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PROJENĠN ADI:  GÖNEN OKUYOR-2  

 

PROJENĠN SLOGANI: ‟12 BĠN ÖĞRENCĠYE 12 BĠN KĠTAP‟ 

 

PROJENĠN AMAÇLARI: 

 

Genel Amaçlar: 

 

     Projenin temel amacı, Gönen ilçemizdeki tüm öğrencilere, kamu çalıĢanlarına ve vatandaĢlara 

kitap okuma alıĢkanlığı kazandırmak; öğrencilerin kendini ifade etmelerinin,  iletiĢim ve sosyal 

becerilerinin geliĢmesini desteklemektir. Öğrencilere kitap okuma alıĢkanlığı kazandırarak, 

toplumsal duyarlılık ile yorumlama bilgi ve becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Bu yolla 

öğrencilerin analitik düĢünen, düĢündüğünü doğru ve açık bir Ģekilde ifade eden, algılama gücü 

yüksek, yorum ve sentez yapabilen, sorgulayan, tartıĢan, doğruların tek noktadan değil çeĢitli bakıĢ 

açılarıyla ortaya çıkacağını kavramıĢ, güzellik duygusu ve estetik anlayıĢı geliĢmiĢ, kültürlü, milli ve 

manevi değerlere sahip yüksek karakterli bireyler olarak yetiĢtirilmesine katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. Proje ile Gönen ilçesinde;  kitap okuma alıĢkanlığı kazanmıĢ, düĢünen, araĢtıran, 

sorgulayan, günlük yaĢamını renklendiren, kısır döngüden sıyrılabilen, daha nitelikli hizmet üreten, 

çevresindeki ve ülkedeki geliĢmelere duyarlı örnek bir toplum oluĢturulması amaçlanmaktadır. 

 

Özel Amaçlar: 

 

   1- Bu proje ile Balıkesir ili Gönen ilçesindeki ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencilere kitap 

okuma alıĢkanlığı kazandırmak amaçlanmaktadır. Bir öğrencinin haftada bir kitap okumasını ya da 

bir günde kitap okumak için en azından bir saatini ayırmasını sağlamaktır(Öğrencinin en azından 

ayda 2-3, her bir dönemde 10-12, yılda 22-24 kitap okumasını sağlamak). Okullarda kitap okumaya 

baĢlayan öğrencilerin, kitap okumayı alıĢkanlık haline getirdikleri takdirde, kendilerini daha iyi ifade 

edebilmelerini; etkili konuĢma ve yazma becerilerini geliĢtirmelerini sağlamaktır. 

 

2- Ülkemizde Kitap okuma oranı maalesef ki çok düĢük seviyelerdedir. Bu sebeple Gönen 

ilçemizdeki kamu çalıĢanlarının ve vatandaĢların ortalama bir kitap okuyucu seviyesine getirebilme; 

bu yolla araĢtıran, sorgulayan, Ülkemizdeki ve dünyadaki geliĢmeleri takip eden, kendini ifade 

edebilen, nitelikli hizmet üreten, Ülkemiz için katma değer sağlayan, tabiata ve çevresine saygılı, 

sorumluluklarının bilincinde olan bir toplum inşa etmektir.  

 

3- Gönen ilçemizin kitaba duyarlı bir Ģehir haline getirmektir.  

 

PROJE UYGULAMA SÜRESĠ: 1 yıl 

 

PROJE SAHĠBĠ: GÖNEN KAYMAKAMLIĞI 

 

PROJEYĠ HAZIRLAYAN BĠRĠM: Ġlçe MEM Proje birimi, Ġlçe Halk Kütüphanesi 

 

PROJE SORUMLULARI: 

 



Kaymakamlık Yazı ĠĢleri Müdürlüğü 

 

Ġlçe Halk Kütüphanesi 

 

Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bağlı Okul/Kurumlar 

 

PROJE UYGULAYICILARI: Gönen Ġlçesindeki tüm Kurumlar ve KuruluĢlar 

 

HEDEF KĠTLE: Gönen ilçesinde yaĢayan tüm vatandaĢlar 

 

GĠRĠġ / PROJENĠN GEREKÇESĠ VE ORTAYA ÇIKIġ KAYNAĞI: 

 

 Okumak insanın kiĢisel geliĢimini sağlayan önemli etkenlerden biridir; insanın 

düĢünce yapısını, hayal dünyasını geliĢtirir, sözcük dağarcığını arttırır, insana bilgi ve birikim 

kazandırır. Spor yapmak vücut için nasıl egzersiz imkânı sağlıyorsa; kitap okumak da beynin 

kapasitesini artırmada egzersiz iĢlevi görmektedir. Yapılan araĢtırmalar, bir Japon‟un yılda 25, bir 

