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Çocuk Vakfı 

100 KÖY OKULUNA KALEM DEFTER KİTAP 

Gönderiyor 

 

 

 100 köy ilk ve ortaokuluna 22 bin kalem, 8 bin defter, 5 bin silgi, 

2 bin cetvel, 5 bin kalem tıraş gönderildi 

 Okuma kültürü kazandırmak amacıyla köy okulu 

kütüphanelerine 70 yazarın 5 bin çocuk kitabı gönderildi 

 TÜBİTAK, 81 ilin 5 bin köy ilk ve ortaokuluna yayımladığı 3 

dergiyi ücretsiz gönderecek 

 Köy çocuklarına ayrıca 5658 satranç takımı ulaştırılacak 

 Nisan 2016’da Türkiye’nin 100 çocuk edebiyatı yazarı 100 köy 

okulunda öğrencilerle okuma programlarında buluşacak 

 

 

Birinci Aşamada 100 Köy Okulu 

Çocuk Vakfı, Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı çerçevesinde 100 köy 

ilk ve ortaokuluna kalem, defter, kitap göndermeye başladı. ( www.cocukvakfi.org.tr  ) 

29 Eylül 2015 tarihinden bu yana 70 köy ilk ve ortaokuluna gönderilen eğitim 

materyali MNG Kargo ücretsiz olarak köylerin bulunduğu ilçelere ulaştırıyor. Bu 

destek programı için Çocuk Vakfı, 6.910 TL bağış olmak üzere, 40 bin TL’lik destek 

sağladı. 

 

 

Kalem, Defter, Kitap  

Çocuk Vakfı’nın 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle köy ilk ve ortaokullarına 20 bin 

adet kurşun kalem, 2 bin adet kuru boya kalemi, 4 eşitten oluşan 8 bin adet defter, 5 

bin adet silgi, 2 bin adet cetvel, 5 bin kalem tıraş gönderildi. Çocuklara okuma kültürü 

kazandırmak amacıyla, köy okullarının kütüphanelerine 70 çocuk edebiyatı yazarının 

seçkin örneklerinden oluşan 5 bin adet kitap da gönderildi. 

 

TÜBİTAK’tan 5 Bin Köy Okuluna Ücretsiz Üç Dergi 

Çocuk Vakfı’nın Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı çerçevesinde 81 

ilin 5 bin köy okuluna TÜBİTAK’ın yayımladığı Bilim ve Teknik, Bilim ve Çocuk, 

Meraklı Minik adlı üç dergi Ekim 2015’ten itibaren her ay ücretsiz olarak 

gönderilecek. 

 

Köy Okullarına Satranç Takımı 

Köy okullarına ayrıca, Star Oyun Aletleri San. Tic. Ltd. Şti. tarafından Çocuk Vakfı’na 

bağışlanan 5.658 adet “Satranç Öğreniyorum” adlı satranç takımı gönderiliyor. 

 

 

http://www.cocukvakfi.org.tr/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her Köy Okuluna Gönüllü Danışman 

Çocuk Vakfı’nın başlattığı program nedeniyle talepte bulunan her köy okuluna birer 

çocuk sağlığı, çocuk eğitimi ve çocuk hakları uzmanı gönüllü destek verecek. 

 

 

Niçin Köy Okulları Tercih Ediliyor?  

Türkiye’de köy okullarında okuyan çocukların sosyal ve kültürel desteğe ihtiyacı var. 

Köy çocukları, ders kitabı ve televizyon dışında medyaya erişme imkânlarından 

yararlanamıyor. Taşımalı eğitim uygulaması nedeniyle köy okulları geleneği ortadan 

kalkmak üzere. Açık olan köy ilkokul ve ortaokullarında öğrenci sayısı da giderek 

azalmakta. Bu nedenle, sınıf kitaplıklarından ve okul kütüphanelerinden yoksun olarak 

eğitim gören köy çocuklarının sosyal ve kültürel bakımdan desteklenmesi gerekiyor.  

 

 

Nasıl Destek Verilecek?  

Herkes dilediği bir köy okuluna kalem, defter, kitap ya da okulların talep ettiği eğitim 

materyallerini gönderebilecek. Köy okullarında çocuk kitabı yazarları ile öğrenciler 

için buluşma programları düzenlenecek. Köy ilkokulları ve ortaokullarında okuyan 

öğrenci sayısına göre sosyal ve kültürel destekte bulunulabilecek ve de isteyenler köy 

okullarının birinde kendi adına kütüphane kurabilecek.  

 

 

Köy Okullarına Sosyal ve Kültürel Destek Programı’na kişi, kurum,  kuruluşların 

yanında, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları da katılabilecek. Bağışta 

bulunanlar,  arzu etmeleri durumunda www.cocukvakfi.org.tr Köy Okulları 

İçin bölümündeki Gönüllü Ortaklarımız listesinde duyurulacak. Çocuk Vakfı’nın 

ortaya koyduğu bu amacı benimseyenler, köy okullarına sosyal ve kültürel yardım 

amacıyla bağış yapabilecek.  

 

Çocuk Vakfı’nın Köy Okulları Sosyal ve Kültürel Destek Programı bir tarihle sınırlı 

olmayacak. Program, Nisan 2016’da çocuk edebiyatı yazarlarının köy okullarında 

öğrenci, öğretmen ve velilerle buluşmalarıyla devam edecek. 

 

 

 

Eki: 

Afiş 

Kitap Gönderimiyle İlgili Fotoğraflar 


