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OKUYAY PLATFORMU’NUN
SESLİ OKUMA GÜNÜ PROJESİ’NE
ÜÇ HAFTADA 10.000 KİŞİ KATILDI!
EN ÇOK SESLİ OKUYAN 5 İL İSTANBUL, ANKARA, ANTALYA, ESKİŞEHİR ve ADANA
Okuma kültürünü desteklemeye çalışan STK’lere, aktivistlere ve gönüllülere destek vererek Türkiye ve 
Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye geneline yaymayı hedefleyen OKUYAY Platformu’nun desteklediği Sesli 
Okuma Günü Projesi tamamlandı. OKUYAY Platformu’nun yönettiği ve her yıl gerçekleştirerek geleneksel-
leştirmeyi hedeflediği projeyle Sesli Okuma Günü, üç hafta gibi kısa bir sürede 10.000’in üzerinde katılım-
cıyla birlikte kutlandı. 

T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin OKUYAY Platformu (Okuma 
Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu), ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı 
projelerden biri. OKUYAY Platformu, Ankara, İstanbul, Adana ve Konya olmak üzere 4 ilde toplam 6 pilot proje 
uygulanmasına destek oldu. Desteklenen pilot projelerle, okuma kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra bu 
alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin ve sivil inisiyatiflerin kapasite artırımına katkı sağlanması; diğer sivil 
toplum örgütlerine ilham ve güç vermesi; yerelde bu tür girişimlerin artması hedeflendi.

OKUYAY Platformu tarafından desteklenen ve yürütülen Sesli Okuma Günü Projesi, 20 Kasım’da yapılan 
etkinliklerle tamamlandı. 1 Kasım 2020 tarihinde Türkiye’de ilk defa kutlanmaya başlayan Sesli Okuma 
Günü’ne, üç hafta gibi kısa bir sürede 10.000’den fazla katılımcıyla birlikte kutlandı. 

Almanya’da faaliyet sürdüren Stiftung Lesen’ın (Okuma Kültürü Vakfı) desteğiyle gerçekleştirilen Sesli 
Okuma Günü Projesi’nin bu yılki teması “Avrupa ve Dünya” oldu. Türkiye’de okuma kültürünün yaygınlaştırıl-
ması için çocuk, genç, yetişkin her yaş grubunun kolaylıkla uygulayabildiği proje, herkesi her gün en az 15 
dakika sesli okumaya davet etti. Sesli Okuma Günü Projesi kapsamında kasım ayı boyunca okulda, parkta, 
evde, iş yerinde, bahçede ve açık alanlarda sesli okuma etkinlikleri yapıldı. Katılımcıların internet sitesinde 
doldurdukları kayıt formlarında yer alan bilgilere göre, 41 ilde sesli okuma etkinlikleri yapıldı. En çok sesli 
okuyan 5 il İstanbul, Ankara, Antalya, Eskişehir ve Adana oldu. Formu 330 kişi doldurdu ve toplam 1.845 
kişiye sesli kitap okundu.  

Proje kapsamında 20 Kasım Cuma günü ise Instagram’da yazarların okuma etkinlikleri gerçekleştirildi. Instag-
ram üzerinden yapılan ve halen izlenebilen canlı yayınlarda yazarlar Mine Söğüt, Aslı Tohumcu, Aytül Akal, 
Nilay Yılmaz, Sezen Aksu Taşyürek ve Ezgi Berk kitaplarını okurken bu okumaları 7.000’den fazla kişi takip 
etti. Aynı zamanda Zoom platformundan yapılan okuma etkinliklerine katılan yaklaşık 600 çocuk, yazarlar 
Büşra Tarçalır Erol, Özge Lokmanhekim, Tülin Kozikoğlu, Banu Aksoy ve Yıldıray Karakiya’nın sesli okumala-
rını dinlediler.

Her gün en az 15 dakika sesli okumayı tavsiye eden Sesli Okuma Günü Projesi, Instagram canlı yayınları, Zoom 
platformu toplantıları, mail yoluyla ulaşan fotoğraf, video ve ses kayıtları aracılığıyla toplam 10.500 kişiye 
ulaştı. 

Sesli Okuma Günü, Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde her yıl kasım ayının üçüncü cuma günü tüm Türki-
ye’de kutlanmaya devam edecek. 
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OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA

OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırıl-
masını çalışma konularından biri haline getiren Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından, T.C. Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı’nın yürüttüğü Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe 
Programı kapsamında alınan hibeyle kuruldu. OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye 
çalışan STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri Türkiye 
geneline yaymayı hedefliyor. 

Çalışmalarını, Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy Bele-
diyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platfor-
mu; okuma kültürünü yaygınlaştırmak için Türkiye’nin seçilecek 4 bölgesinde çocukları, ebeveynleri, 
öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya 
getirerek pilot uygulamalar yapacak. Proje sonunda hazırlanacak olan “Okuma Kültürünü Geliştirme-
ye Yardımcı Kılavuz”un ise bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması ön görülüyor.

OKUYAY Platformu, İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenlediği toplantılar ve etkinliklerle, 
okuma kültürünü geliştirmeye destek olabilecek STK, aktivist ve gönüllüleri bir araya getirmeyi 
amaçlıyor. Aynı zamanda platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık ise araş-
tırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Plat-
formu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedefleniyor.

Türkiye Yayıncılar Birliği
Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (International PublishersAssociation–IPA) Türkiye’yi temsil eden tek üyesi Türkiye Yayıncılar Birliği; yayıncılık 
mesleğini geliştirmek, sektörel sorunları çözmek, korsanla mücadeleye destek sağlamak, telif hakları ile yayınlama özgürlüğünü korumak, okuma 
kültürünün gelişimine katkıda bulunmak ve Türkiye’yi uluslararası boyutta bir yayıncılık merkezi haline getirmek için çalışıyor. 1985 yılında kurulan 
Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ise Kenan Kocatürk tarafından yürütülüyor.

OKUYAY PLATFORMU
İnönü Cad. Işık Apt. No:53 K:2 D:3 Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Tel: 0212 243 75 93   Mail: filiz@turkyaybir.org.tr

Bilgi için: 
okuyayplatformu.com
facebook.com/okuyayplatformu
instagram.com/okuyayplatformu
twitter.com/okuyayplatformu


