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Proje adı: Yeni Nesil Okuyor 

Sloganı: Ülkesine değer katıyor 

Projenin Amacı Kitap okumanın önündeki engelleri saptayarak bu 

engelleri ortadan kaldırmak, İstanbul gençliğinin 

okuma alışkanlığı edinmesini sağlamak, 

Okuduğunu anlayabilme ve yorumlayabilme yetisi 

kazandırmak. 

Projenin Süresi  1 yıl (Başarı durumuna göre gelenekselleşecek) 

Hedef Kitle İstanbul’daki ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim 

gören öğrenciler, üniversite öğrencileri 

Paydaşlar T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI, 

İSTANBUL İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ, 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 

Bütçe 650.000 TL 

PROJENİN KÜNYESİ 



İLK SÖZ 

Bu proje, Gençlik Meclisi adına İstanbul’da 

eğitim gören ilkokul, ortaokul ve lise 

öğrencilerinin; kitap okumasının önündeki 

engelleri kaldırmak, düzenli okuma alışkanlığı 

kazanmalarını sağlamak ve okuduklarını anlayıp 

yorumlayabilme becerisi kazandırmak amacıyla 

hazırlanmıştır.  

 



NEDEN OKUMA ALIŞKANLIĞI? 
• Kelime hazinesi gelişir, 
• Düşünme yeteneği ve buna bağlı olarak 

üretken zekâ gelişir, 
• Genel kültürümüz artar, etkin ve etkili bir 

insan olmanın yolları açılır, 
• Dinleme ve konuşma kabiliyeti gelişir, 
• Meslek hayatımızdaki başarı düzeyimiz 

yükselir, 
• Sosyal ilişkilerimizin kalitesi artar, 
• Okuyup yeni bir şey öğrendikçe merak 

etmeye ve daha çok okuyup yeni şeyler 
öğrenmeye başlar. 

• Ülkesine değer üretir.  
 



Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye geneli Okuma 
Eğilim araştırması yaptırmıştır. İşte araştırmadan 

çıkan veriler. 
1. Bir yıl içinde ortalama okunan kitap adedi: 5 
2. Evinizde ders kitabı dışında sahip olduğunuz kitap sayısı: 28 
3. En çok hangi konuda kitap okuyorsunuz: Eğitim 
4. Okunan Kitapların Teması: Tarihi 
5. Okunan Kitap Türü: Öykü 
6. En Çok Tercih Edilen Yayınevleri: Can, Remzi, Timaş ve Zambak Yayınları  
 
Kitap Satın Alanların Cinsiyet Dağılımı 
• Kadın; 53,4 
• Erkek; 46,6  

 
• Kitap Satın Alanların Medeni Durumu 
• Evli; 50,6 
• Bekâr; 43,6 
• Diğer; 5,8  

 
 



Yakın Zamanda Hayata Geçirilmiş Projeler 

Sivil toplum kuruluşları, yayınevleri, kitapevleri ve diğer 
özel kuruluşların sosyal sorumluluk projeleri kapsamına 
«Okuma konusunu» alması ülkemizin kalkınması adına 
önemli bir sorumluluk çalışmasıdır.  
Cumhurbaşkanlığı döneminde Sayın Abdullah Gül'ün 
himayelerinde yürütülen «Türkiye Okuyor» Projesi,  
Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Sayın Ömer Dinçer'in 
himayelerinde yürütülen «Okullar Hayat Olsun» projesi, 
«Okuma Zamanı» gibi projeler bu alanda gerçekleştirilmiş 
fakat ne kadar etkili olduysa da istenilen sonuçların bir 
türlü alınamadığı projelerdir. 
Bu bağlamda istenilen sonuçları alabilmek ve gençlere 
okuma alışkanlığı kazandırabilmek için daha önce 
yapılmış projelerden ders çıkarıp  bu projeyi hazırladık. 



SORUN SAPTAMALARI 

• Sorun saptaması: İstanbul’da kütüphanesi olmayan 

veya kitap ihtiyacı bulunan okulların olması, gençlerin 

kitaplara ulaşmasında sorun teşkil ediyor. 

Çözüm: MEB işbirliği ile kütüphane ve kitap ihtiyacı olan 

okullar tespit edilecek. Belirlenmiş okullara İstanbul 

Üniversite kulüpleri tarafından toplanılacak kitaplar 

bağışlanacak ve ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak. 

