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OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ  

 Kitap, çocukların bilişsel, duygusal, psiko-motor gelişimlerini destekleyen dil, sosyal 

ve ahlaki gelişimlerine de doğrudan etki eden önemli bir araçtır. Çocuklar kitap sayesinde 

düşünme, problem çözme, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini geliştirme fırsatlarına sahip 

olurken doğaya, insanlara, doğada gördüğü diğer canlılara ve olaylara karşı da hassasiyet 

geliştirmektedirler. Bunun yanı sıra kitap, çocukların kişilik gelişimine katkı sağlamakta 

duygusal ve ruhsal ihtiyaçların karşılanmasında da önemli ölçüde etki etmektedir (Tanju, 

2010, 31). Bu açıdan çocukların gelişimi açısından kitap okuma ve okuma kültürünün 

gelişmesi önemlidir.  

 Ülkemizde farklı alanlarda yazılan eserlerin bu kadar yaygın olması, farklı türde 

yayınların yer aldığı kütüphanelerin çevremizde yer alması, her tür ve kademede okuyan 

öğrenci sayımızın fazla olmasına rağmen 2019-2023 Stratejik plan çerçevesinde elde 

edilen verilere göre öğrenci başına okunan kitap sayısının (Temel eğitim 7,75; 

ortaöğretim 3,70) düşük olmasından dolayı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 

olarak Okuma Kültürünün Geliştirilmesine yönelik eylem adımları planlanmıştır. Eylem 

planında bir ekosistem olarak eğitim sisteminin tüm öğelerine (öğrenci, öğretmen, okul 

yönetimi ve velilere) yönelik sorumluluk alanları vardır. Okullara tavsiye niteliğinde 

olan eylem adımlarının uygulanması sonucunda faaliyetlere katılanlardan beklediğimiz 

etkiler şunlardır:   

 Okuma bilincini geliştirmek 

 Okuma faaliyetlerini yaygınlaştırmak 

 Çağdaş bir toplumda sorumlu bir birey olarak aktif rol almak 

 Fikir dünyamızın gelişimi sağlayarak sunulan imkânlardan en iyi şekilde 

faydalanmak 

 Okuduğunu anlama ve yorum yapma yeteneğini geliştirmek 

 Okumak için kitap bulmakta zorlananlar için kitap temin etmek 

 Psikolojik, sosyal ve bedensel gelişimin artmasını sağlamak 

 Düşünme, problem çözme becerilerinin gelişimi yanında işbirlikçi çalışma 

olanaklarını da arttırmak 

 Geniş bir görüş açısında sahip olmak 

 Zengin bir kelime hazinesine sahip olarak anlama ve anlatma becerilerini 

geliştirmek  

 Zamanın etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak  
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 Okuma kültürü, bir bireyin, bir toplumsal grubun ya da bir toplumun okuma eylemi ile 

ilişkilerinin düzeyi ve niteliği anlamına gelir. Bir başka deyişle, okuma kültürü, sözü edilen 

birey, grup ya da topluma ait yaşam biçiminin “okuma” alanına yansıyan bölümüdür. Kısaca, 

okuma kültürü, okuma eylemine ilişkin bireysel ve toplumsal yaşama biçimidir (Yılmaz, 

2009, 134). Bu yaşam biçimine ulaşmak süreç gerektirdiği için okuma faaliyetleri uzun zaman 

dilimine göre planlanmalı, süreç takip edilmeli ve gerektiğinde düzenlemeler yapılmalıdır.   

 Çocuk ve gençlerde okuma kültürü oluşturmada birçok kişi ya da kuruma belli oranda 

sorumluluklar düşmektedir. Aile bireylerinden anne babalar çocuklarını, ablalar ağabeyler 

kardeşlerini, büyükanne ve büyükbabalar torunlarını edebi ve estetik değeri yüksek kitaplarla 

buluşturmalıdırlar ki, bu buluşmalarda çocuk ve gençlerin iç dünyasında bir kitap sevgisi 

yeşersin, o da onlarda okuma alışkanlığının temelini oluştursun. Çocuk ve gençlerde okuma 

kültürü oluşturmada ikinci sırada sorumluluk sahibi olması gerekenler ise, anaokulundan 

başlayarak orta öğretimin son dönemine kadar çocuk ve gençlerin yaşamında önemli eğitim 

ve öğretim görevini üstlenen okul yöneticileri ile bilhassa onları şekillendiren ve onlara her 

zaman rol-model olan öğretmenleridir (Gültekin, 2009, 96-97). Okuma kültürünün 

gelişmesinde önemli bir etkiye sahip olan öğretmen ve veliler yürütülecek faaliyetlerde aktif 

rol almalı, örnek model olmalıdırlar. 

 Okullar, süreç temelli yaklaşımla öğrenci, öğretmen, veli ve diğer katılımcıların 

bireysel ya da grupla yaptıkları etkinliklerden oluşan “okuma katalogu” hazırlayacaktır. 

Okuma katalogunun içeriği; okuma sürecindeki faaliyetlere ilişkin görseller, kitap özetleri, 

kitap tanıtım kartları, okul veya sınıf içi münazara etkinlikleri, dijital veya yüz yüze planlanan 

okur yazar buluşmaları vb. etkinliklerden oluşabilir. Okuma katalogu hazırlanmasında öğrenci 

ve öğretmenler görev almalıdırlar. Hazırlanan katalog, okulların web sitelerinden 

yayınlanacaktır. Hazırlanan katalogun linki belirtilen tarihte açılacak form aracılığıyla Ar-Ge 

Birimine gönderilecektir. Bir eğitim öğretim yılında haziran ve aralık aylarında her okulun 

okuma katalogu Ar-Ge Birimi üyeleri tarafından incelenecektir.   

