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PROGRAM KÜNYESİ 

Program Adı 

KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi   

(KOP Okuyor)  

Mali Destek Programı 

Türü Mali Destek 

Başvuru Tarihleri 6 Nisan – 30 Mayıs 2022 

Programın Genel 

Amacı 

• Çocuk ve gençlerin okuma, okuduğunu anlama ve anlatma ile 

yazma becerilerinin geliştirilmesi, 

• Çocuk ve gençlerin kitaplarla hayal dünyalarının 

zenginleştirilmesi, düşünme, tasarlama ve üretme becerilerinin 

artırılması,  

• Çocukların erken yaştan itibaren teknolojik üretime dair 

becerilerinin geliştirilmesi ve hayal ettiklerini uygulamaya 

geçirmelerinin sağlanması, 

• Çocuk ve gençlerin eğitim sistemi dışında kendini geliştirmesi ve 

üretim temelli desteklenmesi, 

• Çocuk ve gençlerin gelişmiş dünya ülkelerindeki akranlarıyla 

rekabet edebilmelerine olanak sağlanması, 

• Çocuk ve gençlerin erken yaşlardan itibaren kendilerini geliştirme 

süreçlerine katkıda bulunması için milli, yerli ve iyi teknoloji 

uygulamalarının desteklenmesi, 

• Çocuk ve gençlerin sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, 

• Farklı illerden çocuk ve gençleri bir araya getirerek etkileşimi 

artırmak ve hayallerin birlikte çalışma kültürüyle 

desteklenmesinin sağlanması, 

• Çocuk ve gençlerin yenilikçi ve model üretimine yönelik 

faaliyetlerin desteklenmesi, 

• Çocuk ve gençlerde tasarruf bilincinin oluşturulması ve bilinçli 

tüketim alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin 

desteklenmesi, 

• Çocuk ve gençleri odak noktasına alan bir yaklaşımla inovatif 

atölyeler ile eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, 

• Gençlerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi ve kalkınma 

süreçlerine katılımlarının sağlanması amaçlanmaktadır.  

Destek Miktarı 
Azami 

1.000.000 TL 

Destek Oranı 

(Azami) 

Genel Bütçeli Kurumlar İçin        % 90 

Özel Bütçeli Kurumlar İçin          % 80 

Süre Azami proje süresi 1 yıldır. 
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Uygun Ortaklar 

• Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları,  

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları (Ticaret 

ve/veya Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkârlar Odası vb.) 

•  Sivil Toplum Kuruluşları  

ÖNEMLİ 

NOTLAR 

1- Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezleri kapsamında okullar 

tarafından yapılacak başvuralar değerlendirilmeyecektir.  
 

2- Proje kapsamında Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezleri için 

herhangi bir okul bünyesinde atölye kurulumu desteklenmeyecektir. 

Proje il/ilçe merkezinde yer alan bağımsız bir binada 

uygulanacaktır. 
 

3- Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezleri kapsamında mekanın 

oluşturulmasında il/ilçe nufüsu dikkate alınacak ve mekanda en az 3 

farklı atölye teması uygulanacaktır. 
 

4- Projenin sürdürülebilirliği açısından başvuru sahiplerinin İl veya İlçe 

Milli Eğitim Müdürlüklerini ortak olarak alması gerekmektedir. 
 

5- Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezleri sürdürülebilirliği ve 

binaların aktif bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli personel 

giderleri ile ısınma, internet, telefon, temizlik, elektrik, su gibi 

giderler ve atölyede kullanılacak sarf malzeme giderleri uygulayıcı 

kuruluş tarafından en az 5 yıl olarak sağlanacağı taahhüt edilecektir. 

