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Proje Adı  BANA DA ZAMAN AYIR  

Projenin Konusu 

    Şefaatli İlçesinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise 
öğrencilerinde kitap okuma konusunda farkındalık çalışmaları 
yaparak öğrencilerde okuma kültürü oluşturmak, okumaya 
başlayan öğrencilerin okumayı alışkanlık haline getirmelerini 
sağlamak,  öğrencilerin muhakeme etme, güzel Türkçemizi 
inceliklerine göre kullanma yeteneklerini geliştirmek ve sınav 
başarılarını artırmasına yardımcı olmayı konu almaktadır. 

Projenin Amacı 

   Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı 
sevdirmek; öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek ve 
güven duygusunu geliştirmek; Türkçeyi doğru, güzel, etkili 
kullanma becerisini geliştirmektir. 
   Velilerin de kitap okuma etkinliğine katılarak öğrencilere örnek 
olmasını sağlamak, okumanın ve kitap okumanın önemine 
kamuoyu yoluyla dikkat çekmek ve toplumu kitap okuma 
konusunda duyarlı hale getirmektir. 

Projeyi Düzenleyen Kurum Şefaatli  İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Projeyi Düzenleyen Kurum 
Yetkilisi: 

Tuncay YILMAZ 
Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürü 

Proje Kaynak Birimi 
Şefaatli Kaymakamlığı 
Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
Sponsorlar 

Proje Destek Birimi Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Proje Uygulama Birimi Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 

Kapsam 
Şefaatli İlçesinde öğrenim gören İlkokul,ortaokul ve lise 
öğrencileri ve Veliler 

Proje Danışmanı  
Web/Mail 

Nihat ÇAKICI 
05543033214 
Cakici40@mynet.com 

İrtibat kişileri 
Tel 
Web/Mail 

Nihat ÇAKICI                              Mustafa GÜZELKARA 
05543033214                                         05454033303         
cakici40@mynet.com                   mguzelkara@hotmail.com 

Proje Yürütme Kurulu 

Osman YOLDAŞ 
(İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü) 

Nihat ÇAKICI Taha DOĞANAY 
Ensar Tolga 

KILIÇARSLAN                                                 
 

Alparslan GÖKKAYA 
Muhammet ÜNVER  Mustafa GÜZELKARA 

       Kübra GEMALMAZ  
 

Proje İzleme ve 
Değerlendirme Kurulu 

Tuncay YILMAZ       İlçe Milli Eğitim Müdürü 
Osman YOLDAŞ       İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü 

Proje Uygulama Tarihi 27.11.2017 - 08.06.2018 



 
 
 
 

 

PROJENİN ADI : BANA DA ZAMAN AYIR 
 
 

GİRİŞ 
 
         Okullarımızda kitap okuma etkinlikleri düzenleyerek okuyan, okuduğunu anlayan, 
gelecek kuşaklar için okumayı bir yaşam kültürü haline getiren bir öğrenci profili 
oluşturulması hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz yoluyla ailelerini de etkileyerek geleceğin 
okuyan nesilleri olan bir toplum yapısını okullarımızdan başlayarak kazandırdığımız okuma 
alışkanlıkları ile gerçekleştirilecektir. Öğrencilerimizin haftalık ders programları içerisinde 
okul yönetimlerince yapılan okuma programına göre haftada en az bir ders saati olmak üzere 
okullarda okuma etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Okul kütüphanelerinden alınacak kitaplar 
veya okuma etkinliklerine uygun belirlenmiş kitaplardan öğrencilerin okuma alışkanlığı 
kazanmaları sağlanarak bireysel olarak her öğrencinin okuma kültürü ve alışkanlığı 
kazanmaları sağlanacaktır. Yeni öğretim programlarının kazanımlarına uygun olacak bu 
çalışma ile okumanın öğrencilerimizi hayata hazırlayacağı ilkesinden hareket edilmektedir 
 
         İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan ve eklerde sunulan eylem 
planları ve etkinliklerden hareket ile okullarımız eylem planları, etkinlikler ve okuma zaman 
çizelgeleri hazırlayacaklardır. Etkinlikler her kurumun kendi bünyesinde en verimli sonuçlara 
ulaşacakları zaman dilimi içerisinde gerçekleştirilecektir. Okullar kendi faaliyet planları 
çerçevesinde belirleyeceği haftalık okuma saatleri ile önce kitap sevgisi aşılanacak, 
devamında okumanın bir gereklilik olduğu aşılanacaktır. 
  