 Kitap okuma kültürünü geliştirmeye yönelik bu faaliyetler ilimizde okuma kültürü 

alt yapısının güçlendirilmesi için tasarlanmıştır. Tavsiye niteliğinde belirtilen faaliyet ve 

etkinlikler her okul için uyarlanarak kullanılabilir. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılında 

yerel, ulusal, uluslararası kurulacak işbirliği faaliyetleriyle 2023 yılına kadar okuma 

kültürünün gelişimine yönelik süreç odaklı bir gelişim planı oluşturulacaktır. Bu eylem 

planları kapsamında hayata geçirilen iyi uygulamalar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge 

Birimi web sayfasında “eğitimde iyi örnekler” olarak yer alacak ve ödüllendirilecektir. 
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OKUMA KÜLTÜRÜ KAPSAMINDA OKULLARIN UYGULAMASI İÇİN TAVSİYE 

EDİLEN ETKİNLİKLER 

 

Dinliyorum Dinleme temelli bir etkinliktir. Öğretmenler ders sürecinde içeriği kazanımla 

ilişkilendirmek, öğrencilerin dikkatini çekmek ya da sadece ilginç bulduğu bir durumu 

paylaşmak için seçtiği kitaptan bir bölümü okur. Öğrencilere uygulanacak bu etkinlikte, 

kuralına uygun olarak yapılacak olan okuma faaliyetine karşı ilgi uyandırıp öğrencilerin etkin 

dinlemeleri sağlanır.  

Kütüphaneye Üyeyim Kitaba erişimde ekonomik nedenleri en aza indirmek için yapılacak 

bu etkinlik, okuyuculara kolaylıkla kitap edinme veya okuma imkanı sağlar. Bu etkinlik, 

öğrencinin velisiyle, öğretmeniyle veya bireysel olarak kütüphaneleri ziyaret ederek orada 

istediği kitabı seçip okuması ya da kütüphaneye üye olup seçtiği kitabı belli süreler için alıp 

okuması şeklinde uygulanır. Bu kapsamda öğrenciler Halk Kütüphanesi, Millet Kıraathanesi 

ve okul kütüphanesine üye olmaları konusunda bilgilendirileceklerdir.    

Kitap Kumbaram Öğrenciye kendi biriktirdiği haçlıkla kitap alma zevki kazandırmak için 

yapılacak bir etkinliktir. Özel olarak bu etkinlik için seçilen kumbarada biriktirilen paralarla 

öğrenci kendi seçeceği kitabı almakla, o kitabı sahiplenip istekle okuması sağlanır. Bu 

etkinlik tüm okul öğrencileri tarafından yapılarak okul kütüphanesi, bir sınıfta okuyan 

öğrenciler tarafından yapılarak sınıf kütüphanesi zenginleştirilebilir.    

Kitapçıları Geziyorum Öğrencilerin velileriyle birlikte ya da bireysel olarak serbest 

zamanlarda kitapçıya giderek velisinden aldığı harçlıkla veya kumbarada biriktirilen paralarla, 

okuyacağı kitabı kendi seçebilir ve kitabı alabilir. Bu şekilde o kitabı sahiplenip istekle 

okuması sağlanır.  

Okuduğumu Anladım Bu etkinlik, anlamlı ve etkili okumanın sağlanıp sağlanamadığını 

kontrol etmek içindir. Öğretmenler, öğrencilerin okuduğu kitapla ilgili sınıfta bir soru sorarak 

ya da bir durumu paylaşarak öğrencilerin görüşlerini alabilir. Öğrencilerin sürece katılımı, 

duruma yaklaşımı ve konuşma içeriği ile okuduğunu anlama düzeyleri belirlenebilir.  

İstenilirse, bu sonuçlar proje uygulamalarına da dönüştürülebilir.  

Okuma Panosu Okuldaki bir pano, okuma faaliyetleri panosu olarak düzenlenir. Belirlenen 

sıklıklarda (haftalık, aylık veya yıllık), öğrencilerin okuduğu kitap ile ilgili hazırladığı 
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eserler sergilenir. Çalışması sergilenen öğrenciler duyurulur. Böylece okumaya karşı ilgi 

uyandırılmış olur. 

 

Kitabımı Tanıtıyorum Öğrencilerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu etkinlik 

uygun zaman ve ortamlarda, okul içi veya okul dışı etkinlikler ile öğrenci, öğretmen veya veli 

topluluklarına okunan kitabın sunulması ve istek uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde 

uygulanır.  

Okullarda okuma kültürünü geliştirmek adına okulun uygun görülen bir yerine sabit bir kürsü 

kurulabilir. Öğrenciler okudukları eserlerle ilgili düşüncelerini buradan herkese duyurabilir. 

Burada önemli olan sadece bu kürsü üzerinde konuşma hakkının olmasıdır. Dışında kalanlar 

dinlemekle mesuldür. Farklı düşünce ve yorumlar bu kürsü üzerinden dillendirilebilir. 

Kitap Özeti Öğrencilerin okuduğu kitapları özetlemesine dayanan bir etkinliktir. Öğrenciler 

tarafından hazırlanan kitap özetleri uygun toplantı ve ortamlarda (öğrenci, öğretmen veya 

veli) sundurulup panoda sergilenir. Okuma ve yazmaya karşı ilgi uyandırılır. 

