - Konya
Nafia ERGÜL - Kırşehir İl Sağlık Müdürlüğü - Kırşehir
Ramazan ARSLAN - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Karaman
Yasin DOĞANER - Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırşehir
Muhammet DAĞ - Karapınar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Musa SAYDAM - Yozgat Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Yozgat
Mehmet GÜNEŞ - Derebucak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Hatice DURGUN - Kırşehir Çocuk Destek Merkezi - Kırşehir
Ayşe Gül GÖĞEBAKAN - Kırşehir Çocuk Destek Merkezi - Kırşehir
Mustafa GÜRBÜZ - Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Çekom Müdürlüğü - Konya
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ALT TEMA - 1
Gelişen Teknoloji Kapsamında
Çocuğun Yalnızlaşması ve Bireyselleşmesi
SORUNLAR
1.
Ailelerin ilgisizliği nedeni ile çocuklarda yalnızlaşma ve teknolojik
bağımlılık görülmektedir. Çalışan ebeveyn eve yorgun gelmekte ve eşlerin eve ve
birbirlerine olan sorumluluklarını yerine getirmede sorunlar ortaya çıkmaktadır.
2.
Yorgun olan anne baba çocuğu televizyon, tablet ve telefona
yönlendirmektedir.
3.
Anne ve babalar teknoloji bağımlısı haline gelmiştir. Ebeveynler
teknoloji ile sonradan tanışmıştır fakat çocuklar teknolojinin içinde doğmaktadırlar.
4.
Anne ve babalar çocukları ile kaliteli zaman geçiremedikleri için
çocuklar zorunlu olarak teknolojiye yönelmektedir.
5.
Ailelerin saat 5’ten sonra katılabileceği bir etkinlik alanı olamaması
kaliteli zaman geçirmelerine engel olmaktadır.
6.
Ailelerde eskisi gibi misafirlik kültürünün kalmaması, sosyalleşmenin
önünde en büyük etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
7.
Çocukların teknolojiden tamamen uzak tutulması yanlıştır. Bunun,
aile kontrolünde yapılması gerekmektedir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Erkeklerle kadınların evdeki iş alanlarında dengeli bir dağılımın
olması gerekmektedir. Böylece çocuklar anne ve babaları ile zaman geçirebilir.
2.

Çocuklara sosyal aktivite alanları oluşturulabilir.

3.
Ailelerin birlikte zaman geçirebileceği, eski mahalle oyunlarının
çocuklara öğretilip oynayabileceği mekânlar oluşturulmalıdır.
4.

Ailelere eğitim verilmesi gerekmektedir.

ALT TEMA - 2
Çocukların Suça Sürüklenmesi, Madde Bağımlılığı ve Çalışan Çocuklar
SORUNLAR
1.
Çocukların suça sürüklenmesi aile içi iletişimsizlikten de
kaynaklanmaktadır. Ailesi ile paylaşamadığı sorunlar çocukları suça
yöneltmektedir.

20

kopsosyal.kop.gov.tr

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

2.
Çocukların sevgi ihtiyacı bulunmaktadır ve bunu arkadaş çevresi ile
gidermeye çalışmaktadırlar. Bu bağlamda çocuklar arkadaşlarının alışkanlıklarını
almaktadır.
3.
Suriyeli ve Afgan göçü nedeni ile madde bağımlılığı artış
göstermektedir.
4.
Madde bağımlılığının temelinde arkadaş çevresi ve dikkat çekme
isteği yatmaktadır.
5.
“Çalışan çocuk mu, yoksa çalıştırılan çocuk mu..?” Öncelikle bu
ayrımın yapılması gerekmektedir.
6.

Çalıştırılan çocuk bölgemizde illere göre farklılık göstermektedir.

7.
Sanayide
bulunmamaktadır.
8.

ve

tarımda

çalıştırılabilecek

kalifiye

eleman

Meslek liselerine yeterli önem verilmemektedir.

9.
Akademik olarak başarılı olamayacağı belirlenen çocukların
becerileri doğrultusunda yönlendirilmesi gerekmekte fakat bunun önündeki en
büyük engeli aileler oluşturmaktadır. Çünkü aile çocuğun okuması konusunda
çok ısrarlı davranmaktadır.
10.
Tarım işçisi olarak çalışan ailelerin çocukları da işçi olarak
çalıştırılmakta ve eğitimden uzak kalmaktadır. Aynı zamanda bu çocukların
istismarı da söz konusu olmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Tematik okul sayısı artırılmalıdır ve kalifiye eleman konusunda
gençlerimiz eğitilmelidir.
2.
Çocuklar mesleki yönde yönlendirilmeli ve aileler bu konuda bilinçlendirilmelidir.
3.
Çocukların becerilerinin ölçülmesi için beceri belirleme atölyesi
kurulmalıdır.
4.

Sanat, spor ve robotik kodlama atölyeleri kurulmalıdır.

5.
Akademik olarak başarılı olamayacağı belirlenen çocuklar becerileri
doğrultusunda başka alanlara yönlendirilmelidir.
6.

Aile içi iletişim konusunda seminerler verilmelidir.

7.
Tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukların eğitimi için çalıştıkları
bölgelere çadır okullar kurularak eğitimlerine devam etmeleri sağlanmalıdır.

kop.gov.tr
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ALT TEMA - 3
Aile İçi İletişim Ve Ailede Yaşanan Sorunların Çocuğa Yansımaları

1.

SORUNLAR
Aile içi iletişimde problemler yaşanmaktadır.

2.
Ailede yaşanan problemler çocuğu olumsuz etkilemekte ve çocuk
model aldığı bu davranışları çevresine yansıtmaktadır.
3.

Aile, çocuğunu tanımamakta ve doğru yönlendirme yapamamaktadır.

4.

Göçler nedeniye aile yapısında değişiklikler meydana gelmektedir.

5.

Kontrolsüz şekilde bir göç dalgası mevcuttur.

6.
Özellikle Afganlar kayıt dışı oldukları için sağlık ve diğer hizmetlerden
yararlanamamaktadır.
7.
Göçmenlerin herhangi bir güvencesi olmadığı için en ağır işlerde
çalıştırılmaktadır.
ALT TEMA - 3
Aile İçi İletişim Ve Ailede Yaşanan Sorunların Çocuğa Yansımaları

1.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Aile içi iletişim konusunda aileler bilinçlendirilmelidir.

2.

Göçmenlere Türk Kültürü anlatılıp tanıtılmalıdır.

3.
Göç kontrol altına alınmalı; göçmenlerin belirli bir eğitimden
geçirilip daha sonra devletin belirlediği bölgede ikamet etmesi sağlanmalı; belirli
bir bölgede toplanmalarının önüne geçilmelidir.
4.
Tüm göçmenler kayıt altına alınıp gerekli güvencelerin sağlanması
gerekmektedir.
5.
Vatandaşlara da göçmenler hakkında bilgi verilip kültürlerinin bize
tanıtılması gerekmektedir.
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TEMA-3
GENÇLİK VE SORUNLARI
Moderatör
Ahmet KATIKSIZ - KOP BKİ
Katılımcılar
Burcu ÖZKILINÇ - KOP BKİ - Konya
Ayşegül OKTAY - Konya Büyükşehir Belediyesi - Konya
İsa BİLEKYİĞİT - Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Konya
Hacer KILGI KESKİN - Karaman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Karaman
Hilal Yeşim MANAP - Konya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü - Konya
Gökhan TAŞKIN - Tuzlukçu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Harun AYDIN - Ereğli Gençlik Merkezi Müdürlüğü - Konya
Türker ÖZTÜRK - Doğanhisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Bahar MUTLU - KTO Karatay Üniversitesi - Konya

kop.gov.tr

25

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

ALT TEMA - 1
Gençliğin Önündeki Temel Sorunlar
ve Toplumsal Hayata Adaptasyonu

1.

SORUNLAR
Gençler aile ve arkadaş çevresi tarafından anlaşılamamaktadır.

2.

Gençler gelecekleri ile ilgili kaygı duymaktadır.

3.
Gençlerin
bulunmaktadır.
4.

eğitime

aktif

olarak

katılmalarında

sorunlar

Bilgiye ulaşım ve yönlendirme için rehberlik ihtiyacı duyulmaktadır.

5.
Sosyal medya etkisi ile gelen tüketim çılgınlığı gençler arasında
artmaktadır.
6.

Toplumsal değerler ve değer algıları doğru yönlendirilmemektedir.

7.
Gençlerin umutsuzluk içinde olmaları ve tükenmişlik hissiyatı,
psikolojilerini olumsuz etkilemektedir.
8.
Gençliğin içinde olduğu her türlü bağımlılık büyük sorun teşkil
etmektedir.
9.
Gençlerin sosyal yaşama ve toplumsal düzene uyum sağlama
sorunu bulunmaktadır.
10.
Gençlerde başkası olma arzusu ve öyle görünme çabası
bulunmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Küçük yaşlardan itibaren iyi bir birey ve vatandaş olmaya dair
eğitimler verilmelidir.
2.
Ailenin gencin hayatına saygı duyması ve onu bir birey olarak kabul
etmesi için çalışmalar yürütülmelidir.
3.
Gençlerin oyun bağımlılığı, tüketim, sosyal medya etkisi ile
toplumdan uzaklaşması ve yalnızlaşmasının önüne geçilmesi için analiz yeteneği
geliştirilmeli ve medya kanallarının doğru kullanımı öğretilmelidir.
4.
Bilinçlendirmeye yönelik yapılan her türlü faaliyetin niteliği
artırılmalıdır.
5.
Sorunlar bölgesel olarak değişim gösterdiği için yapılan faaliyet,
araştırma ya da eğitimler bölgesel olarak belirlenmelidir.
6.

Tüm aile fertlerini kapsayan interaktif aile eğitimleri verilmelidir.
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7.
Boş zaman değerlendirmesi için yetenek ve isteğe yönelik olarak
yönlendirmeler yapılmalıdır.
8.

Olumlu rol modeller oluşturulmalıdır.

9.

Uygulamalı değerler eğitimi verilmelidir.

10.
Özgüven, özsaygı konusunda eğitim verilmeli, genç birey sahip
olduğu karakterle var olabilmelidir.
11.
Küçük yaşlardan itibaren tüketimi dışlayan, kanaat etmeyi öğreten
ve kendi değerlerimizi konu alan çizgi filmlerle eğitimler sağlanmalıdır.
12.
Ergenlik çağında gençlerin dertlerini paylaşmaları, doğru
yönlendirmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları için bu riskleri önleyici
çalışmaların yürütülmesi önemlidir. Bu sebeple okullardaki rehberlik servisleri
eksik kaldığı için gençlerin rahatlıkla erişebileceği aile hekimliklerinde psikologlar
istihdam edilmelidir.
13.

Eğitim sistemi iyileştirilmelidir.

14.
Gençlere dürüstçe çalışma aşılanmalı ve çalışmadan kazancın
olmayacağı fikrini zihinlere aşılayan çalışmalar yürütülmelidir.
15.
Gençlerin ilgili oldukları alana yönlendirilmesi onları işlerine daha
iyi kanalize edecek ve disiplinli olmalarına yardımcı olacaktır. Bu doğrultuda
üniversiteden önce yeteneklerin bilimsel temelli test ve araştırma yöntemleriyle
belirlenmesi gerekmektedir.
16.
Gençlik merkezleri yaş gruplarına göre ayrılmalı ve aktiviteler çeşitlendirilmelidir.
17.
Türkiye’de çalışan kişilerin çoğu okuduğu bölümden memnun
değildir; birçoğu ise okuduğu bölümden farklı bir işte çalışmaktadır. Bu
sorunların önüne geçilmesi için rehberlik hizmetleri, kariyer günleri ve mesleki
yönlendirmeler artırılmalıdır.
18.
Gençlerin anlaşılması için aile içi iletişim konusunda aileler eğitilmeli
ve “sen” dili değil “ben” dili kullanılmalıdır.
ALT TEMA - 2
Ekonomik Hayata Adım Atma Aşamasında
Gençlerin Yaşadığı Sorunlar

1.

SORUNLAR
Kişinin kendini tanımasının önünde engeller bulunmaktadır.

2.
Gençlerin aktif olabileceği öğrenci hareketliliği, öğrenci kulübü gibi
faaliyet alanlarında bürokratik engeller bulunmaktadır.

kop.gov.tr
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3.

Gençlik emek isteyen işlerden kaçınmaktadır.

4.

Gençliğin sorumluluk alma isteği gittikçe azalmaktadır.

5.
Gençleri yönlendirme ve bilinçlendirme alanlarında eksiklikler
bulunmaktadır.
6.

Gençler eğitim aldıkları branşlara uygun iş bulamamaktadırlar.

7.
Staj imkânlarının az olması gençlerin iş yaşamına başlama ve
adapte olmasını zorlaştırmaktadır.
8.
Ekonomik durum toplumsal baskıya dönüşerek kısıtlayıcı bir rol
üstlenmektedir.
9.

Gençler prestijli iş kaygısı duymaktadır.

10.
Gençler kendileri için uygun iş ortamları, kişisel, mesleki, akademik
ve profesyonel kariyer gelişimleri ile ilgili destek alabilecekleri ortamlara sahip
değildir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Meslek liselerinde nitelikli eğitimler verilmeli ve ihtisaslaşmış
liselerin sayısı artırılmalıdır.
2.

Staj olanakları artırılmalı ve denetim geliştirilmelidir.

3.

Oryantasyon eğitimleri ve usta-çırak ilişkisi geliştirilmelidir.

4.
Tarım ya da hayvancılık yapmak isteyen gençler için desteklemeler
ve konu hakkında bilgilendirmeler yapılmalıdır.
5.
Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, işbirliği ile gençlerin
istihdamının yönlendirildiği programlar düzenlenmelidir.
6.
Çıraklık eğitim merkezi gibi pratik uygulamalar eğitim sistemi
içerisine yerleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
7.
Gençlere yönelik olarak hayal ettikleri meslekleri ve iyi uygulamaları
yerinde görebilecekleri hareketlilik programları düzenlenmelidir.
8.
Gençler kendileri için uygun iş ortamları, kişisel, mesleki, akademik
ve profesyonel kariyer gelişimleri ile ilgili destek alabilecekleri destek ortamları/
kurumları sağlanmalıdır.
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ALT TEMA - 3
İnternet, Sosyal Medya ve Gençlik

1.

SORUNLAR
İnternet ve sosyal medya bilinçsizce kullanılmaktadır.

2.
İnternet ve sosyal medya üreten değil tüketen bir toplum yapısının
ortaya çıkmasında etkin rol oynamaktadır.
3.

Gençleri sabır ve emekten uzaklaştırmaktadır.

4.

Gençleri gerçek yaşamdan koparmakta ve yalnızlaştırmaktadır.

5.

Kolaylıkla bağımlılık haline dönüşmektedir.

6.

Gençlerde kendini ispatlama arzusu ortaya çıkarmaktadır.

7.