  PROJENİN İŞ AKIŞ ŞEMASI 
 
  a) Proje taslağının oluşturulması  
  b) Proje kapsamında yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve hedef kitlenin tespit edilmesi  
  c) Proje faaliyetlerinin ay bazında planlamalarının yapılması  
  d) Proje faaliyetlerinin ilgili taraf ve şahıslara duyurulması  
  e) Proje faaliyetleri sonrasında elde edilen doküman ve bilgiler eşliğinde ilerleme ve sonuç 
raporlarının hazırlanması  
 
   PROJENİN KONUSU:  
 
           Şefaatli İlçesinde öğrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinde kitap okuma 
konusunda farkındalık çalışmaları yaparak öğrencilerde okuma kültürü oluşturmak, okumaya 
başlayan öğrencilerin okumayı alışkanlık haline getirmelerini sağlamak,  öğrencilerin 
muhakeme etme, güzel Türkçemizi inceliklerine göre kullanma yeteneklerini geliştirmek ve 
sınav başarılarını artırmasına yardımcı olmayı konu almaktadır 
 
    PROJENİN GEREKÇESİ:  
 
         Günümüz genç neslinin okuma, okuduğunu anlama ve yorumlama kavramları üzerinde 
yaşanan derin sıkıntılar akademik hayatlarında olduğu gibi kültürel anlamda da çok ciddi bir 
sorun haline gelmiştir. Ülkemizde kitap okuma alışkanlığı kazanmamış, kitap okuma bilincine 
erişememiş ve kitap sevgisi taşımayan bireylerin sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. 
Dilimizin gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak toplumun tüm 
kesimlerinde ömür boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır. 
Yapılan araştırmalar kitap okuyan öğrencilerin, kitap okumalarıyla ders başarıları arasında 



 
 
 
 

anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Okullardan başlayan bir okuma hamlesi ile okuma 
alışkanlığı kazandırılması hedeflenmektedir. Mevcut kütüphanelerimiz etkin kullanılacak, bir 
taraftan öğrencilere kitap okuma heyecanı kazandırılırken, diğer yandan okulların ihtiyacı 
olan kütüphane ve kitapların temini çalışmaları başlatılıp geliştirilecektir. Günümüzdeki 
sınavların özelliği zamanı iyi kullanma, yani hızlı soru çözmedir. Çok kitap okuyan öğrenci 
hızlı okuyup anlayarak dakikaların altın değerinde olduğu sınavlarda diğer öğrencilerden daha 
başarılı olacaktır. Öyleyse sınavı kazanmak isteyen bir öğrenci kitap okumayı asla ihmal 
etmemelidir.  Soruları anlamada ve okumada hız kazanmış olacak, böylelikle işlem yapmaya 
daha fazla vakit kalacaktır. 

Kitaplar, geleceğe açılan kapılardır. Okumak, insanın kişisel gelişimini sağlayan 
önemli etkenlerden biridir; insanın düşünce yapısını, hayal dünyasını geliştirir, sözcük 
dağarcığını artırır, insana bilgi ve birikim kazandırır. Okuma alışkanlığı erken yaşta daha 
kolay kazandırılabilirken ilerleyen yaşlarda da okuma alışkanlığı sevdirilebilmektedir. Spor 
yapmak vücut için nasıl egzersiz imkânı sağlıyorsa; kitap okumak da beynin kapasitesini 
artırmakta egzersiz işlevi görmektedir.  

 
PROJENİN AMACI VE HEDEFLERİ 

  
Amaç:  Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek; kelime 

dağarcığını zenginleştirmek ve güven duygusunu geliştirmek; kişisel gelişimi destekleyerek 
Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmektir. 
 
