
OKUYAN BİR GELECEK NEDİR? 

Program ihtiyaç sahibi bölgelerde yaşayan 5-8 yaş arası çocuklara yönelik tasarlanmış, 
onların dil becerilerini geliştirirken, okuma sevgisi ve alışkanlığı edindirmeyi amaçlayan, 

diğer taraftan ebeveynlere okumanın önemi konusunda farkındalık kazandırmak için 

yürütülen bir programdır.  

 

Okuyan Bir Gelecek; Proje kapsamında gönüllüler tarafından çocuklara 10 hafta 
boyunca canlandırma yöntemiyle kitap okunmakta ve program sonunda kitaplar çocuklara 

hediye edilmektedir. Böylece her çocuğun evinde mini bir kütüphanenin temeli 

atılmaktadır. 



Ailelerin çoğunlukla akşam yemeklerinde ve 
hafta sonları bir araya gelip zaman geçirdikleri 

gö rü l üyo r ancak be rabe rce yap ı l an 

faaliyetlerde 1. sırayı TV izlemek alıyor. 

 

ASPB	Türkiye’de	Aile	Yapısı	Araştırması	(2011)	

Türkiye genelinde hiç kitap okumadıklarını 
söyleyenler: %44. Günde ortalama 5 saat TV 

izlenirken, yılda yalnızca 6 saat kitap okunuyor 

BM	İnsani	Gelişme	Endeksi	(2012)	

Düşük refah seviyeli ailelerin %67’sinde 
çocuklara HİÇ kitap okunmuyor 

Her gün kitap okuma oranı yüksek refah 

seviyeli ailelerde bile sadece %13 

Adams,	M.	J.	(2006).	The	promise	of	automatic	
speech	 recognition	 for	 	 fostering	 literacy	
growth	 in	 children	 	 and	 adults.	 In	 M.C.	
McKenna,	 L.D.	 	 Labbo,	 R.	 D.	 Kieffer,	 &	 D.	
Reinking	 	 (Eds.),	 International	 Handbook	 of		
Literacy	 and	Technology,	Volume	 2.	 Mahwah,	
NJ:	Lawrence	Erlbaum	Associates.	,	2003	

Türkiye’de  

 Durum Nasıl? 



Yüksek sosyo-ekonomik seviyede yetişen 
çocukların 4 yaşına geldiklerinde 45 

milyon kelime duydukları, oysa ki düşük 

sosyo-ekonomik sev iyede yet işen 

çocukların sadece 13 milyon kelime 

duydukları bulunmuştur. Aradaki 32 milyon 
kelimelik bu farkı kapatabilmek açısından 

çocuklara küçük yaşlardan itibaren 

kitap okumak büyük önem taşımaktadır. 

  

Evde çocuklara 10 dakika kitap okumak, 
masal anlatmak, çocukların gelişiminde 

önemli bir fark yaratıyor. 

 

 

Kitap Okumayla Kazanılan  

Dil Gelişimi Başarının Belirleyicisi 



 

•  Dinleme, dili anlama ve 

kullanma becerileri 

gelişir 

•  Kelime hazineleri 

genişler 

•  Dikkat süreleri artar 

•  Yaratıcılıkları ve hayal     

      güçleri gelişir 

•  Aileleri kitap okumanın 

önemini öğrenir 

Programa Katılan 

Çocukların... 



OKUYAN BİR 

GELECEK 

Programın	amacı;		
•  Sosyo-ekonomik	açıdan	

dezavantajlı	bölgelerde	yaşayan	

2-7	yaş	arası	çocukların	erken	

okuryazarlık	becerilerini	

geliştirmek,		

•  Okuma	sevgisi	ve	alışkanlığını	

kazandırmak,		

•  En	yakın	çevrelerini	oluşturan	

ebeveynleri	ve	okul	ortamını	

güçlendirerek	çocukların	

gelişimlerine	destek	olmak.	

 

Çocuk Okuma 
Programı 

Ailemle Okuyorum 
Programı 

Aile Seminerleri 

Okuma Alanlarının 
Kurulumu 

Birlikte Okuma Günleri 