Bilgi kirliliği meydana getirmektedir.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Gençleri sanal arkadaşlıklar (youtuber, instagrammer) yerine gerçek
dünyaya çekmek için çeşitli gençlik aktiviteleri, bilgi, duygu, fikir paylaşımı ortamları
oluşturulmalı ya da bir portal geliştirerek insani duygulardan uzaklaşmamaları
sağlanmalıdır.
2.
Bağımlılık ve şuursuzca internet kullanımının önüne geçilmesi için
boş zamanların niteliğinin artırılması sağlanmalı ve boş zamanlar olumlu yönde,
nitelikli şekilde değerlendirilmelidir.
3.
İnternet kullanımının bilinçli hale getirilmesi için medya okuryazarlığı
ve sosyal medyanın verimli kullanımı eğitimleri verilmelidir.
4.
Gençlerin çocukluktan itibaren sportif, kültürel faaliyetlere
yönlendirilmesi ve izcilik gibi uzun süreli bir dalda yer alması sağlanmalıdır.
5.
Gençlerin gençlik merkezi, sivil toplum kuruluşları ya da gençlik kollarında
etkin rol almaları ve toplum yararına aktiviteler düzenlemeleri teşvik edilmelidir.
6.
Teknolojiye yönelik faaliyetler geliştirip artırılmalı, yazılım ile ilgili
eğitimler verilmeli ve müfredata yerleştirilmelidir
7.
Eğitime yönelik eğlenceli, ilgi çekici ve yararlı aplikasyonlar
geliştirilmelidir.
8.
İnternet bağımlılığının önüne geçilmesi, çocukların ve gençlerin
sosyalleşmelerine katkı sağlanması ve zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına
yardımcı olacak eski sokak oyunu alanları mahallelere yerleştirilmeli ve onların
boş zamanlarında bunları kullanmaları sağlanmalıdır.
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TEMA-4
ENGELLİLER VE YAŞLILAR
Moderatör
Meral TAŞPINAR – Melike Hatun Özel Eğitim Meslek Okulu Müdürü
Katılımcılar
Halil İbrahim AK - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü - Kırşehir
Pelin GÖÇEN - Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Karaman
Merve Ece YILDIZ - Cihanbeyli Kaymakamlığı - Konya
Serap CAYMAZ - Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Mehmet HAYIRLIOĞLU - Konya Büyükşehir Belediyesi - Konya
Bekir ÇİNÇİK - Kadınhanı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Gökhan TACIR - Ürgüp Belediyesi - Nevşehir
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ALT TEMA - 1
Engellilerin Sosyal ve Ekonomik Hayata Katılımının Önündeki Engeller
SORUNLAR
1.
Bireyler, yetenek ve engel grubuna göre ilgili spor alanlarına yönlendirilmemektedir.
2.

Engelli bireyler iş hayatında eksik yönlendirilmektedir.

3.

İŞKUR’da engelli türüne göre istihdam yetersiz kalmaktadır.

4.
Engelli bireyler ile iletişimde öğretmenler genellikle yetersiz
kalmaktadır.
5.
Ailelerin engelli bireyler için yardım alabilecekleri kurumlar hakkında
yeteri kadar bilgileri bulunmamaktadır.
6.
Engelli bireylerin acil durumlarda yetkilere ulaşabilme sorunları
bulunmaktadır.
7.
Çalışabilecek durumda olan engelli bireylere istihdam olanağı
olduğu halde engelli maaşı verilmektedir.
8.
Engelli bireylerin aileleri engelli bireylerle iletişim, engelli bakımı,
engelli hakları vb. konularında yetersizdir.
9.

Kamu kurumlarında engellilerin ilgili birimlere erişebilirliği yetersizdir.

10.

Toplumun engelli bireylere bakış açısı farklıdır.

11.
Engelli bireylerin sosyalleşememesi ve toplumda kendini ifade
edememesi sorunu vardır.
12.

Engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalar yetersizdir.

13.
Bakımı bir kurum tarafından karşılanmayan engelli bireylerin
rehberlik hizmetleri hakkında bilgileri olmaması ve rehberlik hizmetlerinden
faydalanamamaları sorunu mevcuttur.
1.
Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerine kurs, seminer verilerek
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
engel türüne göre yetenek taraması yapılması ve engellilerin yeteneklerine göre
yönlendirilmesi gerekmektedir.
2.
Projelendirerek engel türüne göre sportif faaliyetler düzenlemek
gerekmektedir.
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3.
Yerel Yönetimler kamu kuruluşlarıyla iş birliği yaparak spor
kulüplerini çoğaltmalıdır.
4.
Okullardan mezun olan öğrencilerin ve hiç okula gitmeyen
öğrencilerin tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra İŞKUR gibi kuruluşların
bilgilendirme toplantıları düzenleyerek bu bireylere yönelik bilinçlendirme
çalışması yürütmesi gerekmektedir.
5. Yerel yönetimlerde engelli istihdamı ile ilgili birimler açılması
gerekmektedir.
6.
Üniversitelerde tüm bölümlere özel eğitim dersleri verilmeli ve
özellikle mimarlık fakültelerinde engellere yönelik derslerin alınması gerekmektedir.
7.
Halen mevcut olan acil telefon numaralarına işitme ve görme
engellilerinin ulaşabilmesi için aplikasyon geliştirilmelidir.
8.

Akıllı saatlere takip sistemi getirilmelidir.

9.
Çalışabilecek durumundaki engelli bireylerin engelli maaşını
almasının önlenmesi ve istihdamının devlet tarafından teşvik edilmesi
gerekmektedir.
10.

Kamu kurumlarında sesli erişebilirliğin sağlanması gerekmektedir.

11.

Engelli rampalarının yaygınlaşması gerekmektedir.

12.
Kamu kurumlarında tuvaletlerin engelli kullanımına uygun olarak
düzenlenmesi gerekmektedir.
13.
Toplumun engellilere karşı duruşunu değiştirmek için bilinçlendirme
çalışmalarının yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
14.
Birlikte yaşamayı ve paylaşma bilincini geliştirecek projelerin
geliştirilmesi gerekmektedir.
15.

Birçok alanda engelli bireylerin iş alanına girmesi sağlanmalıdır.

16.
Bütün il ve ilçelerde “Gündüzlü Bakım Evlerinin” çoğaltılması
gerekmektedir.
17.
Engelli birimlerinde psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi
gerekmektedir.
18.
Toplumun bilinçlendirilmesi için kamu spotlarının çoğaltılması ve
medyada bilgi verilmesi gerekmektedir.
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ALT TEMA - 2
Engelli Ailelerinin Yaşadığı Sorunlar

1.
yetersizdir.

SORUNLAR
Kırsal yaşam alanlarında engelli bireylere hitap edilebilecek alanlar

2.
Kırsal kesimlerde engellilerin sağlık raporlarının olmaması ve alan
taramasının yetersiz olması sorunu mevcuttur.
3.
Kaybolma ihtimali olan engelli çocuklar aileler için sorun teşkil
etmektedir.
4.
Engelli bireylerin ailelerinin ekonomik yetersizlikleri, onlara sunulan
hizmetlere erişimlerine engel olmaktadır.
5.
Engelli bireylerin ailelerinin yakın çevresinin “engelli birey” kavramına
bakış açılarındaki olumsuzluk, aileler açısından sorun teşkil etmektedir.
6.

Engelli bireye sahip aileler tükenmişlik yaşamaktadırlar.

7.
Engeller ve engel türleri konusunda ailelerin bilgisi yetersiz
kalmaktadır.
8.
Engelli bireye sahip aileler sosyal hayattan kendini soyutlamaktadır.
Bu da yalnızlaşmaya neden olmaktadır.
9.
İşaret dili kamu kurumlarında yaygın olarak kullanılmamaktadır. Bu
da iletişim yetersizliğini doğurmaktadır.

1.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Gündüzlü bakım evlerinin ilçelerde açılması gerekmektedir.

2.
Tam
gerekmektedir.
3.

Donanımlı

Gezici

Sağlık

Birimleri’nin

yaygınlaştırılması

Akıllı saatlere takip sisteminin eklenmesi gerekmektedir.

4.
Telefonda aplikasyon geliştirilerek takip sisteminin projelendirilmesi
gerekmektedir.
5.
Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamu kurumlarının
engelliler ile ilgili olarak birlikte proje yapmaları gerekmektedir.
6.
Yerel yönetimlerin engelli bireylerin ailelerine zaman zaman ziyaret
düzenleyerek moral motivasyon geliştirmesi gerekmektedir.
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7.
Ailelerin engel türlerinin bilinçlerinin sağlanması ile ilgili eğitimlerinin
geliştirilmesi gerekmektedir.
8.
Yetenekli olan engelli ailelerinin sergi açarak ekonomik kazanç
sağlamalarına destek olmak için projeler geliştirmek gerekmektedir.
9.
İşaret dili eğitimi sadece halk eğitimlerde verilmemeli, üniversitelerde
de bu konuda bir bölüm açılmalıdır.
10.
Her kamu kurumuna işaret dili bilen elemanlarının alınması
gerekmektedir.
ALT TEMA - 3
Yaşlıların Toplumsal Hayattaki Yeri Ve Yaşanan Sorunlar

1.

SORUNLAR
Değerler eğitimi toplumda yeterli seviyede verilmemektedir.

2.
Medya değerlerimize aykırı aile bütünlüğü bozmaya yönelik yayınlar
yapmaktadır.
3.
Yalnız yaşayan yaşlılar için acil durumlarda ulaşabilecekleri kimsenin
olmaması sorun teşkil etmektedir.
4.

Gelir yoksunluğu yaşamaktadırlar.

5.

Yaşlılar, sağlıklı yaşlanma sürecinden uzak kalmaktadırlar.

6.

Yaşlıların kaybolma ihtimali vardır.

7.

Yaşlılar-gençler arasında kültür kopukluğu mevcuttur.

8.
Yaşlıların aile içindeki gücü kaybetmesine bağlı olarak kendilerini
değersiz hissetmeleri sorunu mevcuttur.
9.

Yaşlı bireylerin sosyalleşebileceği alanlar yok denecek kadar azdır.

1.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Toplumun her kesimine değerler eğitiminin verilmesi gerekmektedir.

2.
Çocuk ve yaşlı bireyleri sık sık bir araya getirilebilecek projelerin
yapılması gerekmektedir.
3.
Medyada yaşlı-aile bütünlüğünü bozmayan yayınlara daha çok yer
verilmesi gerekmektedir.

kop.gov.tr
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4.
Yerel yönetimlerle üniversitelerin birlikte proje yaparak mahallelerde
yalnız yaşayan yaşlı bireyleri tespit edip onların yaşamlarını kolaylaştıracak projeler
yapması gerekmektedir.
5.

“Yaşlılık maaşı”nın 60’a çekilmesi gerekmektedir.

6.
Yaşlıların spor yapmalarını sağlayacak projelerin geliştirilmesi
gerekmektedir.
7.
Toplumun bilinçlendirilmesi konusunda sosyal medya işbirliğinin
yapılması gerekmektedir.
8.
Yaşlı ve genç nesilleri bir araya getirerek kültür aktarımının
sağlanması için projeler geliştirmek gerekmektedir.
9.
Yerel yönetimlerin büyük şehirlere, ilçelere ve hatta her mahalleye,
emekliler için sosyalleşme alanları oluşturmaları gerekmektedir.
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TEMA-5
İSTİHDAM
Moderatör
Serkan ALTUN – Mucur Kaymakamlığı
Katılımcılar
Mehmet ALTUNYALDIZ - Çumra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Hakan KARAMAN - Nevşehir Milli Eğitim İl Müdürlüğü - Nevşehir
Ömer VARIŞLI - Kırıkkale Üniversitesi - Kırıkkale
Metin YILMAZ - Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Binnaz ULU - KTO Karatay Üniversitesi - Konya
Feyza DİNLER - Meram Belediyesi - Konya
Fidan CİCİBIYIK - KOP BKİ - Konya
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ALT TEMA - 1
Kadının İstihdamı

1.

SORUNLAR
İşverenler daha çok erkek çalışanları tercih etmektedir.

2.

Çalışan kadınlar üzerinde toplumsal baskı bulunmaktadır.

3.

Göç ve travmanın etkisi istihdama da olumsuz olarak yansımaktadır.

4.

Kadının iş gücü seçenekleri çevre ve toplum baskısıyla azaltılmaktadır.

5.

Kadınlar arasında örgütlenme sorunu bulunmaktadır.

6.
Kadın iş gücünün kayıt altına alınamaması, kayıtsız işgücünün en
büyük sorununu oluşturmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Eğitim, farkındalık, meslek edindirme ve yönlendirmeye yönelik
pozitif ayrımcılık içeren yeni politika ve programlar geliştirilmelidir.
2.

Farkındalık ve kamu spotu içeren projeler artırılmalıdır.

3.
İŞKUR ve TYP programlarında istihdam edilenler yüksek performans
göstermektedir. Bu programlara katılan kadın sayısı artırılmalı ve yine bu kadınlara
psikolojik destek sağlanmalıdır.
ALT TEMA - 2
Gençlerin İstihdamı
SORUNLAR
1.
Mesleki eğitimde öğrenim gören öğrenci sayısında düşüş
yaşanmaktadır.
2.

Ara eleman yetiştirilememektedir.

3.

Staj sorunu bulunmaktadır.

4.

Mesleki eğitimde inovasyon sorunu vardır.

5.
Gençleri
bulunmaktadır.

iş

alanlarına

yöneltme

ve

yönlendirme

6.

Özel sektör ve mesleki eğitim işbirliği yetersiz kalmaktadır.

7.

Gençlerde girişimcilik ruhu bulunmamaktadır.

8.

Gençler tarım sektöründe çalışmak istememektedir.

sorunu

9.
Gençler (özellikle de KOP Bölgesi şehirlerindekiler…) ve öğrencilerin
iş ve geçim sorunu bunmaktadır.
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ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Meslek liselerinde bölgesel ve güncel mesleklere ait bölüm ve
programlar açılmalıdır.
2.
Eğitim müfredatları sektörlerin ihtiyaçlarına göre yenilenmeli ve
güncellenmelidir.
3.

KOPSOGEP kapsamında bölgesel ihtiyaç analizi yapılmalıdır.

4.

Meslek liselerinin ortaokul bölümleri açılmalıdır.

5.

Genel lise öğrenci kontenjanları azaltılmalıdır.

6.

İş başı ve staj eğitimlerinin etkinliği ve kontrolü artırılmalıdır.

7.

Müfredatta temel eğitimden itibaren girişimciliğe yer verilmelidir.

8.
Doğa, toprak, hayvan sevgisi küçük yaşta verilmeye başlanarak
gençlerin tarım sektörüne bakışı değiştirilmelidir.
9.

Tarımda iyi uygulamalara yönelik farkındalık artırılmalıdır.

10.
Mesleki eğitimde sektörler takip edilmelidir ve okullar kendilerini
sürekli güncellemelidir.
11.
İŞKUR öğrenci şehirlerimizde gençlere ve öğrencilere yönelik yeni
politikalar geliştirmelidir.
ALT TEMA - 2
Engelli Bireylerin İstihdamı
SORUNLAR
1.
Engellilere yönelik yapılan sosyal yardımlar, engellilerin işgücüne
katılımının önünü kesmektedir.
2.

İş yerlerinin fiziki koşulları genellikle engellilere uygun değildir.

3.

Engellilerin çalışmasına önyargılı bakılmaktadır.

4.
Kırsal-kentsel altyapı ve ulaşım, engelli bireylerin istihdamının
önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.
Engellilerin iş gücüne katılımını güçlendirecek projeler geliştirilmeli,
sosyal yardımlar tehdit olmaktan çıkarılmalıdır.
2.
İş yerlerinin engelli bireyler için fiziki altyapıları son kanun ve
yönetmeliklerle iyileştirilmeye çalışılsa da tam anlamıyla gerçekleşememiştir. Bu
yönde destekler artırılmalıdır.
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1.2. KOP SOGEP KAPSAMINDAKİ TEMA VE ALT TEMALARA
YÖNELİK KATILIMCI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ÇERÇEVESİNDE
GELİŞTİRİLEN ÜST POLİTİKA ÖNERİLERİ
1.

Nikahtan önce evlilik ehliyeti verilebilir.

2.

Aile okulları zorunlu hale getirilerek artırılabilir.

3.
Kadın işçilerinin kayıt altına alınması ve sigortalarının yatırılması
gereklidir. Birçok kişi sigorta ücretini yüksek bulduğu için yatırmamaktadır. Bu
yüzden sigorta ücreti düşürülebilir.
4.
Sosyal yardım alan kadınların toplum yararına çalışması, evden
çıkamayanların ise evde çalışması için imkân sağlanabilir.
5.

