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‘KÜFÜRLÜ VE ARGO KONUŞMANIN ÖNLENMESİ’ PROGRAMI 
PROGRAMIN GEREKÇESİ: 

Süleyman Sami Kepenek İlkokulu olarak, ilkokul çağı çocuklarında günlük iletişim 

süreçlerinde küfür ve  argonun kullanılmaya başlanmasının  gözlenmesi  üzerine; 

yetişmekte olan çocuklarımızın bu iletişim tarzından olumsuz etkilenmemeleri, ileriki 

yaşlarında daha sağlıklı bireyler olarak hayata hazırlanmaları ve iletişim sorunlarının 

asgari düzeye indirilmesi amacıyla bu projenin okulumuzda uygulamaya konulması 

düşünülmüştür. 

 

KATILIMCILAR: 

 Süleyman Sami Kepenek İlkokulu idareci, öğretmen ve öğrencileri. 

 Süleyman Sami Kepenek İlkokulu velileri. 

 Süleyman Sami Kepenek İlkokulu yardımcı personeli. 

 Çevremizdeki kişiler. 



PROGRAMIN AMACI: 
 

 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin temel amaçlarından olan dilimizin etkin, kuralına 

uygun bir şekilde kullanılmasını sağlamak, 

 Toplumumuzda giderek yaygınlaşan küfürlü ve argo konuşmanın önüne 

geçilmesi, 

 Okullardan başlayarak toplumsal duyarlılık oluşturup, gelecek nesillerimize 

küfürsüz bir ortam bırakmak, 

 Yetişmekte olan çocuklarımıza küfürlü ve argo konuşmanın dışında alternatif 

iletişim yöntemlerini öğreterek sağlıklı iletişim kurma becerileri kazandırmak, 

 Küfür ve argo konuşmanın yaratabileceği fiziksel ve ruhsal şiddeti engellemek, 

 Küfürlü konuşma sebebiyle ortaya çıkabilecek olan iletişim sorunlarının 

yaşanmasını engellemek. 



UYGULAMA-1: 
 Bu proje 2015-2016 Eğitim Öğretim yılı Mart ayının 3. Haftasında Okul Müdürü 

Kenan Sarı’nın bütün öğrencilere hitaben gerçekleştireceği konuşmalarında yer 

alacak olup; bu yolla öğrencilere proje hakkında bilgilendirme yapılacaktır. Bu 

konuşma sonrasında örnek olarak Okul Müdürünün yakasına beyaz kurdele 

takılarak, projenin simgesi olarak beyaz kurdele kullanılacaktır. 

 Proje  hakkında öğretmenlere  ve  sınıf  öğrenci  temsilcilerine  bilgilendirme 

toplantısı yapılacaktır. 

 Küfür ve argo söz kullanmayan, güzel konuşma konusunda örnek olabilecek 

öğrenciler  (  Sınıf  öğretmenlerinden  bilgi  alınacak)  ellerinde  pankartlarla 

meydandan okulumuza bir yürüyüş gerçekleştirecektir. Bu esnada toplumsal 

farkındalık yaratmak için sokaktaki insanlara beyaz kurdele verilerek projeye 

çevre desteği sağlanmaya çalışılacaktır. ( Çevre esnaftan bu konuda yardım 

istenerek dükkânlarının görünür bir yerine beyaz kurdele asmaları istenecektir.) 



UYGULAMA-2: 
 Okuldaki bütün öğrenciler için beyaz kurdele hazırlanacak olup, tüm öğrencilere 

projenin başlangıcında takılacaktır.  

 Okul rehber öğretmeni Handan Kızılay, küfür kullanmamanın gereği ve güzel 

konuşmanın önemi üzerine tüm sınıflarda bilgilendirme çalışması yapacaktır. 

 Öğrencilerin projeye katılımlarını sağlamak ve proje hakkında bilinçlenmelerine 

yardımcı olmak amacıyla okul çapında küfürsüz ve argo konuşmayla ilgili ‘en iyi 

slogan’  yarışması  düzenlenecektir.  En  beğenilen  sloganın  sahibi 

ödüllendirilecektir. 

 Yine okul  çapında küfürsüz ve argo konuşmayla ilgili  ‘resim-karikatür ve 

kompozisyon yarışmaları düzenlenerek birinci olan öğrenciler ödüllendirilecektir. 

 Okulumuzdaki bu uygulama öncelikle okul yönetimi ve rehber öğretmenin 

sorumluluğunda bir plan dâhilinde gerçekleştirilecektir. Okulumuzda komisyon 

kurulacak olup,  komisyon üyeleri  okul  idarecileri,  rehber öğretmen,  sınıf 

öğretmenleri  ve  okul  öğrenci  temsilcisinden  oluşacaktır.  Ödüllendirmeler 

komisyonun kararları doğrultusunda yapılacaktır. 



UYGULAMA-3: 
 Din Kültürü derslerinde küfür etmenin sakıncaları, güzel konuşmanın önemi 

hadislerle örneklendirilerek öğrencilere anlatılacaktır. 

 Öğrencilerin kullanım alanlarındaki( sıra, duvar, tuvalet vb.) küfür ve argo içerikli 

yazılar varsa silinecektir. 

 Projenin  uygulanmasında  öğrencilerin  dikkatini  çekecek  uygulamalara  yer 

verilecektir. Okulumuz girişinde iki kutu hazırlanarak birisinin üzerine “güzel 

sözler dilimize” yazılarak içerisine küfür ve argoya alternatif sözler, nezaket 

ifadeleri gibi iletişimi güçlendirici sözler konulacaktır. Diğerine ise “kötü sözler 

çöp tenekesine” yazılarak öğrencilerden kullandıkları kötü sözleri yazarak ve bir 

daha kullanmamak üzere çöp kutusuna atmaları istenecektir. 

 Okulumuz rehber öğretmeni  tarafından projenin ev ortamına taşınmasını 

sağlamak amacıyla velilere konuyla ilgili bilgilendirme mektupları gönderilecektir. 