Kitap Özeti Defteri Her öğrencinin bir kitap özet defteri edinmesi sağlanarak okuduğu 

kitapların özetlerini bu deftere yazması sağlanır. Aynı öğrenciye özeti çıkarılan kitapların 

anlatımı da sağlanabilir. Böylece e-okul sistemine kayıt yapılacak kitaplar da belirlenmiş olur.  

Ayın Kitabı, Tanıtımı ve Sergisi, Özeti, Söyleşisi Öğrencilerin okuduğu kitaplar arasında, 

ayda bir defa seçim yapılarak “Ayın Kitabı” tespit edilir. Oy sandığı okul kütüphanesinde 

veya kantininde olabilir. Oylama sonucunda en fazla oy alan eser ayın kitabı seçilir ve okulun 

en belirgin köşesinde bu amaç için oluşturulmuş pano ya da düzenek içerisinde sergilenir. Bu 

sergilemeyi kütüphanecilik kolu /kulübü gerçekleştirebilir. Sergide eserin kendisi, içeriği, 

yazarı hakkında değerlendirmeler, alıntılar bulunabilir. Öğrencilerden oluşturulacak ve bir 

kulüp bünyesinde faaliyet gösterebilecek söyleşi ekibi, bu seçimi takip eden haftada görüşme 

saatleri organize edebilir. Eser ve yazar hakkında öğrencilerin paylaşımları, değerlendirmeleri 

dinlenir.  

Yayınevleri Günleri İlimizde yer alan yayınevi temsilcileriyle görüşülerek okullarda her 

dönem en az bir kez olmak üzere kitap sergisi açılabilir. Öğrenciler hem kitaba dokunmuş 

olur hem de anında kitap satın alma imkânı bulabilirler. Aynı zamanda yayınevleri, okur-

yazar buluşmasına yönelik etkinlikler planlayarak öğrencilerin yazarlarla görüşmelerini 

sağlayabilirler. 
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Yazar Günleri Öğrenciler okudukları kitabın yazarları ile görüşerek kitap hakkında 

edindikleri izlenimlerini, düşündüklerini paylaşabilir. Bu kapsamda yüz yüze ya da dijital 

ortamlarda söyleşi programları organize edilebilir. Hatta teknolojik ve bilişim araçları 

kullanılarak öğrencilere bir yazar yerine pek çok yazara ulaşma imkânı sağlanabilir.  

Teşvik Örnekleri Okullarda en az bir kez olmak üzere sadece okunan kitaplarda oluşan bir 

bilgi yarışması yapılabilir. Eser ve sanatçı içerikli bu yarışmalar ile okullarında başarılı olan 

öğrenciler il genelinde halka açık başka bir yarışmaya katılabilir. Yerel TV ve gazetelerle 

kazanan öğrenciler duyurulur. Bu kapsamda diğer kamu kurum kuruluş ve STK’lar ile 

işbirliği içerisinde teşvik edici ödüllendirmeler yapılabilir.  

Yerel Gazetelerde Kitap Yerel gazetelerle görüşülerek her hafta bir kitabın tanıtılacağı bir 

gazete köşesi ayarlanabilir. Bu köşenin içeriği de seçilen öğrenci tarafından oluşturulabilir. Bu 

öğrenci her hafta değişmelidir.  

Kitap söyleşileri Okullarda panolar hazırlanarak her öğrencinin okuduğu eserle ilgili 

düşüncelerini paylaşabileceği bir ortak paylaşım platformu oluşturulabilir. Günün her saati 

öğrencilerin ulaşabileceği bu pano herkese açık olacaktır. Her okul kendi öğrencilerinin üye 

olabileceği ve dışarıdan kimsenin kabul edilmeyeceği web sayfası açabilir. Dijital ortamların 

ve Web 2.0 araçlarının etkin kullanımı sayesinde öğrencilerin kitap konusunda paylaşımları 

için alanlar oluşturulabilir. Bu alanlarda sadece okunan eserler, bu eserlerin içerikleri, etkileri, 

araçları kullanılarak paylaşımlar olmalıdır. Denetimi yine okul öğrencilerinden oluşan bir ekip 

tarafından yapılabilir.  

Kitabıma Uygun Kapak Tasarlarım Bu etkinlikte öğrenci, okuduğu kitaplar içinde en 

sevdiği kitabın kendisinde çağrıştırdıklarının resmini yapar. Bu resim, kitabın yeni kapak 

resmi olacak şekilde hazırlanır ve düzenlenen sergi ya da okul kitap panosunda sergilenir.  

En İlginç Bölüm Bu etkinlikte öğrenci, okuduğu kitabın kendine göre en ilginç, en komik, en 

anlamlı bölümünü seçer. Bu bölümü sözlü olarak sınıf etkinliklerinde, okul kürsüsünde veya 

okul etkinliklerinde anlatır, bölümün resmini çizer veya bu bölümü dramatize eder. Bu 

etkinliğin değerlendirilmesinde öğrencinin kitabı tam olarak okuyup okumadığına, seçtiği 

anlatım biçimini gerçekleştirebilmesine dikkat edilir.  

Okuma Kataloğu Bu etkinlik, okunulan kitapların adı, yazarı, sayfa sayısı, ana karakterlerin 

adları, kısa özetleri vb. bilgilerin yer aldığı kitap tanıtım kartları, okul veya sınıf içi münazara 

etkinlikleri, dijital veya yüz yüze planlanan okur-yazar buluşmaları vb. çalışmalara ilişkin 
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okuma sürecindeki faaliyetler ve faaliyet görsellerinin hazırlanmasına dayanır. Okuyucuların, 

okudukları kitaplarla ilgili duygu, düşünce ve izlenimlerini paylaşmaları yanında okuma 

kültürünün geliştirilmesine ilişkin yaptıkları tüm çalışmalar okuma kataloğunda yer alabilir. 