“Babaanne Projesi” şartları iyileştirilerek yaygınlaştırılabilir.

6.
Nafakalar sürekli değil, süreli olarak verilebilir. Nafaka alan kadınların
İŞKUR’a başvurusunun olması ve neticesinde 3 defa işi reddetmesi durumunda
nafakanın kesilmesi kuralı getirilebilir.
7.
Aile hekimleri gibi aile danışmanlarının da kamuda istihdam edilmesi
sağlanabilir.
8.

ŞÖNİM’LER 81 ilde yaygınlaştırılabilir.

9.

Emniyet müdürlüklerinde konuyla ilgili personel istihdam edilebilir.

10.

Elektronik kelepçe uygulaması Türkiye genelinde yaygınlaştırılabilir.

11.

Panik butonu uygulaması Türkiye geneline yaygınlaştırılabilir.

12.
TV programları hazırlanırken psikolog, sosyolog ve çocuk gelişim
uzmanları eşliğinde süzgeçten geçirilebilir.
13.
yapılabilir.

Sosyal medya bağımlılığı için kamu spotu gibi çeşitli programlar

14.
Tematik okul sayısı artırılabilir ve kalifiye eleman konusunda
gençlerimiz eğitilebilir.
15.
kurulabilir.

Çocukların becerilerinin ölçülmesi için beceri belirleme atölyesi

16.
Tarım işçisi olarak çalıştırılan çocukların eğitimi için çalıştıkları
bölgelere çadır okullar kurularak eğitimlerine devam etmeleri sağlanabilir.
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17.
Göçün kontrol altına alınması ve göçmenlerin belirli bir eğitimden
geçirilip daha sonra devletin belirlediği bölgede ikamet edilmesi sağlanabilir.
18.
Küçük yaşlardan itibaren tüketimi dışlayan, kanaat etmeyi öğreten
ve kendi değerlerimizi konu alan çizgi filmlerle eğitimler sağlanabilir.
19.
Ergenlik çağında gençlerin dertlerini paylaşmaları, doğru
yönlendirilmeleri ve zararlı alışkanlıklardan uzak kalmaları için “risk önleyici”
çalışmaların yürütülmesi önemlidir. Bu sebeple okullardaki rehberlik servisleri
eksik kaldığı için gençlerin rahatlıkla erişebileceği aile hekimliklerinde psikologlar
istihdam edilebilir.
20.
Gençlik merkezlerinden lise öğrencilerinin de faydalanabilmeleri
sağlanabilir.
21.
Meslek liselerinde daha nitelikli eğitimler verilerek ihtisaslaşmış
liselerin sayısı artırılabilir.
22.
Engelli vatandaşların özel hastanelerden yıl içerisinde fizik tedavi
alma haklarının artırılması sağlanabilir.
23.

Bütün il ve ilçelerde “gündüzlü bakım evleri” çoğaltılabilir.

24.

Tam donanımlı “gezici sağlık birimleri” yaygınlaştırılabilir.

25.
Yerel yönetimler, engelli bireylerin ailelerine zaman zaman ziyaret
düzenleyerek moral motivasyon geliştirebilir.
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TEMA-1
ÇOCUK VE OKUMA İLİŞKİSİ
Moderatör
Doç. Dr. Asiye KAKIRMAN YILDIZ – Marmara Üniversitesi
Katılımcılar
Yusuf ÜNAL - Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Yozgat
Murat USLU - Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu MTAL - Konya
Aynur BAYAZİT - Kırşehir Menekşe Ahmet Yalçınkaya Anaokulu - Kırşehir
Adile OLGUN - Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu MTAL - Konya
Ayşe SEVİL - KOP BKİ - Konya
Enes KALE - Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Yozgat
Cemil ÇETİNKAYA - Başköy Şehit Ufuk Başarı Ortaokulu - Konya
Hasibe BALBALOĞLU - KOP BKİ-Konya

kop.gov.tr

45

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

1.3. KOP OKUYOR KAPSAMINDAKİ TEMALARA YÖNELİK
KATILIMCI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ
Ülkemizde okuma alışkanlığı sorununun çözüm noktası, çocukların okul
öncesi dönemden başlamak suretiyle kitap ve kütüphane etkileşimini sağlayacak
ortamların yaratılmasıdır. Bu ortamlar önce aile, sonra çocuğun okul öncesi
ve okul yaşamında karşılaştığı / karşılaşamadığı kitap ve kütüphane ilişkisi ve
kütüphanelerdir. Bunun için 4 temel noktanın göz önünde bulundurulması ve
hem yerel hem de ülke bazında hazırlanacak “okuma alışkanlığı politikası”nın şu
dört ayak üzerine kurgulanması gerekmektedir:
1-

Aile (Ailenin Eğitilmesi, Bilinç Seviyesi)

2-

Okul Öncesi Dönem

3-

Okul

4-

Kütüphaneler

Fakat ülkemizde, bu dört temel konu başlığında, çocuk-okuma ilişkisinin
kurulabilmesi noktasında ciddi problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin
çözümü, ülkemizdeki eğitim temelli bütün sorunların halledilmesini de
sağlayacaktır.
1- Aile
Ülkemizde okuma alışkanlığını yaygınlaştırabilmek ve bunu bir kültür haline
getirebilmek için, ailenin okumaya ve kitaba olan bakış açısını ve buna verdiği
önemi gözden geçirmek gerekmektedir. Okuma alışkanlığı, temelleri ailede
atılması ve akabinde okulla beraber desteklenmesi ve güçlendirilmesi gereken
bir süreçtir. Fakat yapılan araştırmalara göre, özellikle dezavantajlı bölgedeki
ailelerin ve çocukların, okuma alışkanlığı ve kütüphane bilincinin eksikliği ve
eğitim seviyesinin düşük olması, okuma alışkanlığının ailede başlamasına
engel olmaktadır. Okumayı alışkanlık edinmemiş, kütüphaneyi hayatının doğal
bir parçası olarak görememiş ailelerin kendi çocuklarına bunu aktarmasını/
aşılamasını beklemek gerçekçi olmayacaktır.
		
• Ailenin çocuğa örnek olması ve motive edilmesi için Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kamu spotları oluşturması, sosyal medya
aracılığıyla aileleri bilinçlendirmesi gerekmektedir.
		
• Okul öncesi dönemden itibaren çocukların okumaya yönelik
algıların ve farkındalıklarının yükseltilmesi için çalışmaların yapılması
gerekmektedir.
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• Dezavantajlı bölgelerdeki ailelerin katılımlarının sağlanabilmesi
için Bakanlıklar tarafından geliştirilecek müdahale programlarının hazırlanması
gerekmektedir.
		
• Rehberlik Araştırma Merkezlerinin rehberlik birimleri tarafından
ailelere ulaşması (aile ve ev ziyaretleri) aileleri bilinçlendirilmesi ve çocuğun
eğitim ve yetiştirilmesi ve özellikle okuma alışkanlığı kazandırma noktasında
ailenin hazır olması için aktif bir katılım sağlanması gerekmektedir.
		
• Ailenin kitapla (okumayla) ilişkisini kurabilmek için kütüphaneler
aracılığıyla aile katılımlı programların yapılması, çoğaltılması ve bunun alışkanlık
haline getirilmesi yönünde çalışmaların yapılması gerekmektedir.
2- Okul Öncesi Dönem
Türkiye’de yıllara dayanan okuma alışkanlığı sorununun çözümü için
gerekli değişim, okul öncesi dönem çocuklarından başlamak suretiyle yapılacak
olan çalışmalarla gerçekleştirilebilir. Topluma yansımasını ortalama 20-30 yıl
sonra görebileceğimiz temel altyapı çalışmasının, artık okul öncesi dönem
çocuklarından itibaren başlatılmasının gerekli olduğu muhakkaktır. Aksi takdirde
bundan 20-30 yıl sonra halâ aynı konuların ve sorunların konuşuluyor olması
kaçınılmaz bir gerçektir.
SORUN
Okul öncesi dönem eğitimin 3 yaşından itibaren zorunlu eğitim kapsamında
olmamasıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
İnsanın bilişsel, akademik ve dil gelişiminin en yoğun ve verimli olduğu
dönem olan okul öncesinin devlet desteği ile zorunlu eğitim kapsamına alınması,
ülkenin geleceğine yapılacak en önemli yatırımlardandır. Nobel ödüllü ünlü bilim
adamı Hecman, okul öncesi dönemde 1 dolar olarak yaptığınız yatırım gelecek
dönemde 7 kat kâr sağlayacaktır şeklinde ifade etmektedir.
SORUN
Ailesinden dolayı zorunlu dezavantajlı olan çocukların fırsat eşitsizliğine
maruz kalmasıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Ailelerinden dolayı zorunlu dezavantajlı olan çocuklara çocuk kütüphaneleri
aracılığı ile erken müdahale programları uygulanabilir ve diğer çocuklarla
aralarındaki sosyo-ekonomik uçurum azaltılmalıdır.
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3- Okul
Ülkemizdeki en problemli alanlardan biri olan eğitim sistemi, çocukların
öğrenen, analitik düşünen ve sorgulayan bireyler olarak değil sadece ezberleyen
kişiler olarak yetişmesine neden olmaktadır. Çocukların bu ezberci yaklaşımın
etkilerini en aza indirebileceği tek faaliyet kitap okumaktır. Bunun için
okullarda güncel yayınlarla dolu olan mekân ve estetiği güzel, yüksek nitelikte
kütüphanelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun yanı sıra maalesef Milli Eğitim
kadrosunda yer verilmeyen kütüphanecinin istihdam edilmesi gerekmektedir.
PISA gibi uluslararası çalışmaların sonuçları, matematik, fen ve okuduğunu
anlama sınavlarında üst sıralarda yer alan ülkelerin öğrencilerinin, çocukluktan
itibaren okul kütüphaneleri ile iç içe yaşadığını göstermektedir. Aksi takdirde ülke
nüfusu, okuma yazma seviyesi yüksek ancak okuduğunu anlayamayan bir millete
sahip olacaktır. Nitekim okumayı kendi müfredatına yerleştirememiş, okullarına
kütüphane kuramamış, kurduklarına da kütüphaneci atayamamış Milli Eğitimin
öğrencilerine kütüphane kullanıcısı olmayı aktarmasını ve kendisi eksik olan kişi
ve kurumların başka kişileri tamamlamasını beklemek gerçekçi olmayacaktır.
SORUN
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda (ilk, orta ve lisede) kütüphanenin
ve kütüphanecinin olmamasıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Ülkemizde, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda “kütüphaneci” kadrosu
bulunmamaktadır. Dolayısıyla varmış gibi görünen kitaplık ya da kütüphaneler
isteğe bağlı olarak idare edilmekte; Z-Kütüphanelerin kullandırılması yine
yöneticinin tasarrufuna bırakılmaktadır. Okul döneminde öğrencilerin kitap
ve kütüphane etkileşiminin güçlendirilememesi, daha sonra bu alışkanlığın
kazanılmasına engel olmaktadır. Bu nedenle Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına
“kütüphaneci” istihdamı sağlaması gerekmektedir. Aksi takdirde çözümü çok
basit olan bir sorun yumağını sarmaya ülke olarak devam etmemiz olası bir
gerçektir.
SORUN
Milli Eğitim müfredatında ve ülke politikasında, çocuklar ve gençler için
okuma kültürü vizyonunun yeterli düzeyde olmamasıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun güncellenmesi, okuma alışkanlığı
konusunun vizyon ve politikalara dahil edilmesi gerekmektedir.
Okullarda ve ülke genelindeki bütün zorunlu eğitim kurumlarında
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öğrencilerini ve öğretmenlerini içine alan okuma kültürü pedagojisinin olması
gerekmektedir.
Talim Terbiye Kurulu çocuklara kazandırılması gereken kelime, terim ve
kavramları hazırlayarak müfredata dâhil etmesi gerekmektedir.

4- Kütüphaneler
Dünyadaki uygulamalar incelendiği zaman, özellikle çocuklar arasındaki
fırsat eşitsizliklerini giderebilen ve toplumun bütün unsurlarının ücretsiz olarak
bilgiye erişebildiği tek yerin halk ve çocuk kütüphaneleri olduğu görülmektedir. Artık
bir “yaşam merkezi” olarak tasarlanması gereken halk ve çocuk kütüphanelerini
hem hizmet sunumu hem de mekân özellikleri açısından yeniden yapılandırmamız
gerekmektedir. Ev ve iş yerinden sonra insanların gitmeyi en çok tercih ettikleri
yere literatürde “3. Mekân” denilmektedir. İçinde bulunduğumuz dönemde
3. mekânların alışveriş merkezleri olduğu görülmektedir. Ülkemizde okuma
alışkanlığı çalışmalarını başlatabilmemiz ve sürdürebilmemiz için kütüphaneleri
3. mekânlar haline getirmemiz; halkın bilgi, eğlenme, öğrenme ve sosyalleşme
merkezi olarak kullanabileceği kütüphane yapılarını tasarlamamız, halk ve çocuk
kütüphanelerini doğal hayatın içine dâhil etmemiz gerekmektedir.
SORUN
•Ülkemizdeki kütüphane ve kütüphanecilik standartlarının arzu edilen
seviyede olmamasıdır.
ÇÖZÜM ÖNERİSİ
Kütüphaneye erişim ve hizmet sorunlarının çözümleri olarak;
•Mevcut kütüphanelerin okul öncesi dönem için içerik eksikliğinin
tamamlanması,
•Mahallelerdeki sosyal tesisler ve emekli konaklarının bir bölümlerinin
çocuk kütüphanesi olarak tahsis edilmesi gerekmektedir.
Yaz tatillerinde yaşanan öğrenme kayıplarının olması sorununa çözüm
olarak;
•Dezavantajlı bölgedeki çocukların sosyo-ekonomik seviyesi yüksek
olan çocuklarla fırsat eşitliğini yakalayabilmesi için yaz tatillerinde yaşanan
öğrenme kayıplarının engellenmesinde KÜYAP programının KOP Bölgesindeki
kütüphanelerde yaygınlaştırılması gerekmektedir.
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Dezavantajlı bölgedeki çocukların kütüphaneye erişim sorununa çözüm
olarak;
•Kütüphaneye erişimi sağlayamayan çocuklar için okuma paketlerinin
hazırlanıp onlara ulaştırılması,
•Gezici kütüphane sistemlerinin artırılması gerekmektedir.
Çocuk kütüphaneciliği konusundaki eksikliklere çözüm olarak;
•Özellikle çocuk kütüphanelerinde hizmet veren kütüphanecilerin
çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasında aktif rol alması noktasında çocukla
doğru iletişim sağlayabilmesi ve çocuğa doğru yayın seçebilmesi konusunda
eğitim verilerek bu konuda yetkin olması sağlanmalıdır.
Çocuğun okuma alışkanlığı kazanması konusunda çocuğa görelik ilkesi
taşıyan Türkçe yayın eksikliğinin giderilmesi için;
•Yayın evlerinin çeviri yayınlarından ziyade okul öncesi dönemi de kapsayan
yerli/milli unsurları taşıyan yayınların artırılması,
•Özellikle göçmen çocukların topluma entegrasyonu sürecinde çift dilli
yayınların yapılması,
•Çocuk kitaplarının sadece mesaj derdi taşımaması aynı zamanda görsel,
sanatsal ve dil değeri de taşıması hususuna da dikkat edilmesi gerekmektedir.
		

Çocuk ve Okuma İlişkisi İle İlgili Genel Sorunlar:

		

1.

Okul öncesi dönemden başlayan politika sorunları,

		

2.