 İstanbulluların sıkça kullandığı transit ulaşım noktalarına 

kitap kumbaraları koyulacak ve kitap bağışı alınması 

sağlanacak. 

 Projeye destek veren kurum ve kuruluşlardan kitap 

bağışının yanı sıra kütüphane malzemeleri temin 

edilecek. 

 



• Sorun saptaması: Öğrencilerde en büyük sorun okuma 
alışkanlığı kazanmak.  

Çözüm: Bilinçlendirme çalışmalarıyla okumanın önündeki 
çevresel ve kültürel etmenlerin tespit edilip ortadan 
kaldırılması. 

 Yeni nesle ulaşabilmek adına, kitap okuma alışkanlığı 
kazandıracak web portalı ve aplikasyon hazırlanması. 

• Sorun Saptaması: Okuma alışkanlığında rol model 
almanın önemi. 

Çözüm: Ailenin çocukları ile birlikte kitap okuyup kitabı 
yorumlaması. 

 Toplum tarafından sevilen ve saygı duyulan iş adamları 
ile sanatçılar tarafından hazırlanmış kamu spotları, 
görsel ve işitsel materyallerin kullanılması 

 



Proje Aşamaları 
1. İstanbul’daki kitap ihtiyacı olan okulların tespit edilmesi. 
2. Tespit edilen okullardaki kitap eksikliğinin giderilmesi için 

üniversite kulüpleri ve paydaşlarla çalışarak kitap bağışı 
yapılmasının sağlanması. 

3. Kitaba ulaşma konusundaki ihtiyaçlar giderildiğinde, 
gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak adına 
okullarda temsilcilikler oluşturup «Münazara» kulüpleri 
kurmak. Bu kulüpler aracılığıyla Gençlik Meclisi üyelerinin 
haftanın bir günü önceden tespit edilmiş kitap hakkında 
gençlerle buluşulup kitabı anlayıp yorumlayabilme üzerine 
60 dakika söyleşi yapması sağlanacak. Kurulmuş 
temsilcilikler aracılığıyla önce okullarda daha sonra il 
genelinde kitap üzerine yarışmalar düzenlenecek. 

4. Projenin süreklileşmesi ve özellikle yeni nesle hitap 
edebilmesi adına «aplikasyon», «web sitesi» gibi dijital 
platformlar oluşturulacak: 
 



Proje Süreci ve Uygulama Adımları 
20 Aralık: Paydaşların tespit edilmesi ve görüşülmeye başlanması. MEB 
ile ihtiyacı olan okulların tespit edilip bağış yapılması gereken kitap 
sayısının belirlenmesi.  Afişlerin hazırlanması. 
20 Ocak: Üniversitelerde ve Paydaşlarda kitap bağışlarının toplanmaya 
başlanması. Applikasyon ve Web Sitesi için görüşülüp yazılım 
çalışmalarının başlatılması. 
01 Şubat-01 Mart: ihtiyaçların giderilmesi halinde Kütüphaneler 
haftasında ilgili okullara kütüphanelerin kurulması. 
01 Şubat-01 Mart: Applikasyon tanıtımının yapılmaya başlanması. 
01 Mart-01 Haziran: Gençlik Meclisi üyeleri ile her hafta bir okulda 
kitap söyleşileri yapılması. 
01 Mayıs: Temsilcilikler aracılığıyla önce okullarda, daha sonra il 
genelinde kitap konulu yarışmalar düzenlenmesi. 
Applikasyon ve Web sitesi aracılığıyla her ay ödüllü yarışmalar. 
01 Mayıs-01 Haziran: İl geneli ulaşılan öğrencilere yönelik, başarılarıyla 
proje tanıtımı ve ödül töreni. 



Web Sitesi ve Applikasyon 

• Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmak adına, 
QR code’lar ile başta okullar olmak üzere sosyal 
medya, web siteleri gibi mecralarda 
Applikasyon’un tanıtımı yapılacak, yaratıcı fikir 
olarak ödüllü yarışmalar kullanılacak.  

• Applikasyon kişilerin profil oluşturup okudukları 
kitapları seçebilmesine ve bu kitaplar hakkında 
yorum yapabilmesine imkan sağlayacak. Aynı 
zamanda «Tolstoy Buluşması» gibi etkinlikler 
düzenlenebilecek ve gençler kitap okuyup 
yorumlamak adına buluşturulmuş olacak.  



ARAŞTIRMA 

 Proje boyunca yapılan araştırmalarda, birincil ve 
ikincil veri kaynaklarından yararlanılacak.  