Okulun okuma kataloğunun hazırlanmasında öğrenciler rol almalı ve sürece ilişkin görseller 

kataloglara eklenmelidir. Kataloglar okul web sayfasında yayınlanmalıdır.  

En İyi Kitap Okuma Hikâyesi Bu etkinlik okumayla yazmanın iç içe girdiği bir etkinliktir. 

Kitap okumak; kitabı temin etmek, okumaya başlamak, sabırla devam etmek, kitabı bitirmek 

ve kitaptan bir sonuç çıkarmak gibi bir süreci kapsar. Bu etkinlik bir kitap okuma hikâyesini 

içeriyor. Roman okurken bir romana konu olmak gibi. Öğrenciler, en ilginç kitap okuma 

süreçlerini kendi kelimeleriyle ifade edebilecekledir.  

En İyi Kitap Tanıtımı En iyi kitap tanıtımı etkinliğinde öğrencinin kitap okumasından çok 

okuduğu kitabı tanıtabilmesi önemlidir. Bu kitap tanıtımı, sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. 

Okuyucu, tanıtım faaliyetlerinde farklı materyaller kullanabilir. Tanıtımı dinleyen veya 

okuyan öğretmen ve öğrenciler tanıtım sonunda kitabı iyi anlamışlarsa, kitap hakkındaki 

bilgileri daha kalıcı olarak öğrenilebilmişlerse o kitap tanıtımını yapan öğrenci başarılı kabul 

edilir. Yapılacak değerlendirmede öğrencinin kitaba hâkimiyeti, anlatım becerisi ve ayrıntılar 

göz önünde bulundurulur. Bu etkinlik ödüllendirme yapılarak desteklenebilir. 

Ayın Okuyan Öğrencisi Bu etkinlikte aylık olarak okuma çizelgeleri hazırlanır. Yapılacak 

değerlendirmelerle öğrencinin kitapları okuma düzeyi belirlenir. Okuduğu kitap sayısı ve 

anlamlı okumuş olma üzerinden değerlendirilen etkinlik sonunda şubeler veya okul düzeyinde 

“Ayın Okuyan Öğrencisi” seçilir. Bu etkinlik, gerekli tanıtımın yapılmasıyla okuma 

konusunda model olma ve model alma bilincini aşılayabilen bir etkinliktir.  

Aileler Okuyor Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yollarından biri, anne 

ve babaların düzenli okumasıdır. Bu bilgi velilerle paylaşılarak evde okuma faaliyetleri 

yapmaları konusunda farkındalık oluşturulur. Okul idaresi, sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber 

öğretmenleri tarafından toplantılar ve veli ziyaretleri esnasında konu gündeme getirilir ve 

takibi yapılır.  

Kitap Tanıtımı Kitap okuma alışkanlığının kazandırılması bütün öğretmenlerin ortak 

hedefidir. Milli Eğitimin amaçlarına uygun içeriğe sahip kitapların o kitabı okuyan öğretmen 

tarafından ders içeriğini zenginleştirmek ya da öğrencilerde istendik davranışları tetiklemek 
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için sınıf ortamında tanıtımı yapılarak öğrencilerin kitap okumasına yönelik farkındalık 

geliştirmesi sağlanır.  

Kitap Söyleşileri Okumak kadar okuduğunu anlamak, yorum yapmak, eleştirebilmek de 

önemlidir. Bu amaçla belirlenen bir kitabın ilgili öğretmenler tarafından sınıf ortamında ya 

da okul idaresinin bilgisiyle okul genelinde tanıtılarak okunması sağlanır. Birikimler - 

yazarların da davet edilebileceği- söyleşilerle paylaşılır.  

Açık Alanda Kitap Okuma Günleri Öğrencilerin kitap okumaya yönelik farkındalık 

düzeyini arttırmak, halkın ilgisini kitaba çekmek ve öğrencilerin edindikleri alışkanlığı 

pekiştirmelerini sağlamak amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu mekânlarda kitap okunur. 

Kitapla ilgili dövizler hazırlanır.  

Bence Önemli Öğrencilerin okudukları kitapları daha detaylı incelemeleri için eserlerden 

kendileri açısından önemli gördükleri cümle, paragraf vb kitap bölümlerini belirlemeleri 

istenir. Beğenilen kitap bölümleri okulun en görülen yerlerinde sergilenir.  

Kitap Sergisi Malatyalı şair ve yazarlar ile imza günü düzenlenebilir. Sadece Malatyalı şair 

ve yazarların eserlerinden oluşan bir kitap sergisi açılabilir. Malatya Hakkında Malatya ile 

ilgili (Malatya hakkında) yazılmış kitaplardan oluşan bir “Kitap Sergisi” açılabilir. Malatyalı 

şair ve yazarlar davet edilebilir. Onlarla söyleşiler yapılabilir. 

Malatya Sergisi Geçmişten günümüze Malatya'da yayımlanmış ve yayımlanmakta olan dergi 

ve gazete koleksiyonlarından oluşan bir sergi hazırlanabilir. 

Malatya Şiirleri Malatya hakkında yazılmış şiirlerden oluşan Malatya Konulu Şiirler Sergisi 

hazırlanabilir. Sergide Eski Malatya Fotoğrafları, öğrencilerin şiirler hakkında yaptıkları 

görsel çalışmalar sergilenebilir. Ayrıca Malatya hakkında yazılmış şiirler öğrenciler 

tarafından okunarak herkese açık bir ortamda şiir dinletileri hazırlanabilir.   