Kütüphaneye erişim ve hizmet sorunları,

		

3.

Yaz tatillerinde kaynaklanan öğrenme kayıplarının olması,

		
4.
			

Dezavantajlı bölgedeki çocukların kütüphaneye erişim
sorunu,

		

Kütüphanecilerin olumsuz yaklaşımı,

5.

		
6.
			

Çocuğun okuma alışkanlığı kazanması konusunda çocuğa
görelik ilkesi taşıyan Türkçe yayın eksikliği,

		

Okuma kültürü vizyonunun olmaması,

7.
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8.
			
		

Ailenin ve toplumun etkin rol almaması sorun teşkil
etmektedir.

Çocuk ve Okuma İlişkisi İle İlgili Genel Çözüm Önerileri:

		
1.
			
			

Okul öncesi dönemden itibaren çocukların okumaya yönelik
algılarının ve farkındalıklarının yükseltilmesi için çalışmaların
yapılması,

		
2.
			

Mevcut kütüphanelerin okul öncesi dönem için içerik
eksikliğinin giderilmesi,

		
3.
			

Mahallelerdeki sosyal tesisler ve emekli konaklarının bir
bölümlerinin çocuk kütüphanesi olarak tahsis edilmesi,

		
4.
			
			
			
			

Dezavantajlı bölgedeki çocukların sosyo-ekonomik seviyesi
yüksek olan çocuklarla fırsat eşitliğini yakalayabilmesi için
yaz tatillerinde yaşanan öğrenme kayıplarının
engellenmesinde KÜYAP programının KOP Bölgesindeki
kütüphanelerde uygulanması,

		
5.
			
			

Çocukların doğduğu andan itibaren belediye, kütüphane,
hastane iş birliği ile kütüphaneye doğrudan üye yapan
sistemlerin geliştirilmesi,

		
6.
			

Kütüphaneye erişimi sağlayamayan çocuklar için okuma
paketlerinin hazırlanıp onlara ulaştırılması,

		

Gezici kütüphane sistemlerinin artırılması,

7.

		
8.
			
			
			
			

Yaz tatillerinde verilin dini hizmetlere ek olarak camilerde
kütüphane hizmetlerine de yer verilmesi, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği
ile oluşturulan yayın listesinden oluşan kütüphanelerin
oluşturulması,

		
9.
			
			
			
			

Özellikle çocuk kütüphanelerinde hizmet veren
kütüphanecilerin çocuğun okuma alışkanlığı kazanmasında
aktif rol alması noktasında çocukla doğru iletişim
sağlayabilmesi ve çocuğa doğru yayın seçebilmesi
konusunda yetkin olması,

		
10.
			

Yayın evlerinin çeviri yayınlarından ziyade okul öncesi
dönemi de kapsayan yerli/milli unsurları taşıyan yayınlarınartırılması,
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11.
			

Özellikle göçmen çocukların topluma entegrasyonu
sürecinde çift dilli yayınların yapılması,

		
12.
			
			

Çocuk kitaplarının sadece mesaj derdi taşımaması aynı
zamanda görsel, sanatsal ve dil değeri de taşıması hususunda
dikkat edilmesi,

		

Okuma kültürü pedagojisinin olması,

13.

		
14.
			
			

Talim Terbiye Kurulu çocuklara kazandırılması gereken
kelime, terim ve kavramları hazırlayarak müfredata dâhil
etmesi,

		
15.
			
			
			

Okuma yaklaşımını anlamak ve sorgulamak üzere 		
kurgulamak gerekmekte aksi takdirde okuma yazma oranı
yüksek ama okuduğunu anlayamayan bir kitle oluşmakta
olup bu noktada okuma kalitesinin artırılması,

		
16.
			
			

Ailenin çocuğa örnek olması ve motive edilmesi için Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kamu spotları
oluşturması, sosyal medya aracılığıyla aileleri bilinçlendirmesi,

		
17.
			
			

Dezavantajlı bölgelerdeki ailelerin katılımlarının
sağlanabilmesi için Bakanlıklar tarafından geliştirilecek
müdahale programlarının hazırlanması,

		
18.
			
			
			
			

Rehberlik Araştırma Merkezlerinin rehberlik birimleri
tarafından ailelere ulaşması yoluyla (aile ve ev ziyaretleri)
aileleri bilinçlendirmesi ve çocuğun eğitim ve yetiştirilmesine
katılım sağlanması, (Okuma alışkanlığı kazandırma
noktasında ailenin hazır olması)

		
19.
			
			

Ailenin kitapla (okumayla) ilişkisini kurabilmek için
kütüphaneler aracılığıyla aile katılımlı programların yapılması
ve çoğaltılması gerekmektedir.
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TEMA-2
OKUMA YAZMA İLİŞKİSİ
Moderatör
Mustafa DİGİLLİ - KOP BKİ
Katılımcılar
Ahmet CEBECİOĞLU - Kırşehir Belediyesi - Kırşehir
Ayşe Rümeysa UZUN - Karatay Üniversitesi - Konya
Bekir DOĞAN - Akçeşme İlkokulu - Konya
Celalattin ÇELEBİ - Doktor Sedat Yüksel İlkokulu - Konya
Koray KORKMAZ - Doğanhisar Kaymakamlığı - Konya
Lale İZCİ - Kırıkkale AÇSHM Çekom - Kırıkkale
Müge Bahar DALAY - Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırıkkale
Münüfe VURGUN - Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırıkkale
Nazire ÇİÇEK - Hacı Derviş Rasim Ünsal İlkokulu Mucur - Kırşehir
Serhat SUSAR - Kırıkkale BİLSEM - Kırıkkale
Tuğba ÖZTOPRAK - Akçeşme İlkokulu - Konya
Ümit Savaş TAŞKESEN - Necmettin Erbakan Üniversitesi - Konya

kop.gov.tr

55

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

SORUNLAR
1.Gençlerin okumayı günlük öncelikleri arasında görmemeleri ve
okumayı ihtiyaç olarak hissetmemeleri, ilgi alanlarına uygun eserlere kolayca
erişememeleri, gençliğin okuma alışkanlığı geliştirmesine engel olmaktadır.
2.Gençliğe örnek olacak ebeveyn ve öğretmenlerin okuma konusundaki
ilgisizlikleri ile hatalı tutum ve davranışları gençleri okumadan uzaklaştırmaktadır.
3.Mevcut pek çok kitabın, anayasa ifade özgürlüğü hükmü altına sığınan
yayıncı ve yazarların niteliksiz ve zararlı olabilecek içeriklerin topluma etki
etmek isteyen çıkar gruplarının finansmanının cazibesine kapılarak kitaplara
yerleştirmesi, ilgili bakanlıkça içerik denetiminin yapılamaması, bilginin yayılması
değil kısa dönem ticari kâr hedefiyle üretilmiş olması, kitap içeriklerinin yetersiz
olması, erişimin zor ve pahalı olması gençlerin okuma alışkanlığına etki eden
okuma materyali özellikleri arasında sayılmaktadır.
4.Gençlerin eğitiminde kullanılan yöntemlerin okuma alışkanlığı
kazandırmayı doğrudan hedef almaması, okumanın tüm derslere yararlı
olacağı bilincinin tüm branş öğretmenlerince yeterince kavranamaması, okuma
etkinliklerinin her dersin bir parçası haline getirilememesi gençlerin okuma
alışkanlığını eğitim-öğretim sürecinde edinmelerini zorlaştırmaktadır.
5.Eğitim öğretim sürecinde sınıf mevcutlarının öğretmenlerin her
öğrenciyle, öğrencinin kabiliyetine göre yeterince bireysel olarak ilgilenememesine
yol açmakta bu durum her öğrencinin kabiliyeti dikkate alınarak okumaya
yönlendirilmesini engellemektedir.
6.Teknoloji ürünleri kullanımının giderek gençlerin daha fazla zamanını
alması nedeniyle okuma alışkanlığı edinme süreçlerine teknoloji ürünlerinin
adaptasyon ihtiyacı bulunmaktadır.
7.Özellikle okul kütüphanelerinin sıkıntılı (bodrum vb.) mekânlarda
kurulması ve sorumlusu tarafından kilitli tutulması gençlerin okuma alışkanlığını
etkilemektedir.
8.Yabancı uyruklu- okur yazar olmayan ailelerin iletişim sorunları nedeniyle
gençlere okuma konusunda yeterince destek olamamaları eğitim öğretim
sürecinde öğretmenlerin yükünü daha da artırmaktadır.
9.Gençlerin ifade becerilerinin dijital ürünlerin de etkisiyle gittikçe
bozulması, mesaj dili, internet dili, aşırı emoji kullanımının artması, düzgün Türkçe
kullanarak yazma pratiklerinin gündelik hayatta giderek azalması, yabancı dilden
aktarılan ok!, vb. ifadelerin kullanımının gençler arasında yaygın olması, okuma
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ve yazma alışkanlığı edinme sürecinde gençleri etkileyen hususlar arasındadır.
10.Eğitim ve sınav sistemlerinin gençleri okuma ve yazma alışkanlığı
kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesine ihtiyaç vardır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.Gençlere vücutlarının temel besin ihtiyacı gibi ruhlarının ve beyinlerinin
gelişimi için sürekli yeni bilgiler öğrenmeleri gerektiği konusu okuma faaliyeti
ile ilişkilendirilerek kavratılması, gençlerin ilgi alanlarına uygun eserlere nasıl
ulaşabileceklerine yönelik bilgilendirmeler sağlanmalı, birbirlerine okudukları
kitapları tavsiye etmeleri özendirilmelidir.
2.Gençliğe örnek olacak ebeveyn ve öğretmenlerin okuma konusunda
duyarlılıklarını artıracak, yetişkin eğitimleri, seminerler, yarışmalar, proje ve
etkinlikler düzenlenmeli gençlere tavsiye edecekleri eserleri bizzat okuyarak
örnek olmaları sağlanmalıdır. Gençlerin de katılımıyla okuma alışkanlığı
gelişimine olumsuz etki yapan ebeveyn ve öğretmen davranışları tespit edilerek
bunların ortadan kaldırılması için neler yapılabileceği belirlenmeli ve toplumla
paylaşılmalıdır.
3.Okunan eserlerle ilgili mutlaka başkalarının erişebileceği sosyal
mecralarda olumlu olumsuz eleştirilerin yapılması ve sosyal mecralarda
paylaşılması özendirilmelidir. Eserlerin okuyucu yorumlarıyla bir platform
üzerinden paylaşılması ilgi alanına uygun eser seçmeyi kolaylaştırabileceği gibi
okuyucunun içerik denetimi yapması ve yararlı içeriğin yaygınlaştırılmasının
teşviki ile sakıncalı içeriğin ifşa edilerek ticari toplum mühendisliği faaliyetlerini
sınırlandırabilir. Böylece tüm toplumun katılabileceği eser niteliğini geliştiren
süreç devlet eliyle başlatılmış olur.
4.Gençlerin eğitiminde kullanılan yöntemlerin okuma alışkanlığı
kazandırmayı doğrudan hedef alması sağlanmalıdır. Okumanın tüm derslere
yararlı olacağı bilincinin tüm branş öğretmenlerince yeterince kavranması amacıyla
okuma etkinliklerinin her dersin bir parçası haline getirilmesi ilgili bakanlığın
düzenlemeleri ile hayata geçirilmelidir. Okul başlangıç ve bitiş döneminde
gerçekleştirilen seminer dönemlerinde bu konunun tüm branş öğretmenlerince
tartışılarak halihazırda (mevcut yasal çerçeve içinde) yapılabilecek etkinlikler
planlanmalı, uygulanmalı ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılmalıdır.
5.Sınıf öğretmenlerinin ilgili sınıflarda okuma alışkanlığı kazandırabilmesi
amacıyla okuma ders saatleri bakanlıkça planlanmalıdır. Okul dışı etkinlikler
için okul aile birlikleriyle işbirliği halinde okuma etkinliklerinin her okulda
düzenlenmesi teşvik edilmelidir.
6.Teknoloji ürünleri kullanımının giderek gençlerin daha fazla zamanını
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alması nedeniyle okuma alışkanlığı edinme süreçlerine teknoloji ürünlerinin
adaptasyonu sağlanmalıdır. Kitapların elektronik ürünlerde görüntülenmesi,
okunması, paylaşılması konusunda teknolojik altyapının geliştirilmesi
desteklenmelidir. Ayrıca zaman yönetimi ve bağımlılık konularında toplumsal
bilincin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmelidir.
7.Okul kütüphanelerinin mümkün olduğunca zemin katlarda, ferah
mekânlarda yapılması ve sürekli aktif olarak kullanımı denetlenmelidir.
8.Yabancı uyruklu - Türkçe okur yazar olmayan ailelerin iletişim sorunları
nedeniyle gençlere okuma konusunda yeterince destek olamamaları eğitim
öğretim sürecinde öğretmenlerin yükünü daha da artırdığından okullarda
ebeveyn eğitimleri sağlanmalı, geçici sığınma kapsamındakilerin asgari düzeyde
dil ve meslek eğitimi ile istihdamına yönelik çalışmalar desteklenmelidir.
9.Gençlerin ifade becerilerinin geliştirilmesine yönelik düzgün Türkçe
kullanımının özendirilmesi, kültür tarihimizin ve toplumsal değerlerimizin
eserlerine erişimin kolaylaştırılması, değerlerimizi yaygınlaştıran etkinliklerin
düzenlenmesi, şehir merkezlerinde belediyelerin desteği ile yazarların
okuyucuları ile buluşabilecekleri irtibat-çalışma ofislerinin oluşturulması,
eğitici eğitimleri, yöntem materyal ve tecrübe paylaşım etkinlikleri, eserlerdeki
toplumsal değerlerin öne çıkarılması amacıyla okuyucularca tespit edilerek
uygun ortamlarda paylaşımının sağlanması desteklenmelidir.
10.Eğitim ve sınav sistemlerinin gençleri okuma ve yazma alışkanlığı
kazandıracak şekilde yeniden düzenlenmesi, okuma farkındalığı oluşturmak
amacıyla okuma kongrelerinin düzenlenmesi, öğrenci yarışmalarının
düzenlenmesi, sosyal medya promosyonları, öğrencilerin destekleneceği okuma
alışkanlığını hedefleyen ve en az bir toplumsal değerimizi ihya etmeyi amaçlayan
projelerin desteklenmesi gerekmektedir.
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TEMA-3
KÜTÜPHANELERİN GELECEĞİ
Moderatör
Ahmet ALDEMİR - Kültür Bakanlığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü
Katılımcılar
Erdem ZENGİN - Güzelyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Aksaray
Emine EKİNCİ - Konya Büyükşehir Belediyesi - Konya
Hasan YAŞAR - Konya Büyükşehir Belediyesi - Konya
Alper ERDAL - Çiçekdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırşehir
Adile UYAR - Karaman İl Halk Kütüphanesi - Karaman
Sinan ŞAHBAZ - Kaman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırşehir
Huzeyfe BULDUK - Derbent Kaymakamlığı - Konya
Özcan ATEŞ - KOP BKİ-Konya
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SORUNLAR
1.Tarihsel süreçte, kütüphaneler araştırma alanı olarak görülürken bugün
kamusal alana dönüşmüştür. Kütüphanelerin şehrin merkezinde, sosyal bir
mekân, sosyalleşme ortamı formatında bir kamusal, sivil alan olarak yeniden
tanımlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
2.KOP Okuyor Projelerinin devam etmesi noktasında yerel yönetimlerle iş
birliğine ihtiyaç bulunmaktadır.
3.İlçelerde geniş, ferah bir nezih mekan olarak alış veriş yapılacak
kitapevleri yoktur.
4.İlçe halk kütüphaneleri yetersiz olan yerlerde modern tasarlanmış millet
kıraathaneleri konseptine ihtiyaç vardır.
5.Kütüphanelerin, görünürlük ve bilinirlilik açısından tanıtımına ilişkin
daha etkili reklam ve pazarlama politikasına ihtiyaç bulunmaktadır.
6.Okul kütüphanelerinde koleksiyon ödev araştırma konuları için yeterli
değildir.
7.Millet kıraathanesi ve kütüphanelerdeki kitaplar güncel, yeni ve temizliği
sorunu bulunmaktadır.
8.Kütüphanelerde kitap dışı, dijital oyun konsolları, akıl oyunları gibi ilgi
çekici oyun ve öğrenme üzerine materyaller azdır.
9.Kütüphanelerde kurs ve atölye gibi, etkinlik çeşitliliği yeterli değildir.
10.Anne-çocuk ve baba-çocuk birlikte yapılabilecekleri faaliyetler yeterli
düzeyde değildir.
11.Kütüphanelerde sanat ve müzik kurslarına ihtiyaç bulunmaktadır.
12.Kütüphanelerde sanat galerisi için yer ayrılmamaktadır.
13.Kütüphanelere ait kullanım verilerini derleyen,
projeksiyonlar oluşturan bir otomasyona ihtiyaç vardır.