 
          Hedefler:  
- Okuma kültürünün gelişimine katkı sağlamak,  

- Kitap okumayı sevdirmek,  
 -Türkçeyi doğru ve güzel kullanma becerisini geliştirmek,  
 -Öğrencilerin boş zamanlarını daha etkin ve verimli geçirmesini sağlamak, 

 -Öğrencilerin okuma alışkanlığına paralel olarak akademik başarılarına katkı sağlama 
-Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, onlara her kitapta başka hayatlar, 
başka insanlar, başka karakterler hakkında yeni bakış açıları kazandırmak. Böylece 
öğrencilerimizin empati yetilerini geliştirerek, çok daha açık fikirli bir insan olmalarına katkı 
sağlamak. 
-Vizyon sahibi bir gençlik yetiştirmek. 
  
       PROJE UYGULAMA VE İZLEME MEKANİZMASI 
 
            Tüm okullarımızda projenin uygulanmasından sorumlu Okul Proje Yürütme Kurulu 
belirlenecektir. Okullar için en uygun okuma planlamasının yapılmasında tüm kurum 
personelinin katılımı ile bir eylem planı ve okuma zaman çizelgesi çıkarılacaktır. Kitap 
okuma eylem planlarının okumayı sevdirme ve okuma alışkanlıkları geliştirme yoluyla bir 
kültür haline dönüştürülmesine yönelik olmasına dikkat edilecektir 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

PROJENİN KAPSAMI:  
 

   Şefaatli İlçesinde öğrenim gören İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenleri ve 
velileri dahildir. 
 
 
PROJEYİ YÜRÜTECEK KURUM 
 

  Şefaatli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 
 
 
PROJE KAPSAMINDAKİ  PAYDAŞLAR  
 
 
              Şefaatli Kaymakamlığı,Adalet Teşkilatı(Savcı-Hakim),Müftülük,Kurum 
Müdürleri,SDY Vakfı  ve Şefaatli Belediyesi. 
    
PROJE DAYANAĞI 
 
 Yozgat Valiliği Eğitimde Kaliteyi Artırma Eylem Planı 
 Yozgat Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Strateji Belgesi(2017-2023) 
 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği 
 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,                    
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği 
 Millî Eğitim Temel Kanunu 

 
 
PLANLANAN PROJE ETKİNLİKLERİ  
 
                     1.ETKİNLİK ADI: ”Okuma Saati” 
 Okullarımızda okul proje yürütme kurulunca yapılacak planlama doğrultusunda 
haftada en az bir ders saati okuma etkinliği yapılacaktır.(Ek-1) 
 
  2.ETKİNLİK ADI: ”Kütüphaneye Üyeyim” 
           Kitap almak için ekonomik sıkıntıları öne süren öğrenciler için kolaylıkla kitap 
edinme veya okuma yöntemidir. Bu etkinlik kapsamında öğrenci kütüphaneyi ziyaret ederek 
istediği kitabı seçip okuması ve kütüphaneye üye olması şeklinde uygulanacaktır. 
 
          3.ETKİNLİK ADI: “Kitap Kumbaram” 
 Öğrenciye kendi biriktirdiği harçlıkla kitap alma zevki kazandırmak için yapılacak 
etkinliktir. 
  
           4.ETKİNLİK ADI: ”Okuduğumu Anladım” 
           Bu etkinlik anlamlı ve etkili okumanın sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek 
içindir. Öğrencilerin her okuduğu kitap için belirlenen çoktan seçmeli doğru yanlışlı ve 
doldurmalı sorularla istenilen okumanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ölçülebilir. 
 

 
         5.ETKİNLİK ADI: ”Okul-Sınıf Proje Panosunu Düzenliyorum” 

 Okul ve sınıflarda “Bana da Zaman Ayır” projesi kapsamında düzenlenen faaliyetlere 
yönelik okul panosu için okul proje ekibi, sınıflarda ise sınıf öğretmenleri tarafından panolar 
hazırlanacaktır. 



 
 
 
 

 
         6.ETKİNLİK ADI: ”Kitabımı tanıtıyorum” 

Öğrencilerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. 
 