Ġsveçlinin yılda 10, bir Fransız‟ın yılda 7 kitap okuduğunu göstermekteyken Türkiye‟de ise 5 kiĢinin 

yılda 1 kitap okuduğunu göstermektedir. Ülkemiz her alanda birçok atılım yaparken kitap okuma 

konusunda istenilen seviyeye bir türlü gelememiĢtir. Bu durum bizim gibi derin kökleri ve parlak bir 

geçmiĢi olan bir millete yakıĢmamaktadır. Ülkemizde kitap okuma alıĢkanlığını kazanmamıĢ, kitap 

okuma bilincine eriĢememiĢ ve kitap sevgisi taĢımayan bireylerin sayısı azımsanamayacak kadar 

çoktur. Dilimizin geliĢmesi ve korunması için öğrencilerimizden baĢlayarak, toplumun tüm 

kesimlerinde ömür boyu okuma alıĢkanlığının kazandırılması büyük önem taĢımaktadır. Yapılan 

araĢtırmalar, kitap okuyan öğrencilerin, kitap okumaları ile ders baĢarıları arasında anlamlı bir iliĢki 

olduğunu göstermiĢtir. Aynı zamanda dünyadaki en geliĢmiĢ ülkelerin kitap okuyan ülkeler olduğu 

yadsınamaz bir gerçektir. Bu nedenle özellikle öğrencilerimizden baĢlayarak toplumun her kesiminde 

kitap okuma alıĢkanlığı kazandırmak için böyle bir proje yapma gereği duyulmuĢtur.  

 

PROJENĠN HEDEFLERĠ 

 

-Tüm okullarımızdaki ve öğretmenler ve öğrenciler arasında okuma alıĢkanlığını yaygınlaĢtırmak, 

 

-Öğrencilerimizin dünyaya, olaylara, insanlara farklı açıdan bakma alıĢkanlığı 

kazandırarak, kavrama güçlerini geliĢtirmek, 

 

-Öğrencilere etkili düĢünebilme, yazabilme ve problem çözme becerileri kazandırmak, 

 

-“Maddi yetersizliği”, kitap okumamak için mazeret olmaktan çıkarmak, 

 

-Kitaplara daha kolay ulaĢılması için olanak sağlamak, 

 

-Kitap okuma sürecine tüm vatandaĢların da katılımını sağlamak. 

 

-Ġlçe kütüphanesinin etkinliğini arttırmak. 

 

 



YÖNTEM: 

 

 Ġlçe Kaymakamı BaĢkanlığında tüm kamu kurum ve kuruluĢların katılacağı bir tanıtım 

toplantısı yapılarak proje anlatılacaktır. Özellikle meslek odaları ve bankalar okullarla eĢleĢtirilerek 

okullara kitap temin etmeleri sağlanacaktır. Kitaplar okuldaki Türkçe ve Türk Dili edebiyatı 

baĢkanlığında öğretmenlerinin baĢkanlığında kurulacak olan komisyonlarca belirlenecektir. Her okul, 

sınıf, kahvehane, cami ve kamu kurum ve kuruluĢlarda(kırsal mahallerde dahil)  projenin afiĢ ve 

posterleri asılacaktır. Her kurum ve kuruluĢta günde 15 dakikadan az olmamak kaydıyla okuma saati 

uygulanacaktır. Öğrencilerimizin tamamının kütüphaneye üye olması sağlanacaktır. 

VatandaĢlarımızın kütüphaneye gitmeleri özendirilecektir. Her zaman ve her yerde kitap okumanın 

gerekliliği anlatılacaktır. Umuma açık yerlerde (kahvehane, restoran, toplu taĢıma araçları) kitap 

okuma etkinlikleri yapılacaktır. Bu proje tamamen yerel kaynak ve imkânlarla yürütülecektir. 

 

PROJENĠN FĠNASMANI:   

 

 Projenin yürütülmesi ve kitap temini için gerekli kaynak; Belediye, sivil toplum örgütleri ve 

özel sektörden sponsor desteği ile sağlanacaktır. 