analiz

eden,

14.Özellikle yaz okulu kapsamında kütüphane etkinliklerine ihtiyaç
bulunmaktadır.
15.Dezavantajlı gruplara yönelik hizmet politikasına ihtiyaç bulunmaktadır.
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16. Kütüphaneler sadece ders çalışma mekânı olarak kullanılmaktadır.
Kitap okuma oranı düşmektedir.
17. İlçe halk kütüphaneleri çalışma saatleri memur ve çalışanların
kullanmalarına uygun değildir.
18.Proje sahibi kurum ve kuruluşlarda yönetim değişimi projelerin sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir.
19.Projeler kapsamında çalışan personelin kütüphanecilik meslek
mensubu olmaması sorunu bulunulmaktadır.
20.Kütüphaneciler çocuk psikolojisi, çocukta kütüphaneye ve okumaya
karşı olumlu tutum geliştirme ve okuma alışkanlığı kazandırma konularında
yeterli donanıma sahip değildir.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.Kütüphanelerde kitap haricinde bebekler (0-3 yaş) ve çocuklar (4-14 yaş)
oyun, etkinlik ve okuma alanları, aktivite ve masal salonları, gençlik merkezleri,
engelli bilgi erişim noktaları ve araştırmacılar için özel bölümler, emekliler için
rahat oturma gruplarında gazete ve dergi okuma salonları, ders çalışmak isteyen
gençler için sessiz ve sesli çalışma bölümleri/odaları, iş, proje ve özel amaçlı her
türlü amaç için grup toplantı salonları, toplumun her kesimine hitap edecek
film gösterilerinin yapılacağı “cep sinemaları”, tiyatro ve her türlü sempozyum,
seminer için konferans salonu, şehirde “buluşma mekanı” olacak kitap kafeler,
sanat içerikli görsel ürünler için sergi salonları, hat, ebru ve geleneksel sanat ile
modern sanatın kurs olarak verileceği eğitim sınıfları, bebek bakım odası, bebek
arabası ve bisikletler için park alanları, çevre düzenlemesi yapılmış bahçeler ile
kütüphaneler sosyalleşme mekanları , “YAŞAYAN KÜTÜPHANELER” olarak yeniden
tanımlanabilir.
2.Uygulanan KOP Okuyor projelerinde kamu kaynağı kullanılmaktadır.
Proje sahibi kurumlar tarafından, yönetim, strateji, görev değişim gibi etkenlerle
projelerin devam etmesi noktasında yerel yönetimlerle iş birliğine gidilerek,
yatırımın heder olmaması sağlanmalıdır. Bu noktada en önemli kısım, proje
uygulaması sırasında yerel yönetimlerin sürece dâhil edilmesi gerekmektedir.
KOP yönetimi, projelerin kabulünde yerel yönetimlerin de projeye paydaş olarak
katılmasını sağlayacak önlemler almalıdır. Bu nedenle, kurumlar arası iletişim
önemsenmeli ve geliştirilmelidir.
3.Yerelde kurumlar arası iş birliği ile sonuç alınabilirken, ulusal ölçekte kamu
kaynağının etkin ve verimli kullanılması noktasında mevzuat düzenlemesi yapılmalı,
uygulanan projelerin konusu alanına giren kurumlara devredilmesi öncelikli olarak
değerlendirilmesi, akabinde yerel yönetimlerin sürece dâhil edilebilir.
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4.Bölgede daha önceden tespit edilen kütüphanesi bulunmayan ilçelerde
kütüphane açılması için öncelik verilmeli, belediye, üniversite, müftülük ve
kaymakamlıklar ile iş birliği yapılmalıdır.
5.KOP ticari alanlara destek veren bir yapıda değildir. KOSGEB, AHİKA,
MEVKA, ORAN üzerinden çözüm üretilebilir. Bu kapsamda müteşebbislere, kültür
hayatının gelişmesi, okuma kültürünün arttırılması için politika belirleyicileri, ulusal
bir politika belirlemesine yönelik teşvik edici paketler ve yasal düzenleme yapabilir.
6.Halk kütüphanesi olmayan veya yeterli hizmeti veremeyen ilçelerde
ve mahallelerde, “Yaşayan Kütüphane” konseptine uygun Millet Kıraathanesi
açılmasına yerelde destek verilmedir. Bu süreçte yerel yönetimler ve Kültür ve
Turizm Bakanlığı ile iş birliğine gidilmesi sürdürülebilirlik açısından zorunluluk
olarak ortaya çıkmaktadır.
7.Yaşayan Kütüphane yaklaşımı ile yerelde hem kütüphane hem de millet
kıraathanesi anlayışı aynı binada hizmet vererek birleşebilir.
8.Kütüphanelerin bilinirliği ve tanınırlığını arttırmak için öncelikle hizmet
politikasında etkinlik sayısı ve türleri arttırılmalı, yapılan etkinlikleri yerel ölçekte
tüm iletişim kanalları kullanılarak duyurulmalıdır.
9.Tanıtım ve reklam maliyeti düşünüldüğünde, yerel yönetimlerden alan
talep edilebilir, sosyal medya yoğun olarak kullanılabilir. Ama asıl olan birebir
tanıtım yapılmasıdır. Bu aşamada vatandaşlar ile direk iletişim kurulmalı, kullanıcı
gruplarına özel temas sağlanmalı ve okulların belli aralıklarla kütüphaneye gelmesi
sağlanmalıdır.
10.Okul kütüphanelerinde ödev ve araştırma konularına ilişkin materyallerin
temini konusunda KOP yönetimi desteğini arttırması gereklidir. Okullara kütüphane
açılaması için proje çağrısına çıkılmalıdır.
11.Okul kütüphanelerinin gelişme için mutlaka Ulusal ölçekte meslekten
kütüphaneci istihdamını sağlayacak politika oluşturulmalıdır.
12.Okuma kültürünün oluşması için kitapların çekici olması kitapların yeni
güncel ve temiz olmasına mutlaka dikkat edilmelidir. Bu durumda yürütülen
projelere her yıl sarf ve materyal alımı için belli destek verilebilir. Veya ilgili kurum
veya yerel yönetimle koordine sağlanarak iş birliğine gidebilir. Ulusalda: bu tür
projelerin sürdürülebilirliği ve kamu kaynağının verimli kullanılmasına dönük yasal
düzenlemeler yapılabilir.
13.Yerelde okuma alışkanlığını geliştirmek ve kütüphaneye olan ilgiyi
artırmak için özellikle çocuk ve gençlerin ilgisini çeken oyunlar alınmalı ve gerekli
mekânlar oluşturulmalıdır. Bu ihtiyaç projelerle desteklenebilir.
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14.Ulusal ölçekte “yaşayan kütüphane” yaklaşımı ile her kesime ve yaşa
hitap eden bir kütüphane yapılanmasına gidilebilir.
15.Gerek iş ve meslek grupları, gerek yetenek keşif, gerekse boş vaktin keyifli
ve faydalı geçirilmesine dönük olarak kütüphanelerde, her tür kurs düzenlenebilir.
16.Yerelde yerel kültürün yaşatılması, kaybolmaya yüz tutmuş sanat ve
zanaatlara ilişkin projeler yapılabilir. Vatandaşın ilgili belirlene konuya çekilirken,
kurs çıkışında konu ile ilgili bir kitap tavsiyesi ile okuma alışkanlığı da kazandırılabilir.
17.Ulusal ölçekte; “yaşayan kütüphane” olarak yenilenecek olan
kütüphanelerde kurs ve atölyeler için alan oluşturulması, kurum, kuruluş, özel ve
üniversitelerin kütüphane içerisinde etkinlik yapmasını sağlayacak teşvik yasaları
çıkarılabilir.
18.Üniversitelerin teknoloji ile ilgili bölümleri, sanayi-üniversite işbirliği
kapsamında teoriden uygulamaya daha kolay dönüşmektedir. Bu durum proje ve
danışmanlık gibi değişik şekillerde de karşımıza çıkabilmektedir. Sosyal konularda
eğitim veren akademi bölümleri bilgi ve kazanımlarını uygulama sahası olarak
kütüphaneleri değerlendirebilir. Örneğin Ülkemizde ilk kez Karabük Üniversitesi
Çocuk Gelişimi Bölümü ve Karabük İl Halk Kütüphanesi işbirliği ile açılan “Bebek
Kütüphanesi” bu yaklaşıma güzel bir örnektir. Bölüm Hocaları, lisans ve yüksek
lisan öğrencileri kontrolünde 0-3 yaş bebekler kütüphaneye randevu olarak kabul
edilmekte, oynan oyun, okunan kitap, verilen eğitim ve yapılan testlerle bebekteki
eksiklikler ebeveynlere anlatılmakta ve bebeğin gelişimi takip edilmektedir. Her
bebek ve ebeveynleri kütüphaneye üye yapılarak kütüphane kullanma bilinci
oluşturulmakta ve bebekler yatmadan önce özellikle babaların okuması için
kitaplar ödünç verilerek bebekte ve ebeveynlerde okuma kültürü oluşturmaktadır.
Bu örnekte hareket edersek, sosyal konuda eğitim veren fakülte ve bölümlerin
yapacağı, vatandaşa dokunacağı işlerle ilgili kütüphanelerde yapılmak üzere proje
geliştirmeleri sağlanabilir. Böylece öğrencilerde öğrendiklerini bir nebze uygulama
şansı bulacaklardır.
19.Ulusal ölçekte YÖK ve Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliği protokolü, Bölge
Kalkınma İdareleri Başkanlıkları ve Kalkınma Ajansları proje çağrısına çıkabilir.
20.Kütüphaneler kitap dışı etkinlik çeşitliği ile zenginleştirilmeli. Özellikle
KOP okuyor kapsamında anne-baba- çok eksenli projelere öncelikler verilmelidir.
21.Sanat ve müzik becerileri belli bir eğitim ve uzman eğitimi çerçevesinde
geliştirilmektedir. Kütüphanelerde sanat, resim ve müzik öğretmenleri veya
dışarıdan uzman kişiler davet edilerek gönüllü olarak iş birliği kapsamında kurslar
düzenlenebilir.
22.Küçük bir alan bile olsa sanat galerisi olarak mutlaka kütüphanelerde
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yer almalıdır. Yapılan sanatsal ürünlerin sergilenmesi hem sanatçıya halka ulaşma
fırsat vermekte hem de bireyin ücretsiz izleme ve değerlendirme fırsatı bulması
sanata olan ilginin artmasına vesile olacaktır. Sanat buluşmaların mekânı olarak
kütüphanenin kullanılması, kütüphanenin önemi, bilinirliğini ve kitap ile ilişki
kurulmasına vesile olacaktır.
23.Sanatsal faaliyet yerelde iş birliği ile yapılırken, KOP okuyor kapsamında
ilginin artması için ilgili projelerle de desteklenebilir.
24.KOP Okuyor Projesi 4. Yılına girmiş durumdadır. Bölgede yapılan
çalışmalar, verilen desteklerle okuma kültürünün geliştirilmesine olumlu
yatırımlar yapılmıştır. Ülke genelinde okullarda 18 milyon öğrencinin ortalama 10
kitap okuması temel alındığında okunan 180 milyon kitaba ait verilerin de TUİK
verilerine girmediği öngörülmektedir. Bu durum ülke gelişme endeksinin düşük
çıkmasına yol açmaktadır. KOP Okuyor, misyonunu ülke bazlı bir büyük hedef
proje ile tamamlamalıdır. KOP İdaresi başkanlığında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve
Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile, öğrencilerin kütüphaneye üye olması, kütüphane
otomasyon üzerinde kitap ödünç alınmaları için teknik alt yapının oluşturulması
ve ödünç alınan kitapların günlük 30 dakikalık “okuma dersinde” okunması
sağlanmalıdır. Bu proje bölgede 1 yıl uygulanmalı ve tüm Türkiye’ye örnek olmalıdır.
Hedef: “KOP OKUYOR”, “TÜRKİYE OKUYOR” a dönüştürülmelidir.
25.Kütüphanelerde daha verimli ve etkili etkinlik yapılaması için, KOP
Okuyor projesi kapsamında çağrıya çıkılması, özellikle çocuk gelişimi ve okul
öncesi bölümleri ile iş birliği yapılarak kütüphanelere özel etkinlik müfredat
oluşturulmalıdır. Oluşturulan etkinlik müfredatı tüm kamu kurumları ile paylaşılmalı
ve ulusal bir gereksinim karşılanmalıdır.
26.KOP Millet Kıraathaneleri içerinde mutlaka engellilere yönelik alan
tanımlaması yapılması ve hizmet verecek şekilde hazırlanmalıdır.
27.Ülkemizde eğitim sistemi sınavlar üzerine inşa edilmiştir. Her öğrenci ve
birey istediği okul ve işe girebilmek için sınavlara hazırlanmaktadır. Kütüphaneler
ders çalışmak için motivasyon sağlayan bir mekan olması nedeniyle çok ilgi
görmekte ve yoğun kullanılmaktadır. Bu durum kütüphanelerin diğer misyonlarını
yapamamalarına neden olabilmektedir. Bu sorunun çözümü için ders çalışma
alanları dış seslerden arındırılmış sessiz bir bölüm olarak tasarlanmalı ve kullanıcı
hizmetine sunulmalıdır. Diğer alanlarda sosyal ve kültürel faaliyetler yapılmalıdır.
28.Kütüphaneler ve KOP Millet Kıraathaneleri çalışma saatleri çalışan
kesimin mesai çıkışı göz önünde tutularak ileri saatlere uzatılmalıdır. Özellikle
İlçelerde kütüphaneler saat 17:00 de kapanmaktadır. Mesai saatleri 18:00-22:00’a
çekilebilir. Yerel ölçekte personel takviyesi ile yapılabilirken ulusal ölçekte Kültür
ve Turizm Bakanlığının personel sağlanması koşuluyla tüm ülkede yeniden
düzenlenebilir.
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29.KOP Başkanlığı destek verdiği projelerin devam etmesi durumunda sarf
malzemesi ve diğer gereksinimleri için belli bir oranda her yıl destek vermelidir.
30.Yapılan proje çağrılarına ilgili kurumlar başvuru yapmaktadır. Fakat
projeler kurum değil kişi bazlı gelişmekte ve hayat bulmaktadır. Kamu görevlisi
olan proje sahipleri tayin olma durumunda projelerin devam etmesi sorun
yaşanmaktadır. Bu durumda KOP Başkanlığı kurumsal bazda proje yapılması
ve hazırlanması, kişi temelli gelişmesine ve hayat bulmasına ilişkin yeterli
değerlendirme ve inceleme yaparak kurumlara proje desteği vermelidir. Verilen
desteklerin devam etmesi noktasında yerel yönetimlerin proje sürecine dâhil
edilmesine de ayrıca önem verilmelidir.
31.Yerelde açılan kütüphanelere ilişkin bir teşhir tanzim standardı
belirlenmemiştir. Bu konuda KOP başkanlığı bir proje yaptırarak öncelikle sandalye,
masa, raf temelli ergonomi temelli malzeme seçimi konusunda bir kılavuz
hazırlatmalıdır. Sonraki aşamada her kütüphane projesinin bu standartlara göre
açılamasını sağlamalıdır.
32.Kütüphane açmak için öncelikli olarak hazineye ait kamu kurumlarına
tahsisli binalar tercih edilmektedir. Fakat her kurum kendi binasını veya bir
bölümünü kütüphane veya millet kıraathanesi için vermeye yanaşmamaktadır. Bu
konuda KOP Başkanlığı ilgili mülki amirle ve yerel yönetimlerle görüşme yaparak
kolaylaştırıcı bir rol oynayabilirler.
33.Ayrıca mahallelerde özellikle kamuya ait, özellikle cami altında,
kütüphaneler millet kıraathanesi özelliğinde açılabilir.
34.Kütüphane kullanımı bir yönetmelik veya yönerge ile hizmet veren
kamu kurumlarıdır. Bu tür hizmetlerde keyfiliği ortana kaldırmak hem çalışan hem
de kullanıcı açısından iletişim kazaları yaşanmaması adına kütüphane ve materyal
kullanmaya ilişkin kuralların belirlenmesi gerekmektedir. Bu konuda yerelde halk
kütüphaneleri ile iş birliğine gidilerek genel bir kurallar bütünlüğü sağlanabilir.
35.KOP Okuyor kapsamında açılan millet kıraathanelerinin personel
ihtiyacının giderilmesine yönelik Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü öğrencilerinin
kütüphanelerde staj yapmalarının sağlanması için YÖK’le bağlantı sağlanabilir.
36.Kütüphanecilere çocuk psikolojisi, çocukta kütüphaneye ve okumaya
karşı olumlu tutum geliştirme ve okuma alışkanlığı kazandırma konularında
eğitimler verilmelidir.
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TEMA-4
SOSYAL MEDYA OKUR-YAZARLIĞI
Moderatör
Dr. Öğr. Üye. Selman Selim AKYÜZ - Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi
Katılımcılar
Serap CAYMAZ - Seydişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
Akif ERGURUM - Uluslararası Sosyal Medya Derneği - Konya
Adem FERİD - Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu MTAL - Konya
Fatih HARMANCI - Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu MTAL - Konya
Şengül KESKİN - Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu MTAL - Konya
Necla BAĞCI - Mehmet Halil İbrahim Hekimoğlu MTAL - Konya
Oğuzhan TEKİN - Ürgüp Kaymakamlığı - Nevşehir
Fatih KİRAZ - Aksaray İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Aksaray
Mehmet AKINOL - Boğazlıyan Kaymakamlığı - Yozgat
Melike Sevde KAPLAN - Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırıkkale
Fatma TEKİN - Yahşihan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Kırıkkale
Hacer KOÇAK GÜREL - KOP BKİ - Konya
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SORUNLAR
1.Uzun süre kullanımına bağlı olarak bağımlılık yapması…
2.Mahremiyet sorunlarını doğurması…
3.Bilgi ve haber güvenilirliğinin az olması, bilgi suiistimali yoluyla
dolandırıcılığın oluşması…
4.Ayrıştırma ve hoşgörüsüzlüğün artması…
5.Boş vakit kullanımında eğlenceyi teşvik etmesi…
6.İçeriklerde kontrolsüzlüğün söz konusu olması…
7.Ahlaki yozlaşmaya sebep olması…
8.Popüler kültür yoluyla tüketime sevk etmesi…
9.Günlük dil kullanımını köreltmesi…
10.Duyguların sömürülmesini ön plana çıkarması…
11.Kurguyla gerçek arasındaki ayrım alanının kaybolmasına neden olması…
12.Ailelerde bilinçsizliğin mevcut olması…
13.Telif haklarına riayet edilmemesi…
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.Gençlerin ve çocukların güncel ihtiyaçlarını giderebilecekleri, sosyalleşebilecekleri alternatif mekânlar, gençlik merkezleri, çocuk kütüphaneleri gibi
mekânların açılıp gençlerin yönlendirilmeleri sağlanması gerekmektedir.
2.Özellikle kitap okuma konusundaki farkındalığın arttırılmasına yönelik
kamu politikasının güçlendirilmesi gerekmektedir.
3.Aşırı kullanım nedeniyle ortaya çıkan bağımlılık ile ilgili veli, aile, çocuk ve
genç eğitimleri verilerek bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi gerekmektedir.
4.Çocukların ve gençlerin dijital yoksunluğu daha az hissettikleri doğayla
iç içe olma ve zaman geçirme olanaklarının arttırılması yönünde etkinliklerin
düzenlenmesi ve kısa-uzun süreli gezilerin, kampların gerçekleştirilmesi
gerekmektedir.
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5.Ailelere çocuklarının internet bağımlılığının sonuçlarının neler doğuracağı
ile ilgili bilinçlendirme faaliyetlerinin yapılması gerekmektedir. Aşırı serbestlik
anlayışının pedagojik bir yaklaşımla kısıtlanmasının faydalı olabileceği değerlendirilmektedir.
6.Okullarda sosyal medya okuryazarlığı dersinin zorunlu hale getirilip
müfredata alınması ve iletişim uzmanları tarafından bu derslerin verilmesi
gerekmektedir.
7.Okullarda medya atölyeleri oluşturularak, öğrencilerin medya metinlerini
(haber, görsel tasarım, radyo ve televizyon yayın materyalleri, sosyal medya
yönetimi, blog yazarlığı vb.) doğru okuma ve doğru içerikler üretmelerine teşvik
edilmeleri sağlanması gerekmektedir.
8.Okullarda öğrenciler arasında doğru medya içerikleri üretimini teşvik
amacıyla yarışmalar düzenlenmesi gerekmektedir.
9.Üniversitelerin iletişim fakültelerinde yeni medya bölümlerinin açılması
ve bu alanda yapılan bilimsel çalışmaların arttırılması gerekmektedir.
10.Sosyal medya platformlarında kontrol edici birimlerin kurulması ve
işlevselliğinin arttırılması gerekmektedir. Siber suçlarla mücadele ve cezaların
yaptırım gücü artırılmalıdır.
11.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medyadaki bilgi kirliliği
ve dezenformasyon faaliyetlerine yönelik proaktif bir çalışma planı oluşturması
gerekmektedir. Kamu kurumlarıyla eş güdüm arttırılarak sahte haberlerin etki
gücünün azaltılması için daha hızlı bilgi akışının sağlanması gerekmektedir.
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TEMA-5
OKUMA, YAZMA VE ANLAMA
Moderatör
Prof. Dr. Coşkun POLAT - Çankırı Karatekin Üniversitesi
Katılımcılar
Zeliha ZOR - Niğde İl Müftülüğü - Niğde
Hatice KABAK - Niğde İl Müftülüğü - Niğde
Bilge SAVACI - Çekerek Kaymakamlığı - Yozgat
Türker TUĞRUL - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi - Kırşehir
Mikail GÜNER - Ulukışla Kaymakamlığı - Niğde
Sefa DOĞAN - Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü - Niğde
Ömer OK - Aksaray Kültür ve Turizm Müdürlüğü - Aksaray
Gülnur KORKUT - Karatay İMKB Gazi Mustafa Kemal MTAL - Konya
Nizamettin TEZCAN - Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Konya
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SORUNLAR
1.Öğrencilerin okuma, yazma ve anlamanın temeli olan seri okuma, kelime
haznesi, dil bilgisi ve yazım kurallarının doğru kullanımı gibi konularda yetersiz
oldukları görülmektedir.
2.Çocukların ve gençlerin okuma ve yazma konusundaki eksikliklerinin
kendilerini ifade etme, sorumluluk alma ve idealist olmalarını engellediği
görülmektedir.
3.Okuma ve yazma konusunda ailede, okulda ve toplumda rol model
eksikliği olduğundan, çocuklar ve gençlerin okuma, yazma ve anlama konusunda
eksikliği görülmektedir.
4.Çocuklarda ve gençlerde okuma, yazma ve anlama etkinliklerini
geliştirmeyi engelleyici düzeyde teknoloji bağımlılığı bulunmaktadır.
ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
1.Bilgi toplumunun gereklerine ve dijital yerlilerin özelliklerine uygun, yerli
ve milli değerleri koruyucu yeni bir eğitim-öğretim politikası geliştirilmelidir.
2.Türkçe dersinin öğrencilerin okuma, yazma ve anlama yeteneklerini
geliştirici biçimde yapılandırılması gerekmektedir.
3.Öğretim programlarının uygulama odaklı planlanması sağlanmalıdır.
4.Eğiticilerin sürekli eğitimine önem verilmelidir.
5.Dezavantajlı gruplar (bedensel ve zihinsel engelliler, yaşlılar, bakıma
muhtaç olanlar, hastalar, mahkumlar, vb.) için özel yöntem, araç ve tekniklerin
kullanılması sağlanmalıdır.
6.Okuma-yazma konularında toplumsal farkındalık adına ulusal ve bölgesel
tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.
7.Teknolojinin amaç değil araç olduğu bilincinin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması önem arz etmektedir.
8.İşlevsel okul kütüphanelerinin oluşturulması sağlanmalıdır.
9.Kanaat önderleri, uzmanlar ve örnek kişilikler ile işbirliği alanları
belirlenmeli ve işbirlikleri geliştirilmelidir.
10.Halk kütüphanelerinde öğretmen, öğrenci ve aile katılımlı etkinliklerin
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düzenlenmesi gereklidir.
11.Ulusal ve/veya bölgesel düzeyde şair, yazar, tarihçi, siyasetçi,
akademisyen, vb. örnek kişilerin katılımıyla etkileşimli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
desteklenmelidir.
12.Çocuklara ve gençlere kütüphane kullanım alışkanlığını kazandırılmasına
yönelik kampanyalar ve etkinliklerin tertip edilmesi sağlanmalıdır.
13.Öğrencilerin okuma, anlama ve yazma adına ürettiklerinin somut
ürünlere dönüştürmesi ve yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
14.Dezavantajlı öğrencilere ve toplumun diğer bireylerine yönelik okuma,
yazma ve anlama faaliyetlerinin artırılması gerekmektedir.
15.Ailelerin ve çocukların birlikte kullanabilecekleri, çok sayıda etkinliğin
düzenlendiği işlevsel kütüphanelerin sayısı arttırılmalıdır.
16.Bilgi okuryazarlığı becerilerinin
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
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1.4.KOP OKUYOR KAPSAMINDAKİ TEMA VE ALT TEMALARA
YÖNELİK KATILIMCI GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİ ÇERÇEVESİNDE
GELİŞTİRİLEN ÜST POLİTİKA ÖNERİLERİ