         7.ETKİNLİK ADI: ”Çocuğumla Okuyorum” 

         Çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmanın en etkili yollarından biri anne ve babaların 
düzenli okumasıdır. Bu bilgi veliler ile paylaşılır. Okul idaresi, sınıf öğretmenleri ve sınıf 
rehber öğretmenleri tarafından yapılacak planlama doğrultusunda veliler okula davet edilir ya 
da veli ziyaretleri yapılır. 
 
                    8.ETKİNLİK ADI: ”Kitap Sohbetleri” 
          Okumak kadar okuduğunu anlamak yorum yapmak eleştirebilmekte önemlidir. 
Bu amaçla belirlenen bir kitabın ilgili öğretmenler tarafından öğrencilerin katılımıyla okul 
ortamında ya da okul dışı ortamlarda kitap söyleşileri yapılır. 
 
                    9.ETKİNLİK ADI: ”Okul Kütüphaneleri ve Sınıf Kitaplıkları 
Zenginleşiyor” 
           Bu etkinlikte okul ve sınıf kütüphaneleri öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğiyle 
zenginleştirilecektir. 
 
                 10.ETKİNLİK ADI: “Kitap Kardeşliği” 
                       İlçe genelinde kitap toplama kampanyası düzenleyip toplanan kitaplar 
kütüphanesi olmayan yada kitap eksiği olan okul kütüphanelerine bağışlanacaktır. 
 
       11.ETKİNLİK ADI: ”Şefaatli Okuyor” 
                     İlçe proje yürütme kurulu tarafından kütüphaneler haftası vb. tarihlerde Şefaatli 
halkının katılımıyla Cumhuriyet Meydanında okuma etkinliği gerçekleştirilecektir. 
 
                 12.ETKİNLİK ADI: “Kitap Okuma Yarışması” 
                     İlçe proje yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte MEB tavsiyeli 
kitaplardan oluşan kitap yarışması düzenlenecektir. 
 
                13.ETKİNLİK ADI: “Kitap Söyleşileri” 
                     İlçe Kaymakamımız , kurum müdürleri, ilçe proje yürütme kurulunun,öğretmen 
ve öğrencilerin katılımıyla her ayın son haftası cuma akşamı Aile Yaşam Merkezi’nde kitap 
söyleşileri yapılacaktır. 
 
               14.ETKİNLİK ADI: “Benimle Okur musun?” 
              İlçe  Kaymakamımız,kurum müdürlerimiz okul okuma saatlerine davet 
edilecektir.Ya da öğrenciler İlçe Kaymakamımız ve kurum müdürlerimizi makamında ziyaret 
ederek bu etkinliği gerçekleştireceklerdir. 
 
    15.ETKİNLİK ADI: “Anket Uygulaması” 
 “Bana da Zaman Ayır” projesi kapsamında ilçe genelinde öğrencilere ilçe yürütme 
kurulu tarafından anket oluşturularak uygulanacaktır.Öğrencilerin kitap okuma alışkanlıkları 
hakkında bilgi edinilecektir. 
 
    16.ETKİNLİK ADI: “Kitap Arkadaşlığı” 
                    Okullar ve öğrenciler  arasında kardeş okul ve sınıflar belirlenerek  kitap 
hediyeleşmesi yapılacak böylece  kitap çeşitliliğinin artırılması sağlanacaktır. 
  
              



 
 
 
 

 
              17.ETKİNLİK ADI: “Okur-Yazar Buluşması” 
 İlçe proje yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte mahalli ya da ulusal 
düzeyde tanınmış bir yazarın öğrencilerle buluşması sağlanacaktır. 
 
