
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

OKU KİTABINI 

L ARMAĞANINI 

KİTAP OKUMA YARIŞMASI” 

“İlim ilim bilmektir, 

İlim kendin bilmektir, 

Sen kendin bilmezsin, 

Ya nice okumaktır.” 

YUNUS EMRE 

PROJENİN TANIMI 
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Projenin Adı / Sloganı 

Proje Koordinatörü 

: OKU KİTABINI AL ARMAĞANINI 

: Ordu Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü ) 

Proje Türü 

Proje Süresi 

: Eğitim / Kültür 

: 2021- 2022 Eğitim ve Öğretim Yılı  

 

PROJE TANITIMI 

Dünya genelinde kitap okuma oranı her geçen yıl değişmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalara ve 

istatistiklere göre de okuma oranının düşük olduğunu temel alırsak geleceğimizin teminatı olan 

çocuklarımıza, okuma alışkanlığı kazandırmak temel taşımızdır. Katılımcılarımızın ve öncelikle 

öğrencilerimizin kitap okuyarak okuma alışkanlığı kazanmasıyla farklı yönlerinin de gelişmesini 

sağlamak; dolayısıyla bütüncül bir şekilde (kitap okuma alışkanlığının kazanılması, kelime gelişimi, ifade 

ve dil gelişimi, disiplinler arası ilişkinin kuvvetlendirilmesi vs.) öğrencilerimize yararlı olmaktır. 

Hayatında kendini geliştirmek isteyen, liderlik özelliklerini ileri seviyeye taşımak isteyen, daha olumlu ve 

başarılı sonuçlar almak isteyen bireyler içinde kitap okumak en önemli araçların başında gelir. Dolayısıyla 

kitap okumak aslında hayatın her alanında olması gerektiği mantığından yola çıkılarak bu proje ortaya 

çıkmıştır. 

PROJE YÖNETİCİSİ: Ordu Valiliği (İl Millî Eğitim Müdürlüğü) 

PROJENİN BAŞLATILMA GEREKÇELERİ 

Günümüzde yaşanan hayatın getirdikleri ve bireylerin yaşam koşulları sebebiyle kitap okumaya ayrılan 

zaman, olanak pek yeterli olamamaktadır. Bu proje vesilesiyle katılımcılara kitap okuma alışkanlığı 

kazandırmak, okuma oranını artırmak ve çevresinde bulunan bireyleri okumaya teşvik etmelerini sağlamak 

amaçlanmaktadır. Kitap okumanın sadece kitap okumayla sınırlandırılmadığını; okumanın yaşının, 

cinsiyetinin olmadığının ve hayatımızın her alanında da fayda sağlayan bir aktivite olduğu farkındalığını 

oluşturmaktır. Kitap okumak, günlük hayat koşturmacası içinde yaşanılan hayat stresinden uzaklaşmak; dil 

ve ifade gücünü artırmak, uyku kalitesini ve konsantrasyonu artırmak duygu ve düşünce kapasitesini 

geliştirmek gibi olumlu etkilerin de kazanılmasını sağlamaktadır. 

PROJENİN AMACI 

Yapılan araştırmalara göre (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) verilerine 

göre) Türkiye kitap okuma oranında dünyada gerilerde kalmaktadır. TÜİK’ e göre ise Türkiye’de kitap, 

ihtiyaç listesinin 235’inci sırasında yer almaktadır. Dünyada kitap için kişi başına harcanan para ortalama 

1,3 dolarken Türkiye’de çeyrek dolardır. Japonya’da toplumun %14’ü, Amerika’da %12’si, İngiltere’de ve 

Fransa’da %21’i düzenli kitap okurken Türkiye’de yalnızca 10.000 kişide 1 kişi düzenli kitap okumaktadır. 