1.Gençlerde okuma kültürünü geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak
amacıyla öğretmenlerin okumaya yönelik projeler üretmesinin teşvik edilmesine
yönelik girişimler artırılabilir.
2.Kütüphane ve gençlik merkezlerinde, gençlere cazip gelebilecek
mekanlar/aktivitelerin oluşturulabilir.
3.Halk kütüphaneleri ile sağlık ocakları iş birliği yaparak yeni bebek
sahibi olmuş ailelere eğitici yayınlar dağıtılabilir. Aynı zamanda altı aydan büyük
çocukları için de belirli periyotlarda kitap dağıtımı yapılabilir.
4.Çocuklara yönelik yayınların milli kültürümüze uygun şekilde üretilmesi
ve yerli yazarların desteklenmesi için yeni teşvik yöntemlerinin belirlenebilir.
5.Yaz aylarında çocukların genellikle dini eğitim almak için gönderildikleri
cami, kurs vb. yerlerde okuma kültürünü artırıcı aktiviteler de yer alabilir.
6.Okullarda okuma/yazma atölyeleri oluşturularak bu atölyelerde
çocukların, gençlerin okuma alışkanlığını artırıcı sosyal etkinlikler düzenlenebilir.
7.Araştırma yöntemleri ve teknikleri dersinin düzeye uygun içerikle hem
ilkokul hem de ortaöğretim düzeyinde zorunlu olması sağlanabilir.
8.Medya okuryazarlığı ve dijital okuryazarlık becerilerinin öğretim
programlarında zorunlu hale getirilmesi sağlanabilir.
9.Z-kütüphanelerinin sayısının ve niteliğinin ülke düzeyinde geliştirilmesine
yönelik altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesi sağlanabilir.
10.Milli Eğitim Bakanlığı 2023 vizyonunun güncellenmesi, okuma alışkanlığı
konusunun vizyon ve politikalara dahil edilmesi sağlanabilir.
11.Çocukları doğduğu andan itibaren belediye, kütüphane, hastane
işbirliği ile kütüphaneye doğrudan üye yapan sistemler geliştirilebilir.
12.Yaz tatillerinde verilen dini hizmetlere ek olarak camilerde kütüphane
hizmetlerine de yer verilebilir. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı iş birliği ile oluşturulan yayın listesinden oluşan
kütüphanelerin oluşturulmasına öncelik verilebilir.
13.İlgili bakanlığın bir platform oluşturarak ülkemizde yayınlanan tüm
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eserlerin olumlu ve olumsuz eleştirilerini toplaması sağlanabilir. Yasal olarak
sakıncalı (toplumun değerlerine aykırı, terör, zararlı alışkanlıklar, çocuk istismarı,
ensest ilişki vb. özendiren) içeriklerin yayınlanmasını takip edebilmek üzere
kanun değişikliği yapılabilir.
14.Eğitim-öğretim sürecinde rehber öğretmenlerin yalnızca sorunlu
görülen öğrencilerle ilgilenmesinin yeterli olmadığı görülmektedir. Her
öğretmenin öğrencinin kabiliyetine göre yeterince bireysel olarak ilgilenmesini
sağlayacak yasal düzenlemeler gerçekleştirilebilir.
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Bir ülke içerisinde yerel ve bölgesel kalkınmayı sağlama noktasında önemli
toplumsal aktörlerinden birisinin bölge kalkınma idareleri olduğu görülmektedir.
Özellikle bölgeler arası kalkınmışlık farklarının fazla olduğu ülkelerde, söz konusu
kurumsal yapılanmaların önemi çok daha fazla olmaktadır. Bu bağlamda, KOP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı da toplam 8 ili kapsayan geniş bir coğrafyada,
katılımcı bir anlayışla ve sürdürülebilir bir bakış açısıyla bölgenin çok yönlü bir
biçimde kalkındırılmasına etkin bir biçimde katkı sağlamaktadır.
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı da KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının
bilhassa sosyal projeler ile ilgili paydaşlarını bir araya getirerek daha nitelikli bir
karar alma mekanizması oluşturulması gerektiği düşünülerek gerçekleştirilmiştir. KOP Sosyal Projeler Çalıştayı ile bir şekilde KOP İdaresi’nin desteklediği sosyal
proje süreçlerinin içerisinde yer almış olan kişilerin ve/veya kurum temsilcilerinin
hem şu ana kadar elde ettikleri tecrübeleri hem de sosyal proje süreçlerine ilişkin
olarak görüş ve önerilerini paylaşabilecekleri bir ortam oluşturulmuştur.
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı’nda görüş ve öneriler, temelde iki ayrı ana
proje başlığı olan KOP SOGEP ve KOP OKUYOR kapsamında alınmıştır. Bu iki
alanda belirlenen ana temalar ve bu temalara bağlı alt temalar çerçevesinde
oluşturulan masalardaki katılımcıların iki gün boyunca görüş ve önerileri alınmıştır.
Bu görüş ve öneriler, moderatör ve raportörler tarafından sorunlar ve çözüm
önerileri şeklinde sınıflandırılarak derlenmiştir. Ayrıca hem KOP SOGEP, hem
de KOP OKUYOR kapsamında üst politika önerileri belirlenerek “ulusal politika”
oluşumuna katkı sağlanmıştır.
KOP SOGEP ile ilgili olarak belirlenen ana temalar ve alt temalar ile KOP
OKUYOR kapsamında belirlenen temalardan hareketle pek çok görüş ve öneri
ortaya çıkmıştır. Tema ve alt temalar arasında kesişimde kalan konular da olmakla
birlikte her bir tema ve alt temaya ilişkin olarak öne çıkan görüş ve öneriler, toplum
içerisinde mutlak anlamda desteklenmesi gereken kesimlere yönelik olarak
biçimlenmiştir.
KOP SOGEP kapsamındaki ilk tema olan kadın ve aileye yönelik katılımcı
görüşleri üç alt tema başlığı etrafında şekillenmektedir. İlk olarak, sosyal ve ekonomik
hayata katılımının önündeki engellere yönelik olarak ortaya çıkan görüşlerin,
öncelikli olarak kadına toplum içerisinde atfedilen rollerin getirdiği sorunlar ile
kadının bilinç ve eğitim düzeyinin düşüklüğünden kaynaklı sorunlar etrafında
şekillendiği görülmektedir. Diğer yandan cinsiyet eşitsizliği, istihdam imkanlarının
kısıtlı olması gibi unsurlar da belirtilen görüşler içerisinde yer almaktadır. Buna
karşın kamu ve sivil toplum kuruluşları eliyle kadının toplum içerisindeki konumunu
güçlendirecek ve istihdam alanlarını genişletecek eğitim ve uygulamalara gidilmesi
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gerektiği belirtilmiştir. Parçalanmış ve tek ebeveynli ailenin toplum içerisindeki yeri
ve bu durumun getirdiği sorunlar, genellikle boşanmış ailelerde kadınların büyük
çoğunluğunun ekonomik ve psikolojik sorunlar yaşadığı ve bu durumun çocuklar
üzerinde de pek çok farklı olumsuzlukları beraberinde getirdiği şeklinde ifade
edilmiştir. Kadınların sosyal yardımlardan ve istihdam imkanlarından daha fazlaca
yararlandırılmaları; değerler eğitimi ve aile içi iletişim eğitimleri verilmesi gerektiği;
özellikle çocukların boşanmanın olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenmelerine
yönelik somut ve etkili girişimlerde bulunulması gerektiği belirtilmiştir. Kadının aile
içindeki rolü, aile içi iletişim ve şiddet konusunda ise değişen aile yapısının ve aile
içi iletişim sorunlarının şiddete neden olduğu, kadını korumaya yönelik girişim ve
uygulamaların yeterli olmadığına dair katılımcı görüşleri ön plana çıkmaktadır. Bu
konuda aile içi iletişimin ve aile içi iş bölümünün dengeli bir şekilde yapılması için
toplumun kadına yüklediği misyonun değişmesine yönelik eğitimler verilmesine
ve konu ile ilgili faaliyette bulunan kurumların ilgili sorunları çözmeye yönelik daha
etkin girişimlerde bulunması gerektiğine yönelik öneriler ön plana çıkmaktadır.
Çocuk ve toplum içerisinde çocuğa bakış ile ilgili olarak ise gelişen teknoloji
kapsamında çocuğun yalnızlaşması ve bireyselleşmesinin arttığına yönelik
görüş belirtilmiştir. Bu bağlamda ebeveynlerin konuya olan duyarlılığının, bilgi
ve bilinç düzeyinin artırılmasına yönelik çok yönlü çalışmalar yapılması gerektiği
belirtilmiştir. Ebeveynlere eğitimler verilmesi, bilhassa teknoloji bağımlılığını
azaltacak ve çocuğa belli değerlerin temelde kazandırılması gerektiği fikri öncelikli
olarak belirtilmektedir. Çocukların suça sürüklenmesine, madde bağımlılığı olan
ve çalışan çocuklara yönelik olarak ise ilgili sorunların aile içi iletişimsizlikten de
kaynaklanmakta olduğu; bu çocukların sevgi ihtiyacı olduğu ve bunu da arkadaş
çevresi ile gidermeye çalıştıkları tespiti yapılmaktadır. Dolayısıyla bunun, madde
bağımlılığının önemli bir tetikleyicisi olduğu belirtilmektedir. Bu sorunlara
çözüm olarak ise tematik okul sayısının artırılması ve kalifiye eleman konusunda
çocukların eğitilmesi gerektiği önerilmektedir. Ayrıca çocukların mesleki açıdan
yönlendirilmesine ilişkin olarak ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaların
yapılması gerektiği belirtilmektedir.
Gençlik ve sorunları teması ele alındığında ise öncelikle gençlerin
geleceklerine yönelik kaygı duydukları, toplumsal değerler ve değer algılarının
doğru yönlendirilmediği, sosyal yaşama ve toplumsal düzene uyum sağlama
konusunda sorunlar yaşadıkları belirtilmektedir. Teknolojinin olumsuz etkileri ve
her türlü bağımlılık sorunu ise buna bağlı diğer sorunlar olarak görülmektedir.
Buna karşın ailenin, gencin hayatına saygı duyarak onu bir birey olarak kabul
etmesi için çalışmalar yürütülmesi; gençlerin ilgili oldukları alana yönlendirilmesi ve
aile fertlerinin de katılımıyla interaktif aile eğitimleri verilmesi önerilmektedir. Diğer
yandan, gençlerin toplumdan uzaklaşması ve yalnızlaşmasının önüne geçilmesi için
analiz yeteneği geliştirilmesi ve medya kanallarının doğru kullanımının öğretilmesi
tavsiye edilmektedir. Gençlerin ekonomik hayata adım atma aşamasında yaşadığı
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öncelikli sorunlar ise eğitim aldıkları branşlara uygun iş bulamamaları; prestijli
iş kaygısı duymaları; kendileri için uygun iş ortamları, kişisel, mesleki, akademik
ve profesyonel kariyer gelişimleri ile ilgili destek alabilecekleri ortamlara sahip
olmamaları ve kişinin kendini tanımasının önünde engeller bulunması olarak
belirlenmiştir. Oryantasyon eğitimleri ve usta-çırak ilişkisi geliştirilmesi; kamu, özel
sektör ve sivil toplum kuruluşları iş birliği ile gençlerin istihdamının yönlendirildiği
programlar düzenlenmesi ve gençlere yönelik olarak hayal ettikleri meslekleri ve
iyi uygulamaları yerinde görebilecekleri hareketlilik programları düzenlenmesi ise
öne çıkan çözüm önerileri olarak görülmektedir.
Engelliler ve yaşlılara yönelik olarak ise öncelikle engellilerin sosyal
ve ekonomik hayata katılımının önündeki engellere dair sorun tespitinde
bulunulmaktadır. Katılımcılar bu bağlamda engelli bireylerin ailelerinin engelli
bireylerle iletişim, engelli bakımı, engelli hakları vb. konularda yetersiz olduğunu;
kamu kurumlarında engellilerin ilgili birimlere erişebilirliğinin kısıtlı olduğunu;
engelli bireylerin sosyalleşememe ve toplumda kendini ifade edememe
sorununun olduğunu ve engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmaların yetersiz
kaldığını belirtmişlerdir. Buna karşın, birlikte yaşamayı ve paylaşma bilincini
geliştirecek projelerin geliştirilmesi ve engelli birimlerinde psikolojik danışmanlık
hizmetlerinin verilmesi; işverenlerin engelli istihdamına olumlu tutum geliştirmesi
ve toplumun bilinçlendirilmesi için kamu spotlarının çoğaltılması ve medyada
bilgi verilmesi gerekmektedir şeklinde önerilerde bulunulmuştur. Yaşlılara yönelik
olarak ise yaşlıların toplumsal hayattaki yeri ve yaşanan sorunlar, öncelikli sorun