Gözde Mekanlarda Okuma Günleri Malatya'nın gözde mekânlarından birinde (Kernek 

Parkı, Abdullah Gül Parkı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hürriyet Parkı, Orduzu Turgut 

Özal Tabiat Parkı) toplu okuma etkinliği gerçekleştirerek okumaya dikkatler çekilir.  

Kitap Paylaşınca Çoğalır Okul içinde veya il genelinde bir kitap toplama kampanyası 

düzenlenip toplanan kitaplar köylerde kütüphanesi olmayan bir okula bağışlanabilir. Toplanan 

söz konusu kitaplar etkinlik alanında sergilenir hatta “Kitap Paylaşınca Çoğalır” sloganıyla 

kampanya düzenlenerek etkinlik süresince kitap paylaşımına devam edilebilir. 
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Bir Kitap Okudum, Hayatım Değişti “Bir Kitap Okudum, Hayatım Değişti” sloganı 

etrafında toplumun tanıdığı, örnek aldığı belli kişilerin okuduğu kitaplarla ilgili görüş ve 

kanaatlerini paylaşmaları sağlanabilir.  

Yeni Malatyaspor Okuyor “Yeni Malatyaspor Okuyor” adı altında futbolcular etkinliklere 

çağrılabilir. Belirli bir süre öğrencilerle kitap okumaları sağlanabilir.  

Okul Kitapları Okullar etkinlikler çerçevesinde ortak kitaplar (hikaye, kompozisyon, şiir 

kitapları) hazırlayabilirler. Bu kitaplar dijital ortamda hazırlanabileceği gibi, matbaada da 

basılabilirler. Hatta özgün el yazılarıyla da kaleme alınabilirler.  

Önerilen Kitaplar “Önerilen Kitaplar” adı altında, şehrin en tanınmış isimlerinin önerdiği 

kitaplardan meydana gelen bir liste oluşturulabilir. Bu listede önerilen kitap ve önerenin adı 

ve kısa bir tanıtımı yer alabilir.  

Kitap Kardeşliği Bayram, doğum günü, anneler günü vb. önemli günlerde herkesin birbirine 

hediye olarak kitap almaları konusunda farkındalık oluşturulabilir. “Kitap Kardeşliği” adı 

altında büyük küçük herkesin birbirine kitap hediye etmesi sağlanabilir. Bunun için kişiler 

arasında eşleştirmeler yapılabilir. Sınıf içi ve sınıflar arası eşleştirmeler yapılabilir.  

Siz Olsaydınız Öğrenciler tarafından tanınan Külkedisi, Keloğlan, Nasrettin Hoca vb. 

kahramanları öğrencilerin belirlediği olay örgüsü ile kurgulamasına dayanan bir etkinliktir. 

Öğrencilere kitabın belli bir bölümü verilerek sonunu tahmin etmeleri de istenebilir.  

Öğrenciler hazırladıkları çalışmaları kitapçık haline getirip belli platformlarda 

sergileyebilirler.  

Sesli Kitap Dezavantajlı olma (Görme yetersizliği, okuma yazma bilmeme, yolculuk 

sırasında okuyamama vb.) dışında seslendirme konusunda yetenekli öğrenci, öğretmen veya 

velilerin dilinden seslendirilmiş kitapların “Sesli Kitap” kayıtları yapılabilir. 

Öğretmenler/veliler araç kullanırken, öğrenciler aileleri ile yolculuk yaparken veya 

servislerde bu kayıtlar dinlenebilir.  

Hikâye Tamamlama Hikâye tamamla çalışması yaptırılabilir. Sınıfın bütün öğrencilerine bir 

giriş paragrafı (serim) verilir. Öğrencilerden hikâyeyi tamamlaması istenir. Tamamlanan 

hikâyelerden beğenilenler sene sonu etkinliğinde sergilenir.  
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Dijital Kitap Okuma Okullar telif hakkı konusunda sorun olmayan kitapların dijital halini 

okul web sayfalarına yükleyebilir. Okul öğretmenleri ya da öğrencileri okul sitesinden 

okumaya karar verdiği kitaplara ulaşabilir ve okuyabilir. 

Ulusal ve Uluslararası Dergilere Abone Olma Dergiler güncel eğilimleri yansıtan herkese 

yönelik hazırlanan basılı materyaldir. Süreklilik arz etmesi, öğrencilerin düşünme, eleştirme 

ve üretme süreçlerini yapılandırması açısından önemlidir. Bu kapsamda sınıfça ya da okulca 

dergilere abone olunabilir. 

Okuduğum Kitaplar ve Ben Öğrenciler okuduğu kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini 

belirtmek için resim veya karikatür yapabilir; şiir, tekerleme, bilmece, tiyatro veya düşünce 

yazısı yazabilir. Öğrencilerin farklı türlerde hazırladığı ürünlerini yayınlayabilmesi için imkân 

tanınmalıdır. 

 Kitap Eleştirileri Hazırlama Öğrencilerin okuduğu kitapları analiz etmesi ve 

değerlendirmesine dayanan kitap eleştirileri okunan kitabın benzer konuya ilişkin diğer 

kitaplarla kıyaslanabilmesidir. Bu kapsamda öğrenciler yazarın yaşamı ve edebi kişiliği, 

kitabın içeriği (konu, tema mesaj), yazarın üslûbu (dil ve anlatımı), günlük yaşamda karşılığı 

vb. açılarını dikkatle inceleyerek değerlendirmede bulunabilir. Öğrenciler dijital veya baskı 

halinde hazırladıkları kitap eleştirilerini yayınlayabilir. 