    
             18.ETKİNLİK ADI: ”Ayın Kitap Kurdu” 
         Bu etkinlikte aylık olarak okuma çizelgeleri oluşturulur.Okuduğu kitap sayısı ve 
anlamlı okumuş olma üzerinden değerlendirilen etkinlik sonunda şubeler veya okul düzeyinde 
ayın okuyan öğrencisi seçilir.(Çizelge  1-2) 
 
 
              19.ETKİNLİK ADI: ”Her İşyerine Bir Kitaplık” 
              İlçedeki belirli işyerlerindeki esnaflarla görüşülerek kitaplıklar oluşturulacaktır. 
Kitaplıkların proje kapsamında yapılacak olan kitap kampanyasıyla temin edilecek kitaplarla 
zenginleştirilecektir 
 
             20.ETKİNLİK ADI:  ''Veli Mektubu'' 
    Bana da Zaman Ayır projesinin velilere tanıtılması amaçlanmaktadır. 
 
             21.ETKİNLİK ADI :  ''Öğretmen Okuyor'' 
       Okullarımızda öğretmenlerimiz derslere öğrencilerin fark edeceği şekilde yanlarında 
mutlaka okudukları bir kitapla gireceklerdir.Okudukları kitap hakkında öğrencilere kısaca 
bilgi vereceklerdir. 
             22.ETKİNLİK ADI: ''Askerimiz Okuyor'' 
      İlçe proje yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte İlçe Jandarma Komutanlığı 
ziyaret edilecek ,proje kapsamında kitaplık oluşturulacak ayrıca askerlerimize kitap hediye 
edilecektir. 
YÜKÜMLÜLÜKLER  
 
 İlçe Proje Yürütme Kurulu Görev ve Sorumlulukları: 
 
 -Proje taslağını hazırlamak. 
 -Projeyi okul idarecileri ve öğretmenlere duyurarak başlatmak. 
 -Projenin izlenmesi, geliştirilmesi, projeyle ilgili tarihlerinin belirlenmesini ve 
planlamasını yapmak. 
 -Proje ile ilgili getirilen önerilerin incelenmesi, uygulama kararlarının alınması, bölümler 
arasında faaliyetlerin koordine edilmesi ve projenin gelişiminin takip edilmesinden sorumlu 
olmak. 
 -Öğrenci ve öğretmenlere gerekli kolaylığı sağlamak. 
 -Proje kapsamında diğer kurumlarla her türlü işbirliğini sağlamak. 
 -Projenin uygulanması aşamasında karşılaşılan sorunları gidermeye çalışmak. 
 -Proje kapanış toplantısı ve organizasyonunu yapmak. 
 -Projenin tanıtımında kullanılacak görsel materyalin tasarımını sağlamak. 
 -Proje sonuçlarının raporlanmasını sağlamak. 
 

Okul Müdürlükleri ve Okul Proje Yürütme Kurulunun Görev ve Sorumlulukları 
 

-Okul müdürü başkanlığında Okul Proje Yürütme Kurulunu(Müdür yardımcısı, 
rehberliköğretmeni,Türkçe/edebiyatöğretmeni(ortaokul-lise),sınıföğretmeni(ilkokullarda), 
görsel sanatlar öğretmeni) oluşturmak.  

-Proje etkinliklerini kurum personeline tanıtmak ve yapılacak etkinlikleri belirlemek. 



 
 
 
 

-Okul okuma saati programını ve okul proje eylem planını hazırlamak. 
-Okuldaki bir panoyu, ''Bana da Zaman Ayır'' projesi panosu olarak düzenlemek. 
-Okul kütüphaneleri ve sınıf kitaplıklarını zenginleştirme çalışmalarında bulunmak. 
-Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek. 
-Okulda/sınıfta veya halka açık yerlerde uygulamalı kitap okuma etkinliklerini 

düzenlemek. 
-İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünün verdiği görev ve sorumlulukları yerine getirmek. 
-Ebeveynleri de kitap okumayı sevdirme etkinliklerine katmak için; okul öncesi ve 

ilkokullarda velilerce öğrencilere kitap okunmasını  teşvik etmek. 
-Okuma alışkanlığının kazandırılmasında en etkili yollardan biri anne babanın düzenli 

okumasıdır. Bu bilgiyi velilerle paylaşmak. 
-'Bana da Zaman Ayır' projesi okul çalışma takviminde belirtilen etkinlikleri 

