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ÖN SÖZ 

Kitap, bilgi dostudur. Bizi hiç görmediğimiz, hiç gitmediğimiz yerlere götüren kitaplar 

bizlere hayal bile edemediğimiz dünyaların kapılarını açar. Kitap, bilgidir; kitap erdemliliğin en 

önemli yardımcılarındandır. Kitap okuyan insan kendini geliştirir. Her kitapta yeni bilgilerle 

donanarak pırıl pırıl parlayan bir dünya görüşüne sahip olur. 

Basın yayın kuruluşlarının günümüzde sayısının artmış olması basılan kitap sayısının da 

artmasını sağlamıştır. Bu kadar fazla kitabın kitapçıların raflarında yer aldığı bir çağda kitap 

okumamak insanın kendine yapacağı en büyük kötülüktür. Kitap okuyan insanı hem kendini 

yetiştirir hem de pek çok konuda bilgi sahibi olarak topluma faydalı bir birey haline gelir. Kitap 

okuyan insanlar, içinde yaşadıkları toplumun da değerini de arttırır. Daha kültürlü, daha bilgili bir 

toplum oluşturarak çağın gereklerine uyum sağlar. 

Teknoloji ve kolaylıklar çağında yaşadığımız için şu an hayatta olan yazarlarımızla 

buluşma, onların şahıslarından kitap okuma konusunda feyz alma imkânımız da vardır. Bu 

durum kitap okuma ilgisini somut olarak olumlu yönden etkiler. 
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ÖZET 

"Kitap Kurtlarıyla Baş Başa" projesi ile Kırkgözeler Ortaokulu öğrencilerine Kitap okuma 

alışkanlığı kazandırmak amaçlanmıştır. Projemiz kapsamında “Yeşil Gözlü Kardan Adam” kitabını 

çocuklara okutup çocukların hayal dünyalarını zenginleştirmek, kalıplaşmış yargılardan kurtulup 

olaylara farklı bakış açısı kazandırmak hedeflenmektedir. Kırkgözeler Ortaokulu öğrencilerine 

“Yeşil Gözlü Kardan Adam” kitabı temin ettik. Bir aylık süreçte okumaları ve kitabı 

değerlendirmeleri sağlandı. Daha sonra kitabımızın yazarı olan Dr. Öğr. Üyesi Tacettin ŞİMŞEK  

okula davet edildi. Öğrencilerle yazarımız kitap hakkında hasbihal edildi. Yazarımız 

öğrencilerimizin kitaplarını tek tek imzalayacak. Onları özel hissettirecek ufak notlar yazdı. 

 

 

Anahtar Kelimeler: Kitap, Okuma, Yazar, Öğrenci.
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Araştırmanın Türü 

Bu çalışma bir Toplumsal Duyarlılık Projesi’dir. 

Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman 

Proje ekibi tarafından 20.05.2021-20.06.2021 tarihleri arasında Kırkgözeler Ortaokulunda 

gerçekleştirilmiştir. 

Projenin Uygulanışı 

Projenin uygulanması için gerekli materyaller, proje başvuru sürecinde belirlendiği gibi 

https://www.kitapyurdu.com 

sitesinden sipariş verilmiştir. Bu kapsamda 100 adet “Yeşil Gözlü Kardan Adam” kitabı kargo ile 

teslim alınmıştır. 

Projenin uygulanacağı Kırkgözeler Ortaokulunda proje ekibi ve okul idarecilerinin 

katılımı ile bir toplantı yapılmıştır. Gerekli bölümlere projenin Atatürk Üniversitesi Toplumsal 

Duyarlılık Projeleri tarafından desteklendiğini gösteren afişler asılmıştır. Kitaplar öğrencilere 

dağıtılıp Türkçe öğretmeni Figen KURT rehberliğinde okumaları sağlanmıştır. Daha Sonra 

yazarımız okula davet edilip öğrencilerle buluşturulmuştur. 
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PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER 
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SONUÇLAR 

Proje okulu olan Kırkgözeler Ortaokulundaki öğrencilerimizde nispeten okuma kültürü 

gelişti.Eser hakkında analiz yapma, fikirlerini beyan etme, alışılmışın dışında bakış açıları 

geliştirme, eserin yazarıyla tanışıp okuduklarını somutlaştırma, yazarla eser arasındaki ilişkiyi 

fark etme becerisi kazandırıldı. Öğrencilerin direkt yazarla konuşmaları, onun düşüncelerini 

kendi ağzından duymaları onları okuma yönünden daha da heveslendirdi. Bulundukları 

mekândaki kısıtlı imkânlardan dolayı sık sık konferans, seminer vb. ortamlarda 

bulunamayacakları için bu proje onlara büyük bir farkındalık kazandırdı. 

 


	ÖN SÖZ
	ÖZET
	MATERYAL VE YÖNTEM
	Araştırmanın Türü
	Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Zaman
	Projenin Uygulanışı
	PROJE UYGULAMASINA AİT GÖRSELLER
	SONUÇLAR