 
 

 

1. KOP BÖLGESİNDE OKUMA KÜLTÜRÜNÜN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ 

(KOP OKUYOR) MALİ DESTEK PROGRAMI 

 

 1.1. Programın Gerekçesi 

 

KOP Bölgesi illerinde (Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Niğde, Nevşehir, 

Yozgat) uygulanan KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor) ile 

bölgede çocukların ve gençlerin kitaba olan erişim sorunları giderilmiştir. Ayrıca okuma, yazma 

ve geliştirme becerilerine yönelik katkıda bulunulmuştur. KOP Okuyor Projesini yürütürken 

gerçekleştirilen saha ziyaretleri, yararlanıcı kurum ve hedef kitle anket sonuçlarına göre KOP 

Okuyor Projesi başarılı bir model olmuştur.  

Bölgedeki çocuklar ve gençlerin düşünme, tasarlama ve üretme becerilerinin artırılması 

için yenilikçi yaklaşımlar içeren alanların ihtiyaç olduğu görülmüştür. Çocuklar ve gençler, bir 

toplumun geleceğe uzantısını, aynı zamanda o toplumun en canlı kesimini ve değişimin temel 

dinamizmini oluşturmaktadır. Çocuk ve genç nüfus; yetersiz eğitim, mesleki öğretim olanakları, 

yüksek düzeyde işsizlik, sosyal ve kültürel etkinlikler gibi ortamların yetersizliğinden olumsuz 

yönde etkilenmektedir. Bölge, gelenekselden moderne bir geçiş dönemi yaşamaktadır. Çocuk ve 

genç nüfusun bu geçişin olumsuz etkilerinden kurtarmak için uygun araç ve mekanizmalara 

ihtiyaç duymaktadırlar. 
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Çocuklar ve gençlerin toplumsal süreçlere katılımının artırılması, karar alma süreçlerine 

dâhil edilmesi, inisiyatif verilmesi onları taraf olarak tanımada önemli rol oynamaktadır. Gelişmiş 

dünya ülkelerinin uzay çağına geçmesi ile birlikte ülke olarak gelişmeleri yakalayabilmemiz adına 

çocukların ve gençlerin hayal gücünü harekete geçiren yenilikçi ve model uygulamaların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bölge Kalkınma İdarelerine biçilen roller gereğince bu modellerin ilk 

etapta bölge içerisinde ve sonrasında ülke geneline yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

Proje ile ülke olarak gelişmiş dünya ülkeleriyle rekabetin arttırılmasının yolu çocuklar ve 

gençlerin dünya ülkelerindeki akranlarıyla rekabet etmelerinin teşvik edilmesiyle sağlanacaktır. 

Bu nedenle gençliğin hayal gücünü harekete geçiren ve hayallerinin karşılık bulabileceği projeler 

desteklenecektir. 

 

 1.2. Programın Hedefleri 

 

Yenilikçi, model ve ihtisaslaşmış alanlarda, okuma-yazma kültüründe farkındalık 

oluşturulması, çocuklar ve gençlerin düşünme, tasarlama ve üretme becerilerinin artırılması, 

nitelikli bireylerin yetiştirilmesi, bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu kapsamda KOP Bölgesi İllerinde Çocuk ve Genç Kütüphanesinin de içinde yer 

alacağı “Yeni Nesil KOP Öğrenme Merkezi” kurulması planlanmaktadır. 

 

• KOP Astronomi-Havacılık ve Uzay Atölyesi 

• KOP Teknoloji-Dijital Mühendislik Atölyesi 

• KOP Bilim ve Deney Atölyesi 

• KOP Satranç ve Akıl Oyunları Atölyesi 

• KOP Dil Atölyesi 

• KOP Yetenek-Keşif Atölyesi 

• KOP Geri Dönüşüm ve Verimlilik Atölyesi 

• KOP Mesleki Eğitim Atölyesi 

• KOP Sanat-Tasarım Atölyesi 

• KOP Gastronomi ve Mutfak Sanatları Atölyesi 

• KOP Ekoloji ve Doğa Atölyesi 
 

kurulması planlanmaktadır. 