 

YAYGIN ETKĠ: 

 

 Her kurum ve kuruluĢ yaptığı çalıĢmalar Kaymakamlığın resmi web ve Sosyal medya 

sitelerinden paylaĢılarak ve Yerel basın kuruluĢları (yerel gazete, televizyon vb.) ile iĢbirliği 

sağlanarak proje çalıĢmalarının tüm vatandaĢlara duyurulması, bu sayede toplum tarafından 

özümsenmesi 

sağlanacaktır. 

 

BEKLENEN SONUÇLAR: 

 

 Proje sayesinde öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, velilerin ve tüm vatandaĢlarımızın 

kitap okuma alıĢkanlığı kazanmaları sağlanacaktır. Proje, ülkemizdeki diğer ilçeler 

ve iller için de örnek oluĢturacak nitelikte olup, kısıtlı bütçenin ya da maddi imkânsızlıkların 

kitap okumaya engel olmadığını göstermesi açısından da önemlidir. 

 

PROJE ETKĠNLĠKLERĠ: 

 

Proje Tanıtım Toplantısı: 

 

 Ġlçe Kaymakamı Sayın Faruk BEKARLAR baĢkanlığında ilçedeki tüm kurum ve kuruluĢların 

katılacağı bir toplantı yapılarak projenin tüm ayrıntılarıyla tanıtılacaktır. Kurum ve kuruluĢların 

yapmaları gerekenler anlatılacaktır. Bu toplantıda her okul bir Banka veya bir kuruluĢ ile 

eĢleĢtirilerek okullara kitap temin edilmesi.  

 

 

 

 

 



 AfiĢ ve Poster asma: 

 

 Ġlçemizdeki tüm okul, cami, kurum ve kuruluĢlara, kahvehanelere projeyi tanıtıcı afiĢ ve 

posterler asılması. 

 

Okullarda Kitap Okuma Saati: 

 

 DönüĢümlü olarak haftada iki ders saati (her hafta farklı gün ve saatlerde) okullardaki 

herkesin; tüm öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve hizmetlilerin kitap okumaları 

sağlanması.(Balıkesir Valiliğinin Himayesinde yürütülen BENGĠ projesi kapsamında tüm okullarda 

bu etkinlik uygulanmaktadır.) Ayrıca her öğrencimiz kütüphaneye üye yapılacak ve kütüphaneden 

faydalanmasının özendirilmesi. Okuma saatine ailelerin de katılımı sağlanması. 

 

Kamu kurum ve KuruluĢlarda Kitap Okuma: 

 

 Ġlçemizde Faaliyet gösteren her kurum ve kuruluĢ günde 15 dakikadan az olmamak Ģartıyla 

tüm personelin iĢtirak edeceği kitap okuma etkinliği düzenlenmesi. 

 

Evde Kitap Okuma Saati: 

 

 Evde öğrenciler ile velilerin birlikte kitap okumaları sağlanması. Her velinin evinde, 

çocuğuyla birlikte günde en az yarım saat kitap okuması sağlanmaya çalıĢılması. Evdeki kitap 

okuma saati sınıf öğretmenleri tarafından takip edilmesi. 

 

Umuma açık yerlerde kitap okuma: 

 

 Günlük yaĢamın içinde; kahvehane, restoran ve toplu taĢıma araçları gibi halka açık yerlerde 

vatandaĢlarla birlikte kitap okuma etkinlikleri düzenlenmesi. 

 

Kurum ve KuruluĢ Yöneticilerinin Okullarda Kitap Okuması: 

 

 Ġlçemizdeki kurum ve kuruluĢ yöneticilerinin okullardaki kitap okuma etkinliğine katılarak 

öğrencilere rol-model olması sağlanması. 

 

Yazar Günleri: 

 

 TanınmıĢ Ģair-yazarlar Gönen‟e davet edilerek kendileriyle söyleĢi programları organize 

edilmesi. Okul bütçesinin yeterli olmadığı durumlarda sponsor firma ya da Ģahısların bu 

organizasyonu üstlenmesi. Ġnteraktif ortamda da söyleĢi gerçekleĢtirilir. 

 

Açık Alanda Kitap Okuma Günleri: 

 

 Kütüphaneler haftası ve benzeri günlerde, halkın ilgisini kitaba çekmek ve öğrencilerin 

edindikleri alıĢkanlığı pekiĢtirmelerini sağlamak amacıyla halkın yoğun olarak bulunduğu 

mekânlarda kitap okunur. Kitapla ilgili dövizler hazırlanır. Ġlgi gösterenlerle kısa anket çalıĢması 

yapılabilir. 