uygulamak 
 

 
Türkçe/Edebiyat Öğretmeni ,Sınıf Rehber Öğretmenleri(Ortaokul-Lise), Sınıf 

Öğretmeni (İlkokullarda)’nin Görev ve Sorumlulukları: 
-Sınıf okuma saati programını ve sınıf okuma eylem planını uygulamak. 
-Sınıftaki bir panoyu, 'Bana da Zaman Ayır' projesi panosu olarak düzenlemek. 
-Sınıf ve okul kütüphanelerini zenginleştirme çalışmalarında bulunmak. 
-Projenin yürütülmesi için gerekli iş ve işlemleri takip etmek. 
-Yapılacak tüm çalışmalarda öğrencilere yazım kuralları ve benzeri konularda 

yardımcı olmak. 
-Sınıftaki öğrencileri yönlendirmek ve yapılan çalışmaları değerlendirmek. 
-Projenin uygulama aşamalarında öğrenci velisiyle iş birliği içinde bulunmak. 
-Projenin uygulama aşamalarında çalışmaları izleyip, görülebilecek eksikliklerin 

giderilmesi için gerekli tedbirleri almak. 
-Öğrencileri il ve ilçe genelinde yapılacak olan yarışmalara katılmaları konusunda 

teşvik etmek. 
-'Bana da Zaman Ayır' projesi çalışma takviminde belirtilen etkinlikleri yerine 

getirmek. 
 
 
  
            PROJENİN BEKLENEN SONUÇLARI  
 

- Öğrenciler kitap okuma sevgisi kazanacaklar, gelecekte okuyan ve okumayı bir 
kültür haline getiren nesiller için bugünden okuma alışkanlıkları kazanacaklardır.  

- Öğrencilerin öğrenme ve anlama yetenekleri artacaktır.  
- Öğrenciler açık ve etkili düşünebilme, doğru yazabilme ,problem çözme becerisi 

kazanabilme ,  okuduğunu anlama becerisi kazanacaklardır.  
- Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi kazanacaklar, kelime hazineleri 

zenginleşecektir.  
- Proje kapsamında belirlenen etkinlikler ve seviyelerine uygun kitaplarla öğrencilerin 

okuma alışkanlığı ve zevki kazandırılacaktır.  
- Farklı bakış açıları geliştiren, hayal gücü zenginleşmiş, düşünen öğrencilerimiz 

yetişecektir. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“BANA DA ZAMAN AYIR” PROJESİ OKUL EYLEM PLANI 
 

Etkinlik 
No 

Etkinlik Açıklamalar 
Uygulama  

Takvimi 
Sorumlu 

Kişi 

 

'Okul Proje 
Yürütme 
Kurulunun 
Oluşturulması' 

 
Okul müdürü başkanlığında okul proje yürütme kurulunun 
oluşturulması, 
Okul okuma saati programı ve okul eylem planının 
hazırlanması, 
Proje etkinliklerinin kurum personeline, öğrenci ve velilere 
tanıtılması 

27/11/2017- 
01/12/2017 

Okul 
müdürü ve 
oluşturula
cak proje 
yürütme 
kurulu 

20 'Veli Mektubu' 
Bana da Zaman Ayır projesinin velilere tanıtılması 
amaçlanmaktadır 

27/11/2017- 
01/12/2017 

Okul 
müdürü ve 
oluşturula
cak proje 
yürütme 
kurulu 

1 'Okuma Saati' 

Öğrenci seviyelerine uygun kitapların belirlenmesi 
Belirlenen tarihlerde okul genelinde okuma saatleri 
yapılması 
 

  

2 
'Kütüphaneye 
Üyeyim' 

Sınıf öğretmenleri ve Sınıf rehber öğretmenleri 
gözetiminde tüm öğrencilerin ilçe kütüphanesine  
üyeliğinin sağlanması ve  ödünç kitap  alımının yapılması. 