  

YENİ NESİL KOP ÖĞRENME MERKEZLERİ KAPSAMINDA OLUŞTURULMASI 

PLANLANAN;  

 

KOP ASTRONOMİ-HAVACILIK ve UZAY ATÖLYESİ: Kurulacak bu atölyede çocuk ve 

gençlerin uzay ve evren hakkında bilgi edinmelerini sağlamak, gök bilim alanında farkındalıklarını 

artırmak, gökyüzünü ve gök cisimlerini tanımalarını sağlamak, teleskoplar, roketler, uzay araçları 

ve uydular hakkında detaylı bilgilendirmeler ışığında etkinlikler yaparak, eğlenceli ve öğretici bir 

şekilde teorik bilgilerin uygulanması amaçlanmaktadır. 
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KOP TEKNOLOJİ-DİJİTAL MÜHENDİSLİK ATÖLYESİ: Çocuk ve gençlerin üreten bir 

nesil olmalarını desteklemek amacıyla yarının teknolojisini üretecek gençleri yetiştirmek ve 

kendilerini geliştirebilecekleri alanların oluşturulması amaçlanmaktadır.  

Dijital mühendislik uygulamaları ile; mühendis, mimar, fizikçi ve biyolog olarak çalışmalar 

yapılmasına imkan verilmesi; Yapay Zeka, Algoritmik Düşünme, 3 Boyutlu Modelleme ve Sanal 

Gerçeklik gibi alanlarda da becerilerini geliştirip, bu alanlarda ürün oluşturmaları 

hedeflenmektedir. 

 

KOP BİLİM VE DENEY ATÖLYESİ: Bilim ve deney atölyesi ile çocuk ve gençlerin beyin 

gücünü, düşünme gücünü ve hayal gücünü geliştirmeleri, bilimin temel kavramlarını 

gözlemleyerek, inceleyerek, sorgulayarak ve deney yaparak bilimsel süreci tanımaları 

sağlanacaktır. Ayrıca çocukların hayal gücünü geliştirerek doğa ve çevre etkisi ile motor 

becerilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 

KOP SATRANÇ VE AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ: Satranç ve akıl oyunları; mantık ve 

matematiksel yetenekleri geliştirmekle birlikte, eğlence ve eğitsel kavramları da içinde 

barındırdığı için çocuk ve gençlerin problem çözme becerilerinin gelişmesine, planlı hareket 

etmelerine ve kolektif düşünüp ortak çözüm üretebilmelerine imkan sağlamaktadır. 

 

KOP DİL ATÖLYESİ: Küreselleşen ve sınırların ortadan kalktığı dünyada kariyer hedefi olan 

her bireyin üst seviyede iletişimi en kaliteli şekilde kurabilmesi için İngilizceye ihtiyacı vardır. 

Yabancı dil öğrenmek, dinleme becerilerini ve hafızayı güçlendirdiği için çocuk ve gençlerin diğer 

derslerdeki başarı oranı da yükseltmektedir. Bu nedenle çocuk ve gençlere yabancı dili 

sevdirebilmek ve geleceğe yatırım yapabilmek için kitap okuma, yorumlama, analiz etme ve 

yazma çalışmalarını kapsayacak uygun alanların oluşturulması gerekmektedir. Bu kapsamda 

İngilizce Atölyesi ile yeni bir dil öğrenmek, ufkunu genişletmek, dünyayı daha iyi anlayıp 

yorumlamasını sağlamak amacı ile projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

  

KOP YETENEK-KEŞİF ATÖLYESİ: Esnek, özgün, akıcı ve zengin düşünebilen bireylerin 

yetiştirilmesi, onların zekâ kapasitelerini en iyi şekilde kullanma yetilerini geliştirmesi, “dokun, 

dene, öğren” teknikleriyle yaşayarak ve keşfederek öğrenmesi, inşa etmesi gibi deneme 

fırsatlarının sağlanacağı alanların oluşturulması amaçlanmaktadır. 