Kitap Hediye Etme:  

 

 Kamu hizmeti sunan Kurum ve kuruluĢlar hizmet sundukları vatandaĢlara imkânları 

ölçüsünde kitap hediye etmesi. 

 

Resim-ġiir-Kompozisyon YarıĢmaları: 

 

 „Gönen Okuyor-2‟ projesi ile ilgili Ġlkokullarda resim, Ortaokullarda Ģiir, Liselerde 

kompozisyon yarıĢmaları düzenlenerek dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ayrıca en çok kitap 

okuyan öğrenciler, kamu çalıĢanlarının kurum amirleri tarafından ödüllendirilmesi. 

 

Yayınevleri Günleri: 

 

 Çevremizdeki yayınevleri davet edilerek Yıldızpark Kafe‟de kitap tanıtımı düzenlenmesi ve 

mini bir Kitap fuarı yapılması. 

 

PROJENĠN ÇIKTILARI: 

 

Proje fotoğraflarının yer aldığı proje albümü: 

 

 Projenin tüm bileĢenleri, kurumlardaki ve Okullardaki kitap okuma saatlerinde, kitap okuma 

faaliyeti ile ilgili bir fotoğraf albümü oluĢturulacaktır. 

  

Projenin Sunulması: 

 

 Proje ile ilgili tüm iĢlem basamakları yerel ve ulusal basında, sosyal medyada ve kurum ve 

kuruluĢların resme web sitelerinde paylaĢılacaktır.  

 

Raporlandırma: 

 

 Projenin aĢamalarının uygulayıcılar tarafından raporlandırılması. 

 

PROJE DEĞERLENDĠRME: 

 

 Proje ile ilgili her ay değerlendirme toplantıları yapılarak öneriler, tavsiyeler ve uygulamalar 

paylaĢılarak ortak çalıĢma zemininin oluĢması. 

 

PROJENĠN BÜTÇESĠ: 

 

Projenin bütçesi: 60 bin TL 

 

 

 

 



PROJE TAKVĠMĠ 

FAALĠYET YAPILACAK ĠġLEMLER TARĠH 

 

Kamuoyu OluĢturma 

Tüm merkez ve kırsal mahallerdeki cami, okul, 

kamu kurum ve kuruluĢlarına, kahvehanelere 

proje tanıtıcı afiĢ ve poster asma. 

 

3-12 Ocak 

Proje Tanıtım Toplantısı 

Tüm Kamu Kurum ve KuruluĢları, Banka, Stk, 

ĠĢletme, Fabrika temsilcilerine Proje mektubu ve 

davetiye gönderme 

15-19 Ocak 

Kitap Dağıtımı 
Gönüllü Sponsorlardan edinilen kitapların 

okullarda Öğrencilere dağıtılması 
15-20 ġubat 

Kitap Okuma Saati 

BENGĠ kapsamında Okullarda uygulanıyor. Bu 

proje ile Tüm kamu kurum ve kuruluĢlarda 

günde en az 15 dakika kitap okuma 

Proje süresince 

Umuma açık yerlerde 

Kitap okuma 

Özellikle öğrencilerimiz ile kamu kurum ve 

kuruluĢları temsilcilerinin parklarda, 

kahvehanelerde, toplu ulaĢım araçlarında kitap 

okuması 

Proje süresince 

Kitap Hediye Etme 

Kamu kurum ve kuruluĢlarının hizmet 

sundukları vatandaĢa bütçeleri nispetinde kitap 

hediye etmesi 

Proje süresince 

Resim, ġiir, 

Kompozisyon 

YarıĢmaları 

Ġlkokullarda resim, Ortaokullarda Ģiir, Liselerde 

kompozisyon yarıĢmaları düzenlenerek dereceye 

girenlerin ödüllendirilmesi ayrıca en çok kitap 

okuyan öğrenciler, kamu çalıĢanlarının kurum 

amirleri tarafından ödüllendirilmesi. 

 

Proje süresince 

Kitap Fuarı 
Yıldızpark Kafe ile koordineli butik bir kitap 

fuarı düzenleme 
23-29 Nisan 

Yazarlarla BuluĢma 

Yıldızpark Kafe ile koordineli olarak Ģair/yazar 

davet edilerek onları öğrencilerle ve halkla 

buluĢturma 

23-29 Nisan 

Toplu Kitap okuma 

Yıldız Meydanında Tüm öğrencilerin, kamu 

çalıĢanlarının ve olabildiğince vatandaĢların 

katılacağı kitap okuma Ģenliği düzenleme 

23-29 Nisan 

 