  

3 'Kitap Kumbaram'  
Tüm öğrencilerin kitap alma amacıyla harçlıklarının 
biriktirmesi,sınıf rehber öğretmenleri tarafından teşvik 
edilmesi 

  

4 
'Okuduğumu 
Anladım'  

Etkinlik kapsamında okul geneli veya her sınıf için ayrı 
belirlenen kitapların okunurluğunu takip amaçlı sınav 
yapılması 

 

5 
'Okul-Sınıf Proje 
Panosunu 
Düzenliyorum' 

Okul proje yürütme kurulu ve sınıf rehber öğretmenleri 
tarafından okul-sınıf panolarının düzenlenmesi 

  

6 
'Kitabımı 
Tanıtıyorum' 

Öğrencilerin okudukları kitapları tanıtması etkinliğidir. Bu 
etkinlik okunan kitabın tanıtılması ve okumaya karşı istek 
uyandırıcı tavsiyelerin yapılması şeklinde uygulanır. 

  



 
 
 
 

7 
'Çocuğumla 
Okuyorum' 

Okul proje yürütme kurulu ve sınıf rehber öğretmenleri 
tarafından velilerin öğrencileriyle beraber okuma saatleri 
oluşturmaları istenilmesi 

  

8 'Kitap Sohbetleri' 
Belirlenen okuma saatlerinde öğrencilerin okumuş 
oldukları kitaplar hakkında söyleşiler yapması. 

 

9 

'Okul 
Kütüphaneleri ve 
Sınıf Kitaplıkları 
Zenginleştiriliyor' 

Okul proje kurulu tarafından düzenlenecek olan okul 
kütüphaneleri için öğretmen, öğrenci ve veliler tarafından 
kitap toplama etkinliği yapılması 

  

16 'Kitap Arkadaşlığı' 
Okul proje yürütme kurulu takibiyle ilçe genelindeki 
öğrenciler arasında kitap alış verişi yapılması 

  

18 
'Ayın Kitap 
Kurdu' 

Okul geneli ve sınıf bazından okul proje yürütme kurulu ve 
sınıf rehber öğretmenleri takibiyle çok okuyan öğrencilerin 
belirlenmesi 

  

21 
'Öğretmen 
Okuyor' 

Okullarımızda öğretmenlerimiz derse girerken öğrencilerin 
fark edeceği şekilde yanlarında mutlaka okudukları bir 
kitapla gireceklerdir.Okudukları kitap hakkında öğrencilere 
kısaca bilgi vereceklerdir. 

  

 'Raporlama' 
Bana da Zaman Ayır” projesi kapsamında her okulun kendi 
bünyesinde yapmış olduğu tüm etkinliklerin raporlandırılıp 
ilçe proje yürütme kuruluna teslim edilmesi 

Mayıs 2018 

Okul 
müdürü ve 
oluşturula
cak proje 
yürütme 
kurulu 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

“BANA DA ZAMAN AYIR” PROJESİ İLÇE EYLEM PLANI 
 

Etkinlik 
No 

Etkinlik Uygulanışı 
Uygulama  

Takvimi 
Sorumlu 

Kişi 

 

'Okul Proje 
Yürütme 
Kurulunun 
Oluşturulması' 

 
İlçe milli eğitim şube müdürü başkanlığında ilçe proje 
yürütme kurulunun oluşturulması, 
Proje tasladığının hazırlanması, 
Proje tanıtımının yapılması, 
 

20/11/2017- 
24/11/2017 

İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

15 
'Anket 
Uygulaması' 

İlçe proje yürütme kurulu tarafından öğrencilere dönük 
olarak okuma alışkanlığı konusundaki görüşlerini almak 
için hazırlanan anketin uygulanması 
 

27/11/2017-
30/11/2017 

İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

10 
'Kitap 
Kardeşliği' 

İlçe proje yürütme kurulu tarafından ilçe genelinde kitap 
toplama kampanyası düzenleyerek, kitapların kütüphanesi 
olmayan veya kitap eksiği olan okullara bağışlanacaktır. 
Aynı zamanda kitaplık kurulması düşünülen işyerlerine de 
bağışlanacaktır. 

01-
30/12/2017 

İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

11 'Şefaatli Okuyor' 
İlçe proje yürütme kurulu tarafından kütüphanecilik haftası 
vb. tarihlerde ilçe halkının katılımıyla Cumhuriyet  
Meydanı’nda kitap okuma etkinliği düzenlenir. 