Askıda Kitap Öğrenci, öğretmen ve veliler okuduğu kitapları getirerek okulun uygun görülen 

yerlerine (Kantin, okul koridoru vb.)  monte edilen askıya bırakırlar. Kitap okumak isteyenler 

askıda yer alan kitapları buradan alıp okurlar. Kayıt olma, kitabı kaydetme durumu 

olmaksızın hiçbir evrak imzalamadan gözetimsiz bir şekilde buradan kitap alıp okuyabilirler. 

Okul Kitap Okuma Listeleri Okullar her sınıf düzeyleri için mutlaka okunması gereken 

kitapların listesini oluşturmalıdır. Öğrencilerin belirlenen kitapları mezun olmadan önce 

okumaları sağlanacaktır.   

Materyaller Tasarlama Okuma kültürünün geliştirilmesinde farklı beceri alanlarını 

geliştirmek, farklı zekâ türüne sahip öğrencilerin dikkatini kitap okumaya çekmek için 

“kitap”, “kalem”, “defter” vb. araçların çamur, tahta, hamur vb. hammaddelerle yapılması 

sağlanabilir.  

Okullar Birlikte Okuyor Farklı okullardan öğrenciler birbirlerini okullarda ziyaret ederek 

okuma çalışmaları yapabilirler. Ortak okuma alanları oluşturularak birlikte okuyabilecekleri 
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gibi bir okul okuyup diğer okul öğrencileri dinleyebilir. Akran öğrenmenin yoğun olduğu bu 

etkinlikte okuma becerilerinin gelişmesi yanında dinleme becerileri de gelişmektedir.   

 

ÖĞRENCİLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

Isındırma Çalışmaları 

 “Okul-Yazar Buluşması” yapılarak öğrencilerin yazarlarla sohbet etmeleri, okuma 

kültürü, kitaplar, okuma alışkanlığı vb. konularda kendilerine soru sormalarına fırsat 

verilecektir. 

 Ünlü isimlerin kitap okur vaziyette fotoğrafları çekilerek billboardlara ve okulların 

uygun yerlerine asılacaktır. (Sporcu, sanatçı veya bürokrat olabilir.) 

 Okul kütüphanelerini zenginleştirmek için gerekli düzenlemeler yapılarak  öğrencilerin 

kütüphanelerden daha etkin ve verimli şekilde yararlanmaları sağlanacaktır. 

 Bazı derslerin okul kütüphanelerinde yapılması teşvik edilecektir. 

 Öğrencilerin kendilerini sözlü veya yazılı olarak ifade etme yolunun okumaktan 

geçtiği öğrencilere ve velilere anlatılacaktır. Aynı zamanda bu okul içi ve sınıf düzeyi 

etkinlikleri ile desteklenecektir. 

 Öğrencilerle kütüphanelere (Millet Kıraathaneleri, Halk kütüphanesi ve İnönü 

Üniversitesi Kütüphanesi) geziler düzenlenerek; okuma-kitap-kütüphane ilişkisi 

üzerinde durulacaktır. Her öğrencinin kütüphane hesabı olması konusunda 

bilgilendirme toplantısı yapılacaktır. 

 Okul ya da kütüphane bünyesinde hızlı/anlamlı okuma kursları verilecektir. 

 Okul ya da kütüphane bünyesinde okuma kulüpleri kurularak atölye çalışması 

kapsamında okuma, yazma, konuşma, dinleme becerilerine yönelik; kitap seçimi, 

kitapların taşıması gereken özellikler, dört temel dil beceri alanlarına yönelik temel 

ilkelerin belirlenmesi vb. konularda etkinlikler yapılacaktır.  

 İlimizde her eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yapılan Kitap Fuarında, 

okuyucuların fuar alanını ziyaret etmesi, fuar kapsamında yürütülen okuma 

etkinliklerine katılması sağlanacaktır.  

 Öğrencilerle kitap ayracı, kitap kapak tasarımı, kitap kaplama vb. etkinliklerin 

yapılması planlanmalıdır. 
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Bilinçlendirme Çalışmaları 

 Velilere ve katkı sunacak paydaşlara okuma çalışmalarına ilişkin bilgilendirme 

toplantısı yapılacaktır. Okuma çalışmalarına katılarak destek vermeleri, çocuklarına ve 

diğer öğrencilere örnek olmaları istenecektir. 

 Okul kütüphanesinden velilerin ve okul çalışanlarının yararlanması için uygun 

kaynaklarla okul kütüphanesi zenginleştirilecektir. 

 Okullarda yapılan  toplantılarında, okul içi etkinliklerde kitap ve kitap okumanın 

önemi (afiş, broşur, konuşma vb. yollarla) vurgulanacaktır. 

 “Oku-Hediye Et” uygulaması kapsamında her öğrenci/öğretmen/ yönetici/ veli/okul 

çalışanı beğendiği bir kitabı okuduktan sonra bir başka kişiye hediye ederek okuma 

faaliyetlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

 Her okulda eğitimciler; öğrenci, öğretmen ve veliler için kitap tavsiyeleri 

yayınlayacaktır.  

 Öğrenciler kitap okumanın önemi ya da okuduğu bir kitapla ilgili duygu ve 

düşüncelerini resim, müzik, şiir ya da yazı ile anlatmaları istenecektir. 

 Öğrencilerden okudukları kitaplar ve onların yazarları ile ilgili tanıtım çalışmalarını 

bir topluluk (okulun tüm öğrencileri, sınıf arkadaşları, aile vb.) önünde yapmaları 

istenecektir. 