alanıdır. Katılımcı görüşlerine göre yalnız yaşayan yaşlılar için acil durumlarda
ulaşabilecekleri kimsenin olmaması; yaşlı bireylerin sosyalleşebileceği alanların
yok denecek kadar az olması; yaşlılar-gençler arasında kültür kopukluğunun
mevcut olması ve yaşlıların sağlıklı yaşlanma sürecinden uzak kalmaları öne çıkan
sorunlar olarak görülmüştür. Yaşlı sorunlarına karşın ise yaşlılar ile genç nesilleri
bir araya getirerek kültür aktarımının sağlanması için projeler geliştirmek; yerel
yönetimler tarafından büyük şehirlere, ilçelere ve hatta mahallelere emekliler için
sosyalleşme alanları oluşturulması; medyada yaşlı - aile bütünlüğünü bozmayan
yayınlara daha çok yer verilmesi önerilmektedir.
İstihdam ana teması altında yer alan kadın istihdamı, genç istihdamı ve
engelli istihdamı alt temalarına yönelik olarak ise katılımcıların pek çok farklı sorun
tespiti ve çözüm önerisi sunduğu görülmektedir. Bu kapsamda öncelikle kadın iş
gücünün kayıt altına alınamaması; kadınlar arasında örgütlenme sorunu bulunması
ve kadının iş gücü seçeneklerinin çevre ve toplum baskısıyla azaltılmakta olduğu
öne çıkan sorunlardır. İŞKUR ve TYP programlarında kadın sayısı artırılması,
eğitim, farkındalık, meslek edindirme ve yönlendirmeye yönelik pozitif ayrımcılık
içeren yeni politika ve programlar geliştirilmesi ve kadına yönelik farkındalık ve
kamu spotu içeren projelerin artırılması çözüm önerisi olarak sunulmaktadır.
Gençlerin istihdamına yönelik olarak ise ara eleman yetiştirilememesi ve staj
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sorunu bulunması; gençleri iş alanlarına yöneltme ve yönlendirmede sorunlar
yaşanması ve özel sektör ve mesleki eğitim işbirliğinde yetersiz kalınması, öne çıkan
sorunlar olarak gösterilmiştir. Bu kapsamda, eğitim müfredatlarının sektörlerin
ihtiyaçlarına göre yenilenmesi, güncellenmesi ve müfredatlarda girişimciliğe
yer verilmesi; iş başı ve staj eğitimlerinin etkinlik ve kontrolünün artırılması,
katılımcıların çözüm önerilerinden bazılarıdır. İstihdam konusunda son alt tema
olan engelli istihdamında ise kırsal-kentsel altyapı ve ulaşım engellinin bireylerin
istihdamı açısından sorun teşkil ettiği; engellilerin çalışmasına önyargılı bakıldığı
belirtilmiştir. Engellilerin iş gücüne katılımını zorlayacak projeler geliştirilmesi, iş
yerlerinin fiziki altyapılarının engelli bireyler için daha da uygun hale getirilmesi
gerektiği de çözüm önerileri olarak katılımcılar tarafından ortaya atılmıştır.
KOP OKUYOR kapsamındaki alt temalardan olan “çocuk ve okuma ilişkisi”
çeşitli açılardan ele alınarak bir sorunsal haline getirilmiş ve buna uygun olarak
çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Katılımcılara göre aile, çocuk ve okuma ilişkisinin
güçlendirilmesinde temel dayanak noktasını oluşturmaktadır. Bir ülkede okuma
alışkanlığının yaygınlaştırabilmesi ve bunun bir kültür haline getirilebilmesinin,
ancak ailenin okumaya ve kitaba olan bakış açısını olumlu bir hale dönüştürmekten
geçtiği ifade edilmiştir. Çocuk ve okuma ilişkisindeki ikinci odak noktası ise okul
öncesi dönem olarak gösterilmektedir. Bu bağlamda okul öncesi eğitimde
geleceğe yönelik olarak yapılması gereken temel altyapı çalışmalarının okul öncesi
dönemden itibaren başlatılması gerektiği belirtilmiştir. Üçüncü odak noktasının
okulun çocuk ve okuma ilişkisine olan etkisi olduğu anlaşılmaktadır. Çocukların
sorgulamaya dayanmayan, ezberci yaklaşımlardan en az şekilde etkilenebileceği
faaliyetin kitap okumak olduğu ve bunu sağlamak için “okullarda güncel yayınlarla
dolu olan mekânlar” ve “estetiği güzel, yüksek nitelikte kütüphanelere” ihtiyaç
duyulduğu ifade edilmektedir. Son olarak ise kütüphanelerin önemi üzerinde
durulmuş ve halk ve çocuk kütüphanelerinin yeniden yapılandırılması yoluyla artık
bir “yaşam merkezi” olarak tasarlanması gerektiğine yönelik görüş belirtilmiştir.
Genç ve okuma ilişkisine bakıldığında ise gençlerin okumayı günlük
öncelikleri arasında görmemeleri ve okumayı ihtiyaç olarak hissetmemeleri, ilgi
alanlarına uygun eserlere kolayca erişememeleri başta gelen sorunlar olarak ifade
edilmiştir. Diğer yandan, gençliğe örnek olacak ebeveyn ve öğretmenlerin okuma
konusundaki ilgisizlikleri ile hatalı tutum ve davranışları; gençlerin eğitiminde
kullanılan yöntemlerin okuma alışkanlığı kazandırmayı doğrudan hedef almaması
ve teknoloji ürünleri kullanımının giderek gençlerin daha fazla zamanını alması
da diğer öne çıkan sorunlar olarak belirtilmiştir. Bu sorunlara karşın, gençlerin
ilgi alanlarına uygun eserlere nasıl ulaşabileceklerine yönelik bilgilendirmelerin
sağlanması; birbirlerine okudukları kitapları tavsiye etmelerinin özendirilmesi;
gençliğe örnek olacak ebeveyn ve öğretmenlerin okuma konusunda duyarlılıklarını
artıracak, yetişkin eğitimleri, seminerler, yarışmalar, proje ve etkinliklerinin
düzenlenmesi ve gençlerin eğitiminde kullanılan yöntemlerin okuma alışkanlığı
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kazandırmayı doğrudan hedef alması gibi çözüm önerileri de katılımcılar tarafından
ifade edilmiştir.
Kütüphanelerin geleceğine ilişkin diğer bir konu başlığına yönelik olarak
katılımcılar, kütüphanelerin şehrin merkezinde, sosyal bir mekân, sosyalleşme
ortamı formatında bir kamusal, sivil alan olarak yeniden tanımlanmasına ihtiyaç
bulunduğunu belirtmişlerdir. Kütüphanecilerin çocuk psikolojisi, çocukta
kütüphaneye ve okumaya karşı olumlu tutum geliştirme konularında yeterli
donanıma sahip olmadığı; materyallerin az ve etkinlik çeşitliliği yeterli olmadığı
yönünde görüş belirtmişlerdir. Ayrıca kütüphanelerin, görünürlük ve bilinirlilik
açısından tanıtımına ilişkin daha etkili reklam ve pazarlama politikasına ihtiyaç
bulunduğu da diğer bir sorun olarak ortaya konulmuştur. Öne çıkan bu sorunlara
karşın “yaşayan kütüphane” yaklaşımı ile yerelde hem kütüphane hem de millet
kıraathanesi anlayışı aynı binada hizmet vererek birleşebilir şeklinde bir çözüm
önerisi sunulmuştur. Ayrıca, kütüphanelerin bilinirliği ve tanınırlığını arttırmak için
etkinlik sayısı ve türleri arttırılmalı, yapılan etkinlikleri yerel ölçekte tüm iletişim
kanalları kullanılarak duyurulmalıdır görüşü ortaya atılmıştır. Son olarak ulusal
ölçekte meslekten kütüphaneci istihdamını sağlayacak politikaların oluşturulması;
kütüphanecilere çocuk psikolojisi, çocukta kütüphaneye ve okumaya karşı olumlu
tutum geliştirme ve okuma alışkanlığı kazandırma konularında eğitimler verilmesi
de diğer çözüm önerileri arasında yer almaktadır.
Sosyal medya okuryazarlığı başlığı altında öne çıkan sorunlar, katılımcılar
tarafından çok yönlü olarak ifade edilmektedir İnternet ve daha özelde sosyal medya
kullanımı bireyde bağımlılık hissi uyandırmaktadır. Bu durum farklı sorunları da
beraberinde getirmektedir. Diğer yandan bireylerin sosyal medya kullanımı çeşitli
mahremiyet sorunlarını ortaya çıkarmaktadır. Sosyal medya yolu ile üretilen bilgi
ve haberin güvenilirliğinin düşük olması ve bunun dezenformasyona neden olması
diğer bir sorun olarak öne çıkmaktadır. Bununla birlikte katılımcılar sosyal medya
kullanımının ayrıştırma ve hoşgörüsüzlüğe neden olduğunu ve bunun da çok yönlü
bir biçimde ahlaki yozlaşmayı beraberinde getirdiğini ifade etmektedirler. Son
olarak ise bilinçsiz internet ve sosyal medya kullanımının, günlük dil kullanımının
körelmesine neden olduğu söylenmektedir. Tüm bu sorunlara karşın ortaya
atılan çözüm önerileri ise çocukların ve gençlerin sosyalleşebilecekleri alternatif
mekânlar oluşturulması ve çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi; bağımlılık ile ilgili veli,
aile, çocuk ve genç eğitimleri verilerek bilinçlendirme faaliyetleri yapılması; sosyal
medya okuryazarlığı dersinin zorunlu hale getirilip müfredata alınması; okullarda
medya atölyeleri oluşturularak öğrencilerin medya metinlerini doğru okuma
ve doğru içerikler üretmelerine teşvik edilmeleri; sosyal medya platformlarında
kontrol edici birimlerin kurulması ve işlevselliğinin arttırılması şeklinde ifade
edilmektedir.
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Okuma, yazma ve anlama başlığı altında öne sürülen öncelikli sorunlardan
bir tanesi, okuma ve yazma konusunda ailede, okulda ve toplumda rol model
eksikliği olmasıdır. Bu nedenle çocuklar ve gençlerin okuma, yazma ve anlama
konusunda eksikliği bulunduğu öne sürülmektedir. Katılımcılar tarafından ifade
edilen bir diğer sorun ise çocuklarda ve gençlerde okuma, yazma ve anlama
etkinliklerini geliştirmeyi engelleyici düzeyde teknoloji bağımlılığı bulunmasıdır.
Belirtilen tüm bu sorunlara yönelik olarak önerilen çözüm önerileri ise Türkçe
dersinin öğrencilerin okuma, yazma ve anlama yeteneklerini geliştirici biçimde
yapılandırılması; okuma-yazma konularında toplumsal farkındalık adına ulusal
ve bölgesel tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinin artırılması; öğrencilerin
okuma, anlama ve yazma adına ürettiklerinin somut ürünlere dönüştürmesi ve
yaygınlaştırılması; ailelerin ve çocukların birlikte kullanabilecekleri, çok sayıda
etkinliğin düzenlendiği işlevsel kütüphanelerin sayısının arttırılması ve işlevsel okul
kütüphanelerinin oluşturulmasıdır.
KOP Sosyal Projeler Çalıştayı neticesinde elde edilen veriler doğrultusunda
hem KOP SOGEP hem de KOP OKUYOR programları kapsamında oluşturulan
ve Türkiye’nin tamamında uygulanmasına yönelik olarak ortaya konulan üst
politika önerileri ise Türkiye’nin içerisinde bulunduğu uluslararası konjonktüre ve
oluşturulan / oluşturulmakta olan devlet politikalarına uygun şekilde belirlenmiştir.
Söz konusu üst politika önerileri, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin
kısa, orta ve uzun vadeli öngörülerine uygun ve bu yeni sistem ile birlikte ortaya
konmuş olan ilk ve ikinci yüz günlük planda öngörülen sosyal projelerle uyumlu bir
nitelik arz etmektedir.
Sonuç olarak, KOP Sosyal Projeler Çalıştayı ile bölgenin mevcut durumundan
hareketle, katılım ve işbirliği esaslarına dayalı olarak ortaya konulan sorunlara yine
aynı esaslara bağlı kalınması kaydıyla çözüm önerileri geliştirilmiştir. Bu sayede,
gelecekte yürütülmesi muhtemel projelerin çok daha fazlaca verimli ve etkin bir
biçimde hazırlanması ve yürütülmesine katkıda bulunulduğu düşünülmektedir.
Çalıştay çıktıları sayesinde, sosyal proje süreçleri çok daha kaliteli hale gelerek
söz konusu hedef kitlelerin ve doğrudan / dolaylı paydaşların, talep ve beklentileri
optimum bir düzeyde karşılanmış olacaktır. Nihai olarak KOP Sosyal Projeler
Çalıştayı ile KOP Bölgesi’nin toplumsal bağlamda kalkınmasına yönelik önemli bir
girişimde bulunulduğu ve geleceğe yönelik olarak, yalnızca KOP Bölgesi’nin değil
Türkiye’nin tamamına yönelik ulusal bir kalkınma modeli geliştirilmesine katkı
sağlandığı umulmaktadır.
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ÇALIŞTAY KATILIMCI LİSTESİ
NO AD

