
PROJENİN ADI: “KİTAP OKUMA KARTI” PROJESİ 

PROJENİN GEREKÇESİ: Öğrencilerin okuma alışkanlığını arttırarak öğretmen – 
öğrenci ilişkilerini sağlamlaştırmak hedeflenmektedir. 

PROJENİN ÖZETİ: 

İlkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere 
hazırlanacak olan kitap okuma kartları sayesinde 
öğrencilerin okuma alışkanlıklarının arttırılması ve 
öğretmenleriyle ilişkilerini sağlamlaştırması 
beklenmektedir. Öğrencilerin kitap okumayı günlük iş 
haline getirip okuma – anlama yönünün gelişmesini 
sağlamak. 

PROJENİN AMACI VE 
HEDEFLERİ: 

• Öğrencilerin okuma alışkanlığını arttırmak, 
• Öğrencilerin okuma alışkanlığına süreklilik 

kazandırmak, 
• Öğretmen – öğrenci ilişkisini arttırmak 
• Okumayı, öğrenmeyi daha eğlenceli ve ilgi çekici 

hale getirmek, 
• Öğrencilerin kitap okumaya bakış açısını olumlu 

yönde geliştirmek. 
PROJE İÇİN PAYDAŞ 
KİŞİ/KURUM/KURULUŞLAR: İlkokul, Ortaokul ve Ortaöğretim Okul Müdürlükleri 

PROJENİN UYGULAMA 
ADIMLARI: 

• Öğrencilerin okuduğunu takip edebilmek amacıyla 
öğretmenlerin imza atabileceği kitap okuma kartları 
bastırılır. 

• Öğrencilerin katılımını arttırmak amacıyla her 
ay/dönem/sene sonunda Okul – Aile Birliği ile ortak 
fikre varılarak ödüllendirme yapılacağı duyurulur. 

• Katılmak isteyen öğrencilere kitap okuma 
kartlarından verilir. 

• Öğrenci okuduğu her kitap sonrası öğretmenine 
kitabıyla gelerek kitap üzerine kısa bir sohbet edilir. 
Sonrasında öğretmeni, kitabı okuduğuna dair 
imzasını silinmez kalemle atar. 

• Bu uygulamadan her sınıfın rehber öğretmeni kendi 
sınıflarından sorumludur. 

• Ödüllendirmeler, öğrencinin ilgi alanlarına göre fakat 
öğrenciyi geliştirecek ve okumaya daha çok teşvik 
edici ödüllerle yapılmalıdır. 

• Sene sonunda her sınıf öğretmeninin katılımıyla 
müdür başkanlığında bir rapor hazırlanır. Hazırlanan 
bu rapor İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilir. 

PROJENİN UYGULANACAĞI 
YER: İlkokullar, Ortaokullar ve Liseler 

PROJENİN BAŞLAMA VE 
BİTİŞ TARİHİ: 2016 – 2017 Eğitim ve Öğretim Yılı 

PROJENİN MALİYETİ: - 



PROJE ÇIKTILARI: 

• Öğrencinin okuma alışkanlığı artacak. 
• Öğretmen – öğrenci ilişkileri artacak. 
• Öğrencinin okuma alışkanlığı süreklilik kazanacak. 
• Kartlar sayesinde öğrenci düzenli olmayı ve 

sorumluluk sahibi olmayı öğrenecek. 
• İyi bir şey yaptığında her zaman olumlu bir karşılığı 

olabileceğini öğrenecek. 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: Bu projenin her eğitim ve öğretim döneminde 
yenilenerek devam ettirilmesi düşünülmektedir. 

RİSKLER: 

• Öğrencilerin ilgisizliği, 
• Kartları kaybetmeleri 
• Kitaplar üzerine yapılacak kısa sohbetlerin 

öğretmenleri yoracağını düşünerek öğretmenleri 
ilgisizliğe sevk edebilir olması. 

PROJEYİ HAZIRLAYAN: 
OKULUN ADI, 
HAZIRLAYANIN ADI SOYADI, 
E – POSTA, TEL.: 

Kartal Çakabey İmam Hatip Orta Okulu Müdürlüğü 
Turan TÜRKMEN 
turanturkmen47@gmail.com 
0553-592-81-62 
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