 

KOP GERİ DÖNÜŞÜM VE VERİMLİLİK ATÖLYESİ: Gelecek nesillere daha yaşanılabilir 
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bir dünya bırakmak, geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak, çevreyi korumak, 

kaynakları israf etmemek ve çevre bilinci kazandırmak amacıyla plastik, kâğıt, cam gibi geri 

kazanılabilir atık malzemelerin değerlendirip sıfır atık kültürünü oluşturarak tüketen değil üreten 

birey olmaları amaçlanmaktadır. Çocuklar ve gençler atık malzemeleri yeni ürüne dönüştürerek 

hem doğayı koruyacak hem de keyifli vakit geçirmeleri sağlanacaktır. Ayrıca çocuk ve gençlerde 

su, kaynak, enerji, malzeme gibi konularda tasarruf bilincinin oluşturulması ve bilinçli tüketim 

alışkanlıklarının kazandırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 

 

KOP MESLEKİ EĞİTİM ATÖLYESİ: Çocukların ve gençlerin erken yaşlardan itibaren 

mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik eğitimlerle desteklenmesi ve kendilerini keşfederek erken 

yaşlardan itibaren kabiliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

KOP SANAT-TASARIM ATÖLYESİ: Sanat ve tasarım atölyesi ile çocuk ve gençlerin sağ ve 

sol beyinlerinin birlikte çalışması konsantrasyon gücü ve öz güvenin artması için oldukça 

önemlidir. Bu kapsamda kurulması planlanan bu atölyede çocuk ve gençlerin sanatsal gelişimini 

destekleyecek resim, müzik, tiyatro, şiir gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

 

KOP GASTRONOMİ ve MUTFAK SANATLARI ATÖLYESİ: Çocuk ve gençlerin yetenek 

ve zevklerini keşfetmelerini sağlamak, çok yönlü gelişimini desteklemek, dikkatini, planlanma 

becerilerini, matematik algısını, estetik düşünme yeteneğini, üreticiliğini ve aynı zamanda sağlıklı 

beslenme konusunda bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla; detaylı mutfak eğitimi 

alabilecekleri, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri ile ortak çalışmalara katılabilecekleri bir 

ortamın kurulması amaçlanmaktadır. 

 

KOP EKOLOJİ VE DOĞA ATÖLYESİ: Çocuk ve gençlerde doğa bilincinin oluşmasını 

sağlamak, doğanın kanunlarını öğretmek ve bu doğrultuda doğayla iletişim kurmak için ekolojik 

okuryazar bireylerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

1.3. Programın Hedef Aldığı Kesim ve Etkileyeceği Diğer Taraflar 
 

Projenin hedef grubunu 4 - 26 yaş arası çocuk ve gençler oluşturmaktadır.  

1.4. Uygun Olmayan Faaliyetler ve Projeler 

Tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki konuları kesinlikle 

içermemelidir.  
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• Siyasi içerikli veya etnik ayrımcılık içeren faaliyetler, 

• Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı 

faaliyetler, 

• Başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler, 

• Yalnızca bilgi elde etmek için yapılan teorik veya deneysel çalışmalar, durum tespit 

projeleri, rutin test ve analizler, 

• Projenin yürütüleceği binanın ya da arsanın satın alma, yapım ve kira giderleri, 

• Proje kapsamında KOP Bölgesi illeri dışında yapılacak faaliyetler ve geziler 

desteklenmeyecektir.  

1.5. Uygun Olmayan Maliyetler  

 

• Başvuru sahibinin ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle 

doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler, 

• Borçlar, zarar veya borç karşılıkları, 

• Faiz borcu, 

• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 

• Arazi veya bina alımları, 

• Taşıt alımı, 

• İkinci el ekipman alımları, 

• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, 

• Salt protokolle ve İdare ile başvuru sahibi arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi 

(KDV hariç), resim, harç ve sair giderler, 

• Leasing giderleri, 

• Amortisman giderleri, 

• Üçüncü taraflara verilecek olan kredi/hibeler, 

• Proje yeri dışında yapılacak her türlü tamirat ve tadilat (çatı, kazan dairesi, tuvaletler gibi) 

işlemleri, 

• Elektronik (klima, televizyon, projeksiyon, fotokopi makinesi, fotoğraf makinası, kamera, 

mutfak aletleri vb.) her türlü mal/malzeme alım işlemleri desteklenmeyecektir. 

 