 Okuma saati esnasında okullara gelen ziyaretçilerin de okumaları için "Kitap 

Köşeleri" oluşturulacaktır. 

 Başarılı insanların hayatları araştırılarak kitap okumayla elde ettikleri başarılar 

arasında ilgi kurmaları öğrencilerden istenecektir. 

 Veli toplantılarında velilerden evde kitap okuma zaman dilimleri belirlemeleri, evde 

çocuklarıyla birlikte okudukları kitap/sayfa sayılarını sınıf rehber öğretmenlerine 

bildirmeleri istenecektir. 

 Ayın belli günleri "Kitap Günü" ilan edilerek öğrencilerin ilgiyle okudukları kitapları 

tanıtmaları, kitapla ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları için 

uygun ortamlar oluşturulacaktır. 

 Okullarda edebiyat/bilim/kültür vb. alanlarla ilgili dergilere abone olunması teşvik 

edilecektir. 

 TDK Türkçe Sözlük ve Yazım Kılavuzu çok sayıdaki okulun sınıf kitaplıklarına 

yerleştirilecek ve öğrencilerin kullanımına sunulacaktır. 
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 İlimizde bulunan tüm okulların kütüphaneleri bağış kitaplarla zenginleştirilecektir. 

 Öğrencilerin okuma serüvenleri,  okuma günlükleri ya da e-portfolyo düzenlenerek 

gelişimleri takip edilecektir.  

 Kitap konusunda münazara etkinlikleri yapılacaktır. 

 Öğrenciler e-kitap uygulamasıyla öğrenme ilgilerine yönelik digital ortamda kitap 

okuyacaklar. 

 Okul web sayfasında bir alan oluşturarak veya web 2.0 araçlarınıda etkin kullanarak 

okuyucuların; online bir platformda kitabın en ilginç yönlerini okuyarak kitabı 

okumaya karar vermesi, digital ortamda okuması, sanal ortamda kitapla ilgili  

tartışmalar yapması ya da kitap hakkındaki görüşlerini bildirmesi sağlanacaktır. 

 

Yayınlama Çalışmaları 

 

 Okullarda öğrencilerin yıl boyunca okuduğu kitapları tanıtmak amacıyla kitap tanıtım 

sergileri düzenlenecektir. 

 Her öğrenci başkalarına (kardeş, anne-baba, dede-nine, bir bitki, bir oyuncak vb.) kitap 

okuması için yönlendirilecektir. 

 Kitaplara özgü sözlük (istenirse digital ortamda hazırlanabilir) çalışması yapılacaktır. 

 Kitaplara özgü oyunlar tasarlanacaktır (O karakter kim?, kelime bulmacası vb. ). 

 Öğrenci ve öğretmenlerin tüm yıl boyunca okuduğu kitapların okuyucular tarafından 

hazırlanan dökümanlarla (kitap özeti, özellikleri) tanıtılmasını içeren “Okul Kitap 

Katalogu” her okulda hazırlanacaktır. 

 Öğrenciler digital ortamda okuduğu kitapla ilgili animasyon oluşturabilir, kısa film 

çekebilir, yazarın hayatı ile ilgili belgesel hazırlayabilir.  

 Belirlenen kitaplar öğrenci ya da öğretmenler tarafından seslendirebilirler.  

            Bu taslakta yer alan eylemler her okulun ekibi tarafından düzenlenebilir.  
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ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 Kurumlarımızda çalışan öğretmenler tarafından her kademede yer alan öğretmen ve 

öğrencilere yönelik öneri kitap listeleri oluşturulacaktır. Ar-Ge Birimi tarafından 

oluşturulan bir danışma kurulu önerilen kitapları inceleyerek tüm ildeki öğrenci ve 

öğretmenlere yönelik okunması önerilen kitap listesini yayınlayacaktır. 

 Öğretmenlerimizin mesleki ve kişisel gelişimleri için okullarda öğretmen okuma 

grupları oluşturulacaktır.  

 Öğretmenler öğrencilerin anlamlı okumalarına katkı sunmak için okuma yöntemleri 

konusunda öğrencileri bilgilendirmelidir.   

 Öğretmenlerin ders içeriklerinin anlaşılırlığı arttırmak için öğrenme-öğretme 

süreçlerinde öyküleme yöntemini kullanabilirler.   

 Öğretmenler ders içeriğine uygun kitapları (Örneğin matematik dersinde, matematik 

içerikli kitapların seçilmesi) öğrencilerine önermesi ile birlikte kendisinin iyi örnek 

olması açısından okulda kitap okumalıdır.  

 Öğretmenler okuma kültürünü geliştirmek için öğrenci ve velileri ile bilişim araçlarını 

kullanarak bir iletişim ağını kullanabilir. İletişim ağında olan herkes bu ağ üzerinden 

kitapların dikkat çeken bölümlerini, önemli görselleri veya sözleri paylaşarak okuma 

yönelik farkındalık oluşturabilir. Bu ağda öğretmenler tema odaklı çalışmalar 

yürüterek her temaya özgü kitapların okunmasını sağlayabilir ve süreci takip edebilir. 

 Öğretmenlerimiz okula en yakın kütüphane ile iletişime geçip okuma kültürünün 

gelişmesi için faaliyetler planlanmalıdır. 

 Öğretmenler dijital öyküleme araçlarını kullanarak teknolojik ve bilişim imkanlarıyla 

öğrencilerin gelişimlerini sağlayabilirler (Konu seç, mesaj seç, senaryo oluştur, görsel 

ve işitsel materyal seç, öykü panosu). 

 Yaratıcı okuma etkinlikleri ile derslerini zenginleştirebilirler. 