SOYAD

NO AD

SOYAD

1

Emine

A. KILIÇOĞLU

31

İsa

BİLEKYİĞİT

2

M. Taha

ACAR

32

Alper

BİLGİÇ

3

Maşide

AÇIKGÖZ

33

Ahmet

BOLAT

4

Halil İbrahim

AK

34

İhsan

BOSTANCI

5

Levent

AK

35

Huzeyfe

BULDUK

6

Yaşar

AKÇA

36

Serap

CAYMAZ

7

Fikret

AKDİŞ

37

Ahmet

CEBECİOĞLU

8

Kudret

AKDİŞ

38

Fidan

CİCİBIYIK

9

Hikmet

AKDİŞ

39

Eygi

COŞKUN

10

Mehmet

AKINOL

40

Nesrin

ÇALIKUŞU

11

Serkan

AKPINAR

41

Şengül

ÇEKİÇ

12

Şebnem

AKYÜZ

42

Dr.Celalettin

ÇELEBİ

13

Selman Selim

AKYÜZ

43

Yasemin

ÇELİKKAYA

14

Ahmet

ALDEMİR

44

Cemil

ÇETİNKAYA

15

Lütfihak

ALPKAN

45

Nazire

ÇİÇEK

16

Fatih

ALTAN

46

Selçuk

ÇİLİNGİR

17

Serpil

ALTINSOY

47

Bekir

ÇİNÇİK

18

Serkan

ALTUN

48

Muhammet

DAĞ

19

Servet

ALTUNTAŞ

49

Ziya

DAĞLI

20

Mehmet

ALTUNYALDIZ

50

Müge Bahar

DALAY

21

Ramazan

ARSLAN

51

Musa

DALKILIÇ

22

Fatih

ARSLAN

52

Murat

DEMİR

23

Rahime

ARSLAN

53

Yağmur

DEMİRCİ

24

Süleyman

ARSLANTAŞ

54

Latif

DEMİREL

25

Talip

ATABEK

55

Mustafa

DİGİLLİ

26

Özcan

ATEŞ

56

Muhammed İ.

DİNÇER

27

Harun

AYDIN

57

Feyza

DİNLER

28

Necla

BAĞCI

58

Saadet

DOGAN

29

Hasibe

BALBALOGLU

59

Bekir

DOĞAN

30

Aynur

BAYAZİT

60

Sefa

DOĞAN
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ÇALIŞTAY KATILIMCI LİSTESİ
NO AD

SOYAD

NO AD

SOYAD

61

Yasin

DOĞANER

91

Enes

KALE

62

Nurullah

DOĞMUŞ

92

Abdullah

KALELİ

63

Hatice

DURGUN

93

Enes

KALEM

64

Ali

DÜZ

94

Melike Sevde

KAPLAN

65

Emine

EKİNCİ

95

Hasan

KARA

66

Medine

EKMEKCİ

96

Serdar

KARA

67

Öznur

EKREN

97

Alparslan

KARAKILIÇ

68

Alper

ERDAL

98

Hasan

KARAKOCA

69

Hacı

ERDOĞAN

99

Hakan

KARAMAN

70

Ahmet Akif

ERGURUM

100 Hacı Ömer

KARTAL

71

Nafia

ERGÜL

101 Ahmet

KATIKSIZ

72

Yaşar

ERKEK

102 Serkan Murat

KENT

73

Seda

EYMİR

103 Şengül

KESKİN

74

Adem

FİDAN

104 Hacer

KILGI KESKİN

75

Pelin

GÖÇEN

105 Semih

KIZILASLANOĞLU

76

Ayşe Gül

GÖĞEBAKAN

106 Semih

KİRACI

77

Hamdi V.

GÖKMENOĞLU

107 Fatih

KİRAZ

78

Yasin

GÜNDÜZ

108 Mustafa

KOCAOĞLU

79

Mikail

GÜNER

109 Hacer

KOÇAK

80

Mehmet

GÜNEŞ

110 Koray

KORKMAZ

81

Mustafa

GÜRBÜZ

111 Gülnur

KORKUT

82

İbrahim Umut

GÜREL

112 Mevlüt

KUNTOĞLU

83

Mukadder

GÜRSOY

113 Rahile

KURU

84

Fatih

HARMANCI

114 Funda

KÜLERİ

85

Mehmet

HAYIRLIOĞLU

115 Nilüfer

LEVENT

86

Ali Aydın

İDİZ

116 Galip

MARLALI

87

Lale

İZCİ

117 Serkan

MURAT KENT

88

Hatice

KABAK

118 Bahar

MUTLU

89

Mehmet Emin

KADIOĞLU

119 Emrullah

NERGİZ

90

Asiye

KAKIRMAN YILDIZ

120 Ömer

OK
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ÇALIŞTAY KATILIMCI LİSTESİ
NO AD

SOYAD

NO AD

SOYAD

121 Ayşenur

OKTAY

151 Berna

TOMBAK

122 Adile

OLGUN

152 Halil İbrahim

TONGUR

123 Eylül

ONARICI KANBUR

153 Seyyit Ali

TONGUR

124 Mehmet

ÖZDAŞ

154 Türker

TUĞRUL

125 Burcu

ÖZKILINÇ

155 Samet

TURGUT

126 Tuğba

ÖZTOPRAK

156 Yusuf

TÜFEKÇİ

127 Türker

ÖZTÜRK

157 Semra

TÜRKMEN

128 Mevlüt

PINARKARA

158 Adem Ferid

ULU

129 Coşkun

POLAT

159 Binnaz

ULU

130 Hasan

SANALMIŞ

160 Murat

USLU

131 Bilge

SAVACI

161 Adile

UYAR

132 Musa

SAYDAM

162 Ayşe Rümeysa UZUN

133 Gülay

SAYGILI

163 Rabia

UZUN POLAT

134 Ayşe

SEVİL

164 Yusuf

ÜNAL

135 Ramazan

SÖGÜT

165 Ömer

VARIŞLI

136 Serhat

SUSAR

166 Münüfe

VURGUN

137 Sinan

ŞAHBAZ

167 Esma Gül

YARAR

138 Şakir

ŞAHİN

168 Hasan

YAŞAR

139 Oğulcan

ŞAHİN

169 Halil İbrahim

YAŞAR

140 Fatma

ŞİMŞEK

170 Hilal

YEŞİM MANAP

141 Nilay

TACIR

171 Zehra

YILDIRIM

142 Gökhan

TACIR

172 Merve Ece

YILDIZ

143 Murat

TAFRA

173 Metin

YILMAZ

144 Ümit Savaş

TAŞKESEN

174 Mehmet

YURTSEVEN

145 Gökhan

TAŞKIN

175 Erdem

ZENGİN

146 Meral

TAŞPINAR

176 Zeliha

ZOR

147 İsmail

TECİMER

148 Oğuzhan

TEKİN

149 Fatma

TEKİN

150 Nizamettin

TEZCAN
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18 Aralık 2018
(Son Hazırlık)
KOP Sosyal Projeler
Çalıştayının son
hazırlıkları, akşam
saatlerinde
gerçekleştirilen son
toplantı ile yapıldı.
Çalıştayın konu başlıkları
madde madde
gözden geçirildi.

19 Aralık 2018
(Açılış)
KOP Sosyal
Projeler Çalıştayı
yoğun katılımla
Konya’da
gerçekleştirildi.

Protokol Konuşmaları

Cumhurbaşkanlığı
Sosyal
Politikalar
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Lütfihak Alpkan;
“Ülke olarak üç Selim’e ihtiyacımız
var; birincisi Aklı-ı Selim, ikincisi Kalb-i
Selim, üçüncüsü de Zevk-i Selim. Batı
bize sürekli bireyselleşme ve husumet
gibi aslında bizim kimliğimize aykırı
değerleri dayatıyor. Onların dayattığı
bu yozlaşmalara karşı bizim de itidal ve
kardeşlik bağlarımızı güçlendirmemiz
gerekiyor”

KOP Başkanı İhsan Bostancı; “KOP İdaresi
olarak sosyal içerme ve sosyal kalkınma
projeleri ile insan hayatına dokunan
faaliyetleri her geçen yıl artırarak ve
çeşitlendirerek
devam
ettiriyoruz.
İnsan hayatına dokunabildiğimiz için
gururluyuz”

88

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder
Gürsoy; “Merkez ve taşra rasında
oluşabilen dezavantajların giderilmesinde
KOP projelerinin çok büyük bir katkısının
olduğunu ifade etmek isterim. KOP
İdaresinin okuma kültürünün bir alışkanlık
haline getirilmesi ve kütüphanelerimizin
zenginleştirilmesine yönelik desteklemelerini önemsiyoruz”

kopsosyal.kop.gov.tr

T.C.
Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

19 Aralık 2018
(Açılış)
KOP Sosyal
Projeler Çalıştayı
yoğun katılımla
Konya’da
gerçekleştirildi.

KOP Bölgesi İllerinde hayata geçirilen
projelerin renkli afişleri çalıştayda
sergilendi.
Proje afişlerini
inceyen katılımcılar
proje sahiplerinden
bilgiler aldı

Katılımcılar bir taraftan projeleri
incelerken bir taraftan da
uygulayıcılarından projeleri detayları
hakkında detaylı bilgiler aldı.
Ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı,
Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar
Kurulu üyesi Prof. Dr.
Lütfihak Alpkan’a çalıştaya verdiği
katkılardan dolayı hediye taktim etti.
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20 Aralık 2018
(İkinci Gün)
KOP Sosyal Projeler
Çalıştayının ikinci
gününde KOP SOGEP
ve KOP OKUYOR grup
üyeleri iki farklı salonda
bir araya geldi.
İlk gün yapılan
sorunların tespiti
çalışmasının ardından
ikinci günde çözüm
önerileri masaya
yatırıldı.

Moderatörler, tespit
edilen sorunları ve
çözüm önerilerini
katılımcılara sundu.
Elde edilen öneriler
bölgenin yeni sosyal
içerme politikalarında
yol gösterici altlık özelliği
taşıyacak.
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20 Aralık 2018
(Kapanış)
Çalıştayın
son gününde
katılımcılara
teşekkür
belgeleri taktim
edildi.
Ardından
hatıra fotoğrafı
çektirildi.
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