 

• Birincil veri kaynağı olarak; MEB’den bilgiler 
alınacak. 

• İkincil veri kaynağı olarak; daha önce kitap ile 
ilgili yapılmış araştırmalardan, çeşitli kitap okuma 
alışkanlığı üzerine yazılmış makalelerinden 
yararlanılacak. 

• Son olarak Kitap okuma alışkanlığı üzerine bilgi, 
tutum ve davranış ölçümü anket çalışması 
yapılacak. 

 



ÖRNEK Anket Çalışması ve Sonuçları 
Soru1: Cinsiyetiniz nedir? 

 

 

 

 

Soru2: Medeni haliniz? 

 

 

 

 

Soru3:  

 

Seçenekler Sayı Yüzde 

Kadın 349 %64.63 

Erkek 193 %35.74 

Seçenekler Sayı Yüzde 

Evli 167 %30.93 

Bekar 376 %69.63 

Seçenekler Sayı Yüzde 

Evet 440 %81.48 

Hayır 100 %18.52 

Anketi cevaplayan 

toplam kişi sayısı 540 



ÖRNEK Anket Analizi 
Ankette 4.-5.-9. ve 10. sorular ölçülmek istenilen, diğerleri ise 

yardımcı sorulardır. 

Soru4:  

 

 

 

 

 

Anket sonuçlarında görülüyor ki,  

Seçenekler Sayı Yüzde 

Evet 432 %80.00 

Hayır 108 %20.00 

Grafik 

1. Evet

2. Hayır



Hedef Kitle Analizi 
(Y) ve (Z) Jenerasyonu 

• Y nesli, 1980-1999 arası doğanlardır. Y neslinin en yaşlısı 33, en genci ise 
14 yaşındadır. 

• Bağımsız olmayı seviyorlar, özgürlüklerine düşkünler. 
• Kendilerine kurallar koyulmasından hoşlanmazlar. 
• Farklı görüşlerin kendilerine dayatılmasına karşı çıkarlar. 
• Kendi görüşlerine karşı olan eylemler gündeme geldiğinde hiç 

düşünmeden direnişe geçerler. 

• Onlar için gruplaşma ve akranlarına kendini kabul ettirme 
önemli olduğundan, sosyal gruplara katılma ve birlikte 
hareket etme önemlidir. 

• Sosyal medyayı etkin kullanırlar ve görüşlerini rahatlıkla dile getirmekten 
çekinmezler. 

• Bir olay karşısında eylemde bulunacakları zaman birliktelik kurmak için 
sosyal ağları ciddi bir araç olarak kullanırlar ve oradan yapılan çağrıları 
sorgusuzca kabul ederler. 

 



Z nesli, 2000 yılı ve sonrası doğanlara 
denir. En büyüğü 13 yaşındadır. 

- Daha iyi eğitimli olmaya meyilliler.  
- Bireysel ve bağımsız olmaları dolayısıyla yaratıcı ruhlular. 

- Sosyal ve iletişime açık olmaları birbirlerini kolay 
anlamalarını sağlayacak. 
- İnternet ile coğrafi sınırları kaldırmaları güvenlerini 
arttıracak. 

- Komplekssiz oldukları için kendilerini rahat ifade 
edebilecekler. 

 



Medya Ve Mesaj Stratejilerinin 
Belirlenmesi 

 
Yaratıcı Fikirler  

• Yeni nesle ulaşabilmek adına sosyal medya etkin ve aktif kullanılacak. 

Viral reklam, Gamification uygulamaları, Gerilla çalışmaları yapılacak. 

• Applikasyon, Web sitesi aracılığıyla yeni nesle oyunlaştırılmış içerikler 

sunulabilecek ve bu sayede okuma alışkanlığı kazandırılacak. 

• İstanbul’daki şehir meydanlarına, büyük 3 boyutlu dev QR code’lar 

koyulacak. Sosyal medya, Tv ve Gazetelerin dikkatini çekip hemen her 

mecrada sesimizi duyurma imkanı sunacak. 

• Applikasyon’da kişilerin okudukları kitapları işaretleme, yorumlama ve  

yazar-kitap odaklı etkinliklerle sosyalleşmesi sağlanacak.  

• Applikasyon ve Web sitesinde düzenlenecek yarışmalarla ilgileri her zaman 

açık tutulacak.  