 Öğretmenler hikâye anlatıcılığı uygulamalarına özgü çalışmalar düzenleyerek sınıfta 

öğrencilerin gelişimlerinin teşvik edebilirler.  

 Öğretmenler sosyal medyadan ya da yazılı basından öğeler (Grup, dergi, gazete, stk 

faaliyetleri vb.) önererek öğrencilerin gelişimine katkıda bulunabilir. Bu siteler 

üzerinde öğrenciler kitaplara daha kolay (değiş tokuş) ulaşabilir. 

 Öğretmenler dijital ortamda öğrencilerin anlamlı kitap okumalarına yönelik 

öğrencilere (koçluk-mentörlük) danışmanlık verebilir. 
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OKULLARIN YAPACAĞI İŞLEM ADIMLARI 

 Ar-Ge Birimi tarafından gönderilen kitap okuma kültürünün geliştirilmesi eylem 

planının incelenmesi, 

 Okulda kitap okuma kültürünün geliştirilmesi iş ve işlemlerini yürütecek bir ekip 

oluşturulması, 

 Öğrencilerin okuma düzeyinin tespit edilmesi, 

 Okumama nedenlerinin tespit edilmesi, 

 Çözüm önerilerinin eylem planı çerçevesinde oluşturulması, 

 Yürütülecek faaliyetlerin belirlenmesi ve bir takvime bağlanması, 

 Okul eylem planının düzenlenerek yayınlanması ve uygulanması 

 Belirli aralıklarla kitap okuma düzeylerinin ölçülmesi ve yaşanan aksaklıkların tespit 

edilerek düzenleyici önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

 

Önemli Hususlar: 

Okul Ekipleri: Eğitim kurumlarımızda okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik yapılacak 

faaliyetler özellikle belli branş veya belli bir ders kapsamında yapılacağı düşünülmemelidir. 

Oluşturulacak ekipler gönüllülük esası ile okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler, okul aile 

birliği üyeleri, veliler ve kütüphaneden sorumlu personel veya kulüp öğrencilerinden 

oluşabilir. Okuma kültürünün geliştirilmesi sadece bir ekibin yada bir zümrenin 

sorumluğunda yürütülmemelidir. Bu süreç katılımcılık ilkesi gereği okulun tüm bireylerini 

kapsamalıdır. Ekip üye sayısı karar alamayacak kadar fazla karar çıkmayacak ve verimliliği 

düşürecek kadar az sayıda olmamalıdır.  

Durum Tespiti: Okuma kültürünün geliştirilebilmesi için var olan durumun tespitine yönelik 

okulu oluşturan tüm unsurların (öğretmen, öğrenci, veli ve okul yönetimi), okuma gelişim 

durumları ortaya konmalıdır. Bu kapsamda; odak grup görüşmeleri, gözlem formları, anket 

uygulamaları vb. veri toplama araçları kullanılarak bireylerin okuma eğilimleri (okudukları 

yazar, kitap, ilgi duyulan konu ve tür vb.), okumama nedenleri, okuma sıklıkları, okuma 

faaliyetlerinde yer alma durumları ve amaçları gibi durumlar tespit edilmelidir. Mevcut durum 

tespit aşamalarında elde edilen bulgularla eylem planı çerçevesinde okulun kapasitesi göz 

önünde bulundurularak okul faaliyetleri belirlenmeli akabinde faaliyet takvimi 

oluşturulmalıdır. 
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OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ OKUL EYLEM PLANI 

İŞ VE İŞLEMLER SORUMLU BİRİM TARİH 

Tavsiye Niteliğinde Eylem 
Planının Yayınlanması 

Malatya MEM Ar-Ge Birimi 25.03.2019 

Okulların Tavsiye Eylem Planını 

İncelemesi 
Okul Yönetimi ve Öğretmenler 25-27.03.2019 

Okul Ekiplerinin Oluşturulması Okul Yönetimleri 28-31.03.2019 

Sınıf Düzeyine Uygun Okunacak 

Kitap Önerileri Listelerinin 

Oluşturulması 
Malatya MEM Ar-Ge Birimi 01-15.04.2019 

Okuma Durum tespitinin yapılması Okul Ekipleri 01-08.04.2019 

Okulda Uygulanacak Faaliyetlerin 

Belirlenmesi ve Planlanması 
Okul Ekipleri 08 – 22.04.2019 

Okul Faaliyet planının 

yayınlanması 

Okul Yönetimi ve Okul 

Ekipleri 
24.04.2019 

Okul Faaliyetlerinin Uygulanması Okulun Tüm Bileşenleri 
24.04.2019 – 

28.06.2019 

Okuma Kültürünün 

Geliştirilmesine Yönelik 

Çalışmaların Raporlaştırılması 

Okul Yönetimi ve Okul 

Ekipleri 
21-28.06.2019 

Okul Bülteni Oluşturulması Okul Ekipleri 28.06.2019 

2019-2020 Eğitim Öğretim yılı 

uygulanacak faaliyetlerin 

Öğretmenler Kurulunca 

Belirlenmesi  

Öğretmenler Kurulu 17-28.06.2019 

İyi Uygulamaların 

Değerlendirilmesi 
Malatya MEM Ar-Ge  01-31.07.2019 

 

İletişim:  

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi 

Stratejik Planlama Ekibi Proje Koordinatörü: Dr. Dilek KIRNIK  

e-posta: stratejikplanlama44@meb.gov.tr 

Telefon : 0422 324 64 21  Dahili: 331 - 337 

mailto:stratejikplanlama44@meb.gov.tr

