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Proje Sahibi   : İl Milli Eğitim Müdürlüğü  

Sekretarya   : İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi 

Projenin Sloganı  : “KİTAP OKU GELECEĞİNE DOKUN” 

Projenin Hedef Kitlesi : Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ ne bağlı resmi/özel ilkokul 4. 

sınıftan itibaren, ortaokullar ve liselerin tüm kademeleri 

Projenin Temel Dayanağı : 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu   

Madde 2 – Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk Milletinin bütün fertlerini, 

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2842/1 md.) Atatürk inkılap ve İlkelerine ve Anayasada ifadesini 

bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel 

değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima 

yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel İlkelere dayanan 

demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve 

sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 

2. Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir 

kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, 

insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; 

yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek; 

Projenin Amacı:  

Öğrencilerimizin birbirleriyle iletişim kurarak okuduklarını karşılıklı olarak müzakere 

ederken analitik düşünme, Türkçemizi düzgün ve doğru kullanarak düşüncelerini anlaşılır ve 

açık bir şekilde aktarabilme; bilişsel anlamda algılama, yorum, sentez ve değerlendirme 

yapabilme becerilerini kazanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, bu okuma etkinliği 

dikkatini toplamakta zaman zaman güçlük yaşayan öğrencilerimizin bir konu üzerine 

düşüncelerini yoğunlaştırmalarına yardımcı olacaktır. Esas amaç, öğrencilerimize düzenli 

olarak okuma alışkanlığı kazandırarak nitelikli okuma oranlarını artırmaktır. Sürecin 

aşamalarında kazandıkları genel kültür ve bilgiye bağlı olarak öğrencilerimizin artan 

özgüvenleri, duygularını, söylemek istediklerini anlamlı bir bütünlük içinde yazarak ifade 

edebilmeleri yönünde gelişimlerine destek olacaktır. Dijital dünyadan bir nebze uzaklaşan 
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öğrencilerin kendi aralarında gruplar kurarak kitap tartışmaları/analizleri yapmaları yönünde 

desteklenmesi sağlanarak iletişim ve etkileşim kurmaları; her bireyin özel ilgi alanlarına özgü 

kitaplara olan merakının artırılması öğrencilerimizin gelişimine ciddi katkılar sunacaktır. 

Projenin Hedefleri:  

Öğrencilerimize dünyaya, olaylara ve insanlara farklı açıdan bakma alışkanlığı 

kazandırabilmek, öğrencilerin kavrama güçlerini geliştirebilmek, öğrencilerin kelime 

hazinelerini, karar verme yeteneklerini, özgüvenlerini, hayal güçlerini geliştirebilmek,  

öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirerek, akademik başarılarını arttırmak, öğrencilere 

etkili düşünebilme, yazabilme ve problem çözme becerileri kazandırmak. 

 

Projenin Gerekçesi 

Bugün dünyada edebi metin okuma ve yazma oranı yüksek olan ülkelerin bilimsel ve 

teknolojik olarak gelişmiş, ekonomik olarak refah düzeyi artmış ülkeler olduğu göze 

çarpmaktadır. Nitekim yapılan araştırmalar da bunu kanıtlar niteliktedir. Türk halkının kitap 

okuma alışkanlığıyla ilgili yapılan bir araştırmada ‘Türk Halkının Kitapla İmtihanı’ adlı raporuna 

göre dünyada en fazla kitap okuyan ülkelerin başında, % 21 ile Fransa ve İngiltere yer alırken 

ardından % 14 ile Japonya gelmektedir. Ülkemiz ise % 0,1’lik kitap okuma oranıyla 86. Sırada 

yer almaktadır. Bu durum göz önüne alındığında ülkemizde kitap okumayı teşvik edici 

projelerin ortaya çıkması kaçınılmaz bir durumdur. Bu projemizin temelinde de ülkemizin kitap 

okuma oranında geride olması yatmaktadır. 

Projenin hedef noktası öğrencilerinin edebi metin okuma ve yazma oranlarını 

arttırmak, yazma becerilerini geliştirmek Türkçe ve edebiyat derslerinin programındaki 

amaçlara hizmet etmek ve bu derslerin öğrenim alanlarında yer alan “Okuma, Yazma” 

öğrenme alanlarının işlevselliğine katkı sağlamaktır. 