• Gençlik Meclisi gönüllüleri ile okullarda öğrencilere kitap okuma, anlama 

ve yorumlama üzerine söyleşiler düzenlenecek. 

• Toplum tarafından rol model kabul edilen ünlüler ve iş adamları ile «İş 

adamları okuyor/ Ünlüler okuyor»  viral vidyo ve kamu spotlarının 

çekilmesi. 



– İnsanlara ne vaat ediyoruz 

– Topluma; okuyan, araştıran, yorumlayan ve ülkesine değer katan genç 

nesillerin yetişmesine katkı sağlamayı vaat ediyoruz. 

– Kampanyanın tonu 

•  Eğitici, bilgilendirici ve duygusal  

– Mecra Seçimi 

• Radyo, Televizyon, Gazete, İnternet (Sosyal Medya) ve Açıkhava 

reklamlarının yanı sıra, kitle ile bire bir temas kurabilmek amacı ile akıllı 

telefonlara gönderilecek resimli mesajlar ve (QR code) kare kod 

kullanılacaktır. 

– Kampanya’nın imzası 

• İBB Gençlik Meclisi, Paydaşlar 

– Kampanya Süresi 

• Ocak 2015- Haziran 2015 tarihleri arasında tanıtım faaliyetleri hız bulacak 

ve sürecektir. 



BÜTÇE 
Teaser 

Applikasyon kurulması 

Web sitesi kurulması 

İş adamları ve Ünlüler Okuyor Kamu spotu 

Sponsorluk Anlaşmalarıının Yapılması 

Facebook ve Twitter  Sosyal Medya Reklamları 

Banner/ İnternet Reklamları 

Broşür 

Afiş 

Gazete ve Dergi Reklamı  

Billboard 

QR Code Gerilla pazarlama 

Promosyon ürünleri 

Ulaşım giderleri 

Ödül töreni organizasyonu 

Ödül giderleri 

Diğer giderler 

 

TOPLAM 

   15.000 TL 

    5.000 TL 

     5.000 TL 

    150.000 TL  

     1.000 TL 

     5.000 TL 

     5.000 TL 

   15.000 TL 

    15.000 TL 

   10.000 TL 

   100.000 TL 

   25.000 TL 

   10.000 TL 

    5.000 TL 

    200.000 TL 

    50.000 TL 

 35.000 

  

650.000 TL 



Kampanya Logosu ve Sloganı 
Logo örnekleri: 

 

 

 

 

Proje adı:  

YENİ NESİL OKUYOR 

Proje Sloganı: 

Ülkesine değer katıyor 

 



Proje Misyon ve Vizyonu 

Misyon 

Başta İstanbul gençliği olmak üzere tüm Türkiye gençliğinin 
kitap okumasının önündeki engelleri saptayıp yok ederek, 
gençlerin okuduklarını anlayıp yorumlayabilmesi ve okuma 
alışkanlığı kazanabilmesi dolayısıyla da ülkesine değer 
katabilmesi için sahip olduğumuz bütün kaynakları kullanmak. 

Vizyon 

Yeni Nesil Okuyor proje ekibi olarak sahip olduğumuz bilgi, 
beceri, zaman ve tecrübeyi; geleceğin okuyan, araştıran, 
sorgulayan yönetici ve lider adayı gençlerini yetiştirmek için 
kullanmak. 



Tüm Mecralarda Yayınlanacak 

Kamu Spotu-Viral Serisi 
Viral Kamu Spotu: 

• Amaç: Ülkemizde en çok kullanılan medya aracı olan 

televizyon reklamıyla hedef kitleye doğrudan ulaşmak. 

• Uygulama Detayları: Araştırmalar sonucu elde edilen bilgiler 

neticesinde Türkiye’de en çok güvenilen ünlüler ve  iş 

adamları tespit edilecek. Ünlü ve iş adamları aracılığıyla 

toplumu rol model alınan kişiler aracılığıyla kitap okuma 

üzerine bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır. Seriler halinde 

ortalama 15-25 saniyelik reklam filmleri çekilecek. 

• Hedef Kitle: Okuma yazma bilen bütün erkek ve kadınlar. 

• Başarı Kriteri: Reklamın yayınlandığı saatlerdeki gençlerin 

yoğunlukla izlediği programlar. 

• Sosyal medyalar: Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin gibi 

mecralarda paylaşılacak. 