Mart 2018 
İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

12 
'Kitap Okuma 
Yarışması' 

İlçe proje yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte 
MEB tavsiyeli kitaplardan oluşan kitap yarışması 
düzenlenecektir. 

Ocak  2018 
İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

13 
'Kitap 
Söyleşileri' 

İlçe Kaymakamımız , kurum müdürleri, ilçe proje yürütme 
kurulunun,öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla her ayın 
son haftası cuma akşamı Aile Yaşam Merkezi’nde kitap 
söyleşileri yapılacaktır. 
 

Her ayın 
son haftası 
cuma 

İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

14 
'Benimle Okur 
musun? 

İlçe  Kaymakamımız,kurum müdürlerimiz okul okuma 
saatlerine davet edilecektir.Ya da öğrenciler İlçe 
Kaymakamımız ve kurum müdürlerimizi makamında 
ziyaret ederek bu etkinliği gerçekleştireceklerdir. 

Hafta da Bir 
Gün 

İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

17 
'Okur-Yazar 
Buluşması' 

İlçe proje yürütme kurulu tarafından mahalli veya ulusal bir 
yazarın Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda 
öğrencilerimizle buluşması sağlanacaktır. 

Mayıs 2018 
İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

19 
'Her İşyerinde 
Bir Kitaplık' 

İlçedeki belirli işyerlerindeki esnaflarla görüşülerek 
kitaplıklar oluşturulacaktır.Bu kitaplıklar proje kapsamında 
yapılacak olan kitap kampanyasıyla temin edilecek 
kitaplarla zenginleştirilecektir. 

Aralık 
2017- Ocak 
2018 

İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

22 
'Askerimiz 
Okuyor' 

İlçe proje yürütme kurulu tarafından belirlenecek bir tarihte 
İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaret edilecek ,proje 
kapsamında kitaplık oluşturulacak ayrıca askerlerimize 
kitap hediye edilecektir. 
 

  

 
'Proje Sonu ve 
Kapanış 
Programı' 

“Bana da Zaman Ayır” proje sonu ve kapanış programı Mayıs 2018 
İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 

 'Raporlama' 
“Bana da Zaman Ayır” projesi kapsamında yapılan tüm 
etkinliklerin raporlanmasıdır. 

Mayıs 2018 
İlçe Proje 
Yürütme 
Kurulu 



 
 
 
 

 

 

 

Çizelge-1 

'BANA DA ZAMAN AYIR PROJESİ'  ÖĞRENCİ SINIF KİTAP OKUMA TAKİP 

ÇİZELGESİ 

 Adı Soyadı : .......................................... 

Sınıf-No     : .................................................... 

S.N  
 

Kitabın adı Alındığı 
Tarih 

İade 
Edildiği 
Tarih 

 

Kayıt 
Edenin 
İmzası 

 

Sayfa 
Sayısı 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 



 
 
 
 

 

 

 

Çizelge-2 

'BANA DA ZAMAN AYIR PROJESİ' ………. AYI SINIF KİTAP OKUMA  

TAKİP ÇİZELGESİ 

Okul adı:       Şube: 

S.N  

 

ÖĞRENCİ ADI 
SOYADI 

NUMARASI OKUDUĞU 
KİTAP SAYISI 

 

SAYFA 

SAYISI 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 
 
 
 

 

Ek-1 

   2017-2018  EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 'BANA DA ZAMAN AYIR PROJESİ'  OKUMA SAATİ ÇİZELGESİ(  ÖRNEK PROGRAM) 

 AY: ARALIK 

HAFTA  

 

TARİH  PAZARTESİ  SALI  ÇARŞAMBA  PERŞEMBE                                                                                                  CUMA 

1.HAFTA 01-

04/10/2017 

1. DERS     

2.HAFTA 05-

09/10/2017 

 3.DERS    

3. HAFTA 12-

16/10/2017 

  5.DERS   

4.HAFTA 19-

23/10/2017 

   2.DERS  

5.HAFTA 26-

30/10/2017 

    4.DERS 

 

 

 