Sayısal veriler ülkemizin eğitim ve kültür düzeyi hakkında da fikir sahibi olmamızı sağlamaktadır. 
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Köklü bir medeniyetin devamı ve temsilcileri olarak mazimize bir borcumuz olduğu kadar geleceğimiz olan 

çocuklara karşı da sorumluluklarımızın bilincinde olmalıyız. “Ağaç yaşken eğilir.” gerçeği doğrultusunda 

alışkanlık kazanma çağlarında olan her gence kitabın önemini benimsetmekten sorumluyuz. Okuma 

oranının artmasıyla birlikte yeni nesilde oluşacak kültürel birikimden ve ülkemizin kavuşacağı refah 

düzeyinden ülke olarak hepimizin memnun ve mutlu olacağını söyleyebiliriz. Bu proje ile amacımız, kişilik 

özelliklerinin belirlenmeye başladığı dönemde her öğrenciye, hayati bir özellik olan okuma alışkanlığını 

kazandırmak ve ülkemizin okuma oranını arttırmaktır. 

PROJENİN HEDEFLERİ 

1. Katılımcıların okuma oranını azami düzeye çıkarmak, 

2. Katılımcıların okuyarak hafızasını güçlendirmesi, dil becerisini artırması, ufkunun açılması ve 

yaratıcılığını geliştirmek, 

3. Katılımcıların kelime dağarcığını geliştirmek, gündelik hayatta kullandığı kelime sayısını artırmak, 

4. Katılımcıların gireceği sınavlarda karşılaşacağı mantık ve muhakeme sorularını cevaplamada etkinliğini 

artırmak, 

5. Katılımcıların okumanın dil gelişimine faydasını baz alarak öğrencinin kendini daha iyi ifade etmesine 

olanak sağlamak, 

6. Kitap okumanın insana sağladığı rahatlatıcı duygudan dolayı bireylerin günlük hayatta yaşadığı stresi 

azaltmak, 

7. Katılımcıların vizyonun gelişmesi ve olumlu yönde değişmesi; katılımcıların özgüven duygularını daha 

da artırmaktır. 

PROJE ÇIKTILARI VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ 

Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar: 

1. Okuma alışkanlığı edinmiş, pratik düşünme ve karar verme mekanizması gelişmiş, bilgi 

dağarcığı ve kelime haznesi zenginleşen bireyler olmalarına katkı sağlar. 

2. Öğrencilerin eğitim ve öğretim sürecindeki motivasyonlarında, sosyal hayatta kendilerini 

ifade etme becerilerinde bakış açısının gelişip, değişmesine katkı sağlar. 

3. Bireylerin stres ile baş etme yöntemlerini daha iyi kavrarlar. 

4. Konsantrasyonun gelişmesine katkı sağladığından ve pratik zekâyı geliştirdiğinden 

bireylerin özellikle öğrencilerin problem çözme yeteneklerine olumlu etki eder. 

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Ordu ilinde resmi / özel ilkokul, ortaokul, lise öğrencileridir. 

PROJENİN İŞLEYİŞİ 

a. Yarışmada okutulacak kitapların belirlenmesi ve tanıtımı, 

b. Belirlenen sınav tarihine kadar kitapların okunması, 

c. Belirlenen tarihte okunan kitapların eş zamanlı sınavının yapılması, 
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d. Yarışma 4 kategoride (3 ve 4. sınıf, 5 ve 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf ve lise) yapılacaktır. 

Sınav sonrası; 

• İlkokul (3.-4. sınıf), ortaokul (5.-6. ve 7.-8. sınıf), lise (9.,10.,11.12. sınıf) öğrencileri 

birincilerine: Bilgisayar, 

• İlkokul (3.-4. sınıf) ikincilerine Akıllı Saat, ortaokul (5.-6. ve 7.-8.sınıf), lise (9.,10.,11.12. 

sınıf) öğrencileri ikincilerine: Cep Telefonu, 

• İlkokul (3.-4. sınıf), ortaokul(5.-6. ve 7.-8. sınıf), lise (9.,10.,11.12. sınıf) öğrencileri 

üçüncülerine: Bisiklet verilecektir. 

