OKUYAY PLATFORMU’NUN YENİ PROJESİ
SESLİ OKUMA GÜNÜ!
Türkiye Yayıncılar Birliği öncülüğünde hayata geçirilen ve ülkemizde okuma kültürüne yönelik bugüne
kadar yapılan en kapsamlı projelerden biri olan OKUYAY Platformu’nun (Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu) destek verdiği pilot projelere bir yenisi daha ekleniyor: Sesli Okuma Günü Projesi!
OKUYAY Platformu tarafından yürütülecek projede, çeşitli araştırmalarla faydaları kanıtlanmış sesli
okuma eylemi desteklenerek toplumda okuma kültürünün yaygınlaştırılması adına yeni ve önemli bir
adım daha atılıyor.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe
Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan, Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından kurulan OKUYAY
Platformu; Sesli Okuma Günü Projesi’yle birlikte 6 pilot projenin uygulamasıyla, okuma kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılması adına iyi örnekler oluşturmaya devam ediyor.
OKUYAY Platformu, iştiraklerinden biri olan ve Almanya’da faaliyet sürdüren Stiftung Lesen’ın (Okuma
Kültürü Vakfı) desteğiyle Sesli Okuma Günü Projesi’ni gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Başlangıç toplantıları temmuz ayında gerçekleştirilen Sesli Okuma Günü Projesi, Türkiye’de okuma kültürünün yaygınlaştırılması için çocuk, genç, yetişkin her yaş grubunun kolaylıkla uygulayabileceği, pek çok avantaja sahip bir
yöntem sunuyor. Kasım ayı boyunca devam edecek proje etkinlikleriyle, Stiﬀung Lesen ile paralel bir
faaliyet planı izlenecek.

SESLİ OKUMA GÜNÜ HER YIL KASIM AYINDA KUTLANACAK
Kasım ayı boyunca okulda, parkta, evde, iş yerinde, spor salonunda, müzede, bahçede, aklınıza gelebilecek her yerde sesli okuma etkinlikleri yapılacak. 20 Kasım Sesli Okuma Günü’nde en sevdiğiniz kitabı
veya okumaktan keyif aldığınız, yeni aldığınız ya da henüz okumaya başladığınız kitabı elinize alıp içinden
bir sayfayı sesli okuyun. Sesli okuma etkinliğinizden haberdar olabilmemiz için https://www.sesliokumagunu.com/ web sitesinde yer alan kayıt formunu doldurabilirsiniz. Kasım ayı sonunda en çok sesli okuma
yapan şehirler seçilecek ve okuyan gruplar arasından yapılacak çekilişi kazananlara kitap setleri hediye
edilecek. Tema kapsamında belirlenen kitaplara çok yakında faaliyete geçecek olan web sitesinden
ulaşabilir, etrafınızdaki çocuklara sesli okuyabilirsiniz. Etkinliklerinizi OKUYAY ekibine ulaştırmak için
#sesliokumagünü etiketininin kullanması gerekiyot.
Proje Sesli Okuma Günü olarak adlandırılsa da, sesli okuma etkinlikleri yıl boyu devam edecek ve değişim, tüm katılımcılarla birlikte gözlemlenecek. Kasım ayı boyunca sesli okuma etkinlikleri düzenleyecek
olan Sesli Okuma Günü Projesi’nin internet sitesinde sesli okumanın faydaları ve çeşitli sesli okuma
önerileri paylaşılacak. Farklı meslek gruplarının sesli okuma deneyimleri videolar aracılığıyla takipçilere
ulaştırılacak; aynı zamanda projeye destek verenlerin yaptığı sesli okuma etkinlikleri internet sitesine
yüklenerek herkese ulaşması sağlanacak.
Sesli Okuma Günü Projesi’nin faaliyetleri ilerleyen günlerde OKUYAY Platformu’nun sosyal medya
hesaplarından duyurulacak.
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SESLİ OKUMANIN FAYDALARI ÇOK ÇEŞİTLİ
Sosyoekonomik koşulları ne olursa olsun, çocuklara günde en az 15 dakika sesli kitap okunması anlamayı
kolaylaştırıyor, kelime haznesini genişletiyor, empati becerisini artırıyor. Ebeveynlerin çocuklara sesli
kitap okuması, ilgilerini çocuk üzerinde toplamalarını sağlayarak aile bağlarını güçlendiriyor, paylaşma ve
tartışma ortamı oluşturuyor. Ebeveynlerin birebir ilgisi, çocukları kitaplarla olumlu ilişki kurmaya ve yaşamın sonraki dönemlerinde kitap okumaya teşvik ediyor. Okumayı öğrendikten sonra da çocuklara sesli
kitap okumanın önemli olduğu düşünülüyor. Araştırmalar, 6 yaş ve üzeri çocuklara yüksek sesle okumaya
devam etmenin okuma, dinleme becerileri ve akademik performansı geliştirdiğini gösteriyor. Aynı
zamanda çocuklar okumayı bilmelerine rağmen kendilerine sesli kitap okunmasını oldukça eğlenceli
buluyor.
Sesli okumanın, her yaş için kanıta dayalı faydalarından birinin de eleştirel düşünme becerilerini geliştirmesi olduğu belirtiliyor. Sesli okunduğunda metnin anlamı daha iyi kavranıyor, diğer okunan metinler ve
ﬁkirler arasında bağlantı kuruluyor, önceki okumalardan edinilen bilgiler ve akla gelen soruların cevapları
bulunabiliyor, yeni sorular üretiliyor. Geçmiş okumalarla kurulan bağlantıyla, bilgiler uyarlanabilir hale
geliyor; böylece alışılagelmiş ezberleme ve zihinden geri çağırma yöntemi yerini analiz edebilme becerisine bırakıyor. Dinleyicilere, okuyucunun metinde önemsediği yerleri fark etme şansı tanıyan sesli