Projenin Uygulama Basamakları 

1. Öğrencilerimizin okuyacağı kitapların belirlenmesi amacıyla okullarımızdaki Türkçe ve 

Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerimizin her birinden, öğrencilerimizin mutlaka 

okumasını istedikleri 4 adet kitap ismi istenmiştir. İmzalı olarak okul idaresine verilen 

kitap listeleri okul müdürlükleri tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü Ar Ge Birimine 

bildirilmiş ve bu neticede her sınıf seviyesinde okunacak kitaplar belirlenmiştir. 
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2. Gönderilen tavsiye listesinde, her sınıf seviyesinde en çok tekrarlanan 4 kitap 

belirlenmiştir. 

3. Farklı sınıf sevilerinde, ilk 4 içerisinde yer alan aynı kitap ismi olursa alt sınıftaki kitap 

ismi ilk 4’te yer alacak ancak üst sınıfta o kitaptan sonraki isim alınmıştır. 

4. İlk 4’te yer alan kitaplar içerisine şiir kitabı girerse, o kitap seçilmeyecek bir sonraki 

kitap ismi alınmıştır. 

5. Tüm seçimler, her sınıf seviyesinden sıralamaya giren ilk 10 kitap arasından komisyon 

tarafınca yapılmıştır. 

6. Belirlenen kitapların duyurusu yapıldıktan sonra yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler 

kitapları kendileri temin edecektir. 

7. Belirlenen kitapların okunabilmesi için öğrencilerimize 21.01.2021 / 26.02.2021 

tarihlerini kapsayan yaklaşık 40 günlük süre verilecektir. 

8. Her sınıf düzeyinde yapılacak olan sınavın soruları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve 

Değerlendirme Merkezi tarafından hazırlanacaktır. 

9. Katılımcılar 26.02.2021 tarihine kadar yarışmaya katılmak için başvuru yapmak 

zorundadırlar.  

10. Sınava katılmak isteyen öğrenciler okul idarelerine ya da Türkçe veya Türk Dili Edebiyatı 

öğretmenlerine katılmak istediklerini söyleyerek başvuru formunu doldurup teslim 

etmeleri gerekmektedir. (Başvuru formu ektedir.) Başvuru formu elektronik ortamdan 

da gönderilebilecektir. 

11. Sınav sonuçları mart ayı içerisinde ilan edilecektir. 

12. Her sınıf düzeyinde 1. 2. ve 3. olan öğrencilerimiz Çorum Valiliğinin belirlediği hediyeler 

ile ödüllendirilecektir. 

13. Ödüller her sınıf düzeyinde şu şekildedir:  

ÖDÜLLER 

1. 2. 3. 

1500 TL 1000 TL 500 TL 

14. Ödül töreni mart ayı içerisinde yapılacak olup ödüller Çorum Valiliği ve İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü tarafından takdim edilecektir. 

15. Yarışma için belirlenen kitaplar: 
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 4. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Çılgın Deyimler Yusuf Asal 

2 Hachiko Luis Prats Martinez 

3 Yalnız Efe Ömer Seyfettin 

4 Yankılı Kayalar Ahmet Yılmaz Boyunağa 

 

 5. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Küçük Prens Antoine de Saint-Exupéry 

2 Beyaz Gemi Cengiz Aytmatov 

3 Sol Ayağım Christy Brown 

4 Kağıttan Son Turna Kuşu Kerry Drewery 

 

 6. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Canım Arkadaşım Özgür Balpınar 

2 Çaylak ile Filozof Özkan Öze 

3 Dede Korkut Hikayeleri  

4 Macera Geçidi - Yeni Dünyalarda Tuncel Altınköprü 

 

 7. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Toprak Ana Cengiz Aytmatov 

2 Çanakkale Yiğidi: Seyit Onbaşı İbrahim Ünsal 

3 Uysal ve Ben Walt Morey 

4 Hafıza Koleksiyoncusu Kayahan Demir 

 

 8. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Osmancık Tarık Buğra 

2 Cengizhan’a Küsen Bulut Cengiz Aytmatov 

3 İçimdeki Müzik Sharon M. Draper 

4 Hayatın Işıkları Yanınca Serdar Özkan 
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 9. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Beyaz Diş Jack London 

2 Gençlerle Başbaşa Ali Fuat Başgil 

3 9. Hariciye Koğuşu Peyami Safa 

4 Elveda Gülsarı Cengiz Aytmatov 

 

 10. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Ateşten Gömlek Halide Edib Adıvar 

2 Vişne Bahçesi Anton Çehov 

3 Uzun Hikaye Mustafa Kutlu 

4 Hayvan Çiftliği George Orwell 

 

 11. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Devlet Ana Kemal Tahir 

2 Nar Ağacı Nazan Bekiroğlu 

3 Sahnenin Dışındakiler Ahmet Hamdi Tanpınar 

4 Kuyucaklı Yusuf Sabahattin Ali 

 