• En fazla katılım sağlayan ilkokul, ortaokul, lise kategorisinden birer olmak üzere toplamda 3 

okula 400’er kitap; 

• En çok katılım sağlayan ilkokul, ortaokul, lise 3’er sınıf olmak üzere toplamda 9 sınıfa 

100’er kitap verilecektir. 

• Mansiyon/ teşvik ödülü olarak toplamda 20 öğrenciye 300 TL hediye çeki verilecektir. 

• Belirlenen kontenjan dâhilinde ilçelerinde dereceye giren 40 ortaokul öğrencisine Ankara, 

40 lise öğrencisine İstanbul gezisi; 40 ilkokul öğrencisine il içi program ( sinema, yemek, 

Yason-Boztepe gezisi vs.) yapılacaktır. 

ÇALIŞMA TAKVİMİ: 

NOT: Belirlenen takvimde pandemi veya yaşanabilecek başka olumsuzluklar sebebiyle 

değişiklik olabilir. 

 

TARİH 

Başvuru Tarihi OCAK - 22 NİSAN 2022 CUMA 

Sınav Tarihi: 9 - 13 MAYIS 2022 

ÖDÜL TÖRENİ HAZİRAN 2022 
 

KİTAP OKUMA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 

1. Yarışmaya sadece Ordu ilinde öğrenim gören öğrenciler katılacaktır. 

2. Yarışmaya katılanlar katılım şartlarını kabul etmiş sayılırlar. 

3. Ordu Valiliği ve Ordu İl MEM yarışmayla ilgili tüm hakları saklı tutar. 

4. Yarışmaya katılanlar başvurularını 22 NİSAN 2022 tarihine kadar http://ordu.meb.gov.tr/kitap 

http://ordu.meb.gov.tr/kitap
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adresinden elektronik ortamda başvuru yapacaktır. Katılımcılar sınava kadar kendi 

seviyelerinde belirlenen kitapları okuyacaktır ve sınavda o kitaplardan sorumlu olacaktır. 

5. Proje ekinde yer alan kitap listesi ile yarışmaya katılım sağlanacaktır. Ayrıca kitapların isimleri 

http://ordu.meb.gov.tr/kitap adresinden yayınlanacaktır. 

6. Yarışma 4 (3 ve 4. sınıf, 5 ve 6. sınıf, 7 ve 8. sınıf, Lise) kategoride yapılacaktır. 

7. Yarışma sınavında: 

*** İlkokul (3, 4. Sınıf ) 60 soru, 4 şık, 80 dakika; 

Ortaokul ( 5, 6, 7 ve 8. Sınıf ) 80 soru, 4 şık, 100 dakika; 

Lise 100 soru, 5 şık, 120 dakika olacaktır. 

*** İlkokul ve ortaokul 3 yanlış 1 doğruyu, 

Lise kategorisinde 4 yanlış 1 doğruyu götürecektir. 

8. Sınav öğrenciler için okullarında belirlenen tarih ve saatte yapılacaktır. 

*** Sınav yapılan okulda öğretmenler kendi sınıfları haricinde görevlendirilecektir. Yeteri 

kadar öğretmen görevlendirilemez ise okul müdürü ve İlçe MEM’ ler tedbir alacaktır. 

9. Sınav anında herhangi bir kurala aykırı davranan katılımcının sınavı iptal edilecektir. 

10. BAŞVURU TARİHİ: OCAK 2022 - 22 NİSAN 2022 

11. SINAV TARİHİ: 9 - 13 MAYIS 2022 ( Pandemi veya yaşanabilecek başka olumsuzluklar, 

ortaya çıkabilecek başka riskler sebebiyle sınav tarihinde değişiklik yoluna gidilebilir. ) 

12. Öğrenciler kategorilerinde belirtilen 3 kitaptan da sorumludur. 

13. KATILIMCILAR: İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri olmak üzere 1 kategori, Ortaokul 5 ve 6. 

sınıf / 7 ve 8. sınıf öğrencileri olmak üzere 2 kategori, Lise 9, 10, 11. ve 12. sınıf öğrencileri 

olmak üzere 1 kategoride katılacaktır. 