 

 



Reklam verenin adı: Milli  Eğitim Bakanlığı 

Projenin Adı: Yeni Nesil Okuyor Ünlüler ve Meslekler Kamu 

spotu serisi 

Başlık: “Ünlüler Kitap Okuyor?’’ Kamu spotu 

Uzunluk: 15-25 

                       GÖRÜNTÜ                        SES 

Beyaz bir mutfakta, arkası kameraya dönük, bir şeyler 

hazırlayan 40’lu yaşlarda bir kadın görülür. 

Kadının yemek hazırladığı anlaşılmaktadır. Kamera 

yaklaşınca yemeği karıştırırken bir yandan da kitap 

okuduğu görünen kişinin Seda Sayan olduğu anlaşılır. 

Kameraya bakar. 

Konuşması bittiğinde, kitap okumaya devam eder. 

Ekran flulaşır ve dış sesin söyledikleri ekranda 

belirir. 

 

 

“Ayrıntılı bilgi için” yazısı, internet sitesi ve 

Applikasyon QR code gelir. 

Logolar ekrana geir 

 

SFX(Seda Sayan): ‘‘ Ben, Kitap okumak için 

zamanım yok gibi bahanelere inanlardan değilim.’’ 

«Kitap okuyorum ülkemize değer katacak 

gençlerimize örnek oluyorum» 

SFX(Dış Ses): Türkiye’de kitap okuma oranının 

binde bir olduğunu biliyor muydunuz?.   



Radyo Kamu Spotu: 

Yeni Nesil Okuyor / Radyo Spotu Serisi 

Yeni Nesil Okuyor / Radyo Spotu-1 

 

• Haluk Bilginer: Merhaba, ben Haluk Bilginer. Çocuklarıma 

olduğu gibi torunlarıma da en iyi şekilde örnek olabilmek için 

sıklıkla yanlarında kitap okuyorum, böylece yeni 

nesillerimizin okumasına katkıda bulunuyorum. 

34 Kelime 

 



Yeni Nesil Okuyor / Radyo Spotu-2 

 

• Cem Yılmaz: Merhaba, ben Cem Yılmaz. Oğluma iyi örnek 
olabilmek için her fırsatta yanında kitap okuyorum, oğlumun 
okuyup ülkesine değer katmasına katkıda bulunuyorum. 

 

 

• 37 Kelime 

Yeni Nesil Okuyor  Radyo Spotu-3 

 

• İş Adamı: Benim Adım Mutlu Selim Bağrıaçık, Savcıyım. 
Torunlarımın yanında kitap okuyarak, onların kitap okuma 
alışkanlığı kazanmasına destek oluyorum. 

 

 

• 35 Kelime 



Yeni Nesil Okuyor / Radyo Spotu-4 

 

• İş Adamı: Benim Adım Sadi Rıza Arıkan İş adamıyım 

• Geleceğimiz olacak gençlerimizin karakterini bizim 
davranışlarımız şekillendirir. Bunun bilincinde onlara en iyi 
şekilde örnek olabilmek için sürekli yanlarında kitap 
okuyorum. 

 

• 31 Kelime 

Yeni Nesil Okuyor / Radyo Spotu-5 

 

 

 

• : 39 Kelime 

 

 

 



(QR code) Kare Kod Uygulaması 
Dikkat çeken mecralarda merak unsurunu kullanarak çeşitli yaratıcı 

gerilla teknikleriyle başta gençler olmak üzere topluma ulaşarak akıllı 

cihazlarıyla QR kodun okutulması böylece de uygulamanın tanıtımı ve 

ücretsiz indirme seçenekleri sunulabilecek. Uygulama aracılığıyla 

kişilerde okuma bilinci ve alışkanlığı oluşturulmaya çalışılacak. 





Ölçümleme ve Değerlendirme 

Bu aşamada, etkinlikler ile basında ne ölçüde yer aldığımız 

saptanacak; etkinliklerin başarıya ulaşıp ulaşmadığı, strateji ve 

taktiklerimizin ne kadar başarılı olduğu, hedef kitleler zihninde 

oluşacak bilişsel değişimler, hedef kitlelere yönlendirilecek 

“Tanıtımda Başarılı mıyız?” anketi ile ölçümlenebilecektir. 

 

Proje sonunda yapılacak sempozyumda bu veriler kamu oyu 

ve basın-yayın ile paylaşılacak. Yarışmalarda başarılı olan 

gençlere, projeye destek veren paydaşlara, iş adamlarına ve 

ünlülere ödülleri takdim edilecek. 

 

 



TEŞEKKÜR EDERİZ…  