 12. SINIFLAR 

SIRA NO KİTAP ADI YAZAR 

1 Gül Yetiştiren Adam Rasim Özdenören 

2 Rüzgârlı Pazar Mustafa Kutlu 

3 Saatleri Ayarlama Enstitüsü Ahmet Hamdi Tanpınar 

4 Gün Olur Asra Bedel Cengiz Aytmatov 
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Sınav Esasları ve Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

1. Belirlenen kitaplara ilişkin sorular, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme 

Merkezi gözetiminde ilimiz Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinden her sınıf 

düzeyinde görevlendirilecek komisyonlar tarafından hazırlanacak, sınavın 

değerlendirilmesi MEM Ölçme Değerlendirme Merkezi tarafından yapılacaktır. 

2. Sınav soruları, her sınıf düzeyi için belirlenen dört (4) kitaptan hazırlanacaktır. 

3. Sınavda sorulacak sorular objektif, cevapları kitaplardan gösterilebilecek nitelikte 

olacaktır. 

4. Sınavda her kitap için 10 (on) soru olmak üzere toplamda 40 soru sorulacaktır. 

5. Sorular ilkokul düzeyinde üç, ortaokul düzeyinde dört, lise düzeyinde beş seçenekli 

(test) şeklinde olacaktır.  

6. Sınavlarda, 4. sınıf seviyesinde yanlış doğruyu eksiltmeyecek ama diğer sınıf 

seviyelerinin tamamında yanlış doğruyu eksiltecektir. 

7. Her soru, aynı puan değerinde olacaktır. 

8. Sınav süresi 40 (kırk) dakika yani bir ders saati olacaktır. 

9. Sınavın ilk 30 dakikasından önce sınavdan çıkılmayacaktır. 

10. Eksik ve yanlış işaretlenmiş optik cevap formları değerlendirmeye alınmayacaktır. 

11. Başarının eşitliği halinde önce yanlışı az olan, eşitliğin devamı halinde yaşı küçük olan 

öğrenci öne geçecektir. 

12. Dereceler, cevap kâğıtlarının optik okuyucuda okunmasından sonra şartnamede 

açıklanan hususlar dikkate alınarak belirlenecektir. 

13. Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş 

sayılacaktır. 

14. Sınav sonuçları Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü web sitesinden duyurulacaktır. 

Not: Okulların eğitime açılması durumunda sınav yüz yüze, pandemi koşullarının devam 

etmesi durumunda ise sınav çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. 

Sınavın Online Olması Durumunda: 

1. Öğrenciler, interneti olan bir bilgisayar, tablet, PC veya akıllı telefondan sınava 

katılabilecektir. 

2. Sınava ilk 10 dakikadan sonra giriş yapılamayacaktır. 
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3. Herhangi bir nedenden dolayı (İnternet gitmesi, hat düşmesi, şarj bitmesi) bağlantı 

sorunu yaşayan yarışmacılar, sorunu giderdikten sonra sisteme tekrar giriş yapmaları 

halinde sınavlarına kaldıkları yerden devam edebileceklerdir. Bu süre zarfında 

kaybedilen zaman yarışmacının sınav süresine artı olarak eklenmeyecektir. 

4. Sınav süresi bittiğinde sistem kapatılacaktır. 

5. Sınav esnasında oluşabilecek cihaz veya bağlantı problemleri katılımcıların 

sorumluluğunda olacaktır. Bu nedenle sınava gireceklerin gerekli tedbirleri almaları 

yerinde olacaktır. 

 

İŞ TAKVİMİ 

SÜREÇ TARİH 

Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı Öğretmenlerimizden 

kitap önerilerinin alınması 
25.12.2020 / 31.12.2020 

Her sınıf seviyesinde en çok tekrarlanan 4 kitabın 

belirlenmesi 
04.01.2021 

Belirlenen kitapların öğrencilerimize duyurulması 21.01.2021 

Kitapların okunabilmesi için öğrencilerimize verilen 

süre 
21.01.2021 / 26.02.2021 

Sınav komisyonunun oluşturularak soruların 

hazırlanması 
Şubat ayı içerisinde 

Sınav başvurularının alınması 21.01.2021 / 26.02.2021 

Sınav tarihi 
Mart ayı içerisinde  

( Önceden ilan edilecek) 

Sınav sonuçlarının ilan edilmesi Mart ayı içerisinde 

Ödül töreninin düzenlenmesi Mart ayı içerisinde 

 

 