14. ÖDÜL TÖRENİ: 2022 Haziran ayı içerisinde yapılacaktır. (Pandemi veya yaşanabilecek başka 

olumsuzluklar göz önünde bulundurularak, İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından planlanıp 

belirlenen tarihte ve yerde yapılacaktır.) 

15. Sınavda önce net sayısına, eşitlik halinde doğru sayısının fazlalığına; şartların eşit olması 

halinde doğum tarihi küçük olana; yine eşit olursa başvuru tarihi en önce olan avantajlı olacaktır. 

YARIŞMA İÇİN SEÇİLEN KİTAP LİSTESİ 

3. ve 4. SINIFLAR 

KİTABIN ADI YAZARI YAYINEVİ SAYFA SAYISI 

1 Çaylak Yazar İş Başında Fatma ÇAĞDAŞ BÖREKÇİ Nesil Çocuk 152 

http://ordu.meb.gov.tr/kitap
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2 7x9 Eyvah! Claudıa MILLS Beyaz Balina 96 

3 Hasan Tahsin İsmail BİLGİN Timaş 96 

5. ve 6. SINIFLAR 

KİTABIN ADI YAZARI YAYINEVİ SAYFA SAYISI 

1 
Nils ve Uçan Kaz Selma LAGERLÖF Beyaz Balina 119 

2 Sadako Elenor COERR Beyaz Balina 86 

3 Göğü Yere İndirelim Özgür BALPINAR Genç Timaş 150 

7. ve 8. SINIFLAR 

KİTABIN ADI YAZARI YAYINEVİ SAYFA SAYISI 

1 İçimdeki Müzik Sharon M. DRAPER Genç Timaş 255 

2 Annemin Gölgesi Doğukan İŞLER Genç Timaş 143 
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3 Canım Arkadaşım Özgür BALPINAR Genç Timaş 188 

9-10-11-12. SINIFLAR 

KİTABIN ADI YAZARI YAYINEVİ SAYFA SAYISI 

1 Kâğıttan Son Turna Kuşu Kerry DREWERY Timaş 269 

2 
Pir-i Türkistan Ahmed 

Yesevinin Romanı 
Fatih DUMAN 

Nesil 332 

3 Koşmak İstiyorum Wendelin Van DRAANEN Beyaz Balina 403 
 

NOT: Yarışmaya katılacak öğrenciler kitaplarını kendileri temin edeceklerdir.
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ORDU İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE 

 .................................................................  Okulu/Lisesi .../... sınıfı  ........  numaralı öğrencisiyim. 2021 / 

2022 eğitim- öğretim yılında Müdürlüğünüzce yapılan “Kitap Okuma 

Yarışması” ndaki sınav kâğıdımın tekrar incelenmesini istiyorum. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 

A)  . / ..... / .... /..../ ..................... numaralı sorularda hata var. 

B) Optik okuma sorunu var. 

C) Diğer sebepler. 

(İtiraz sebebinizle ilgili maddenin üstüne x koyunuz) 

..../.. ../2022 

İmza 

Adı Soyadı: 

T.C. Kimlik No : 

Telefon Numarası : 

E-Posta : 

Tebligatın e-posta olarak gönderilmesini kabul ediyorum. 

SINAV SONUCUNA İTİRAZ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

Sınav sonuçlarına itirazlar sınav gününden itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde yazılı veya 

elektronik ortamda yapılacaktır. İtiraz dilekçelerine en geç 5 (beş) iş günü içerisinde cevap verilecek 

olup cevap e-posta yolu ile gönderilecektir. 

Asıl sonuçlar http://ordu.meb.gov.tr/kitap , https://ordu.meb.gov.tr/ , http://orduarge.meb.gov.tr/ 

adresinde yayınlanacaktır. 

http://ordu.meb.gov.tr/kitap
https://ordu.meb.gov.tr/
http://orduarge.meb.gov.tr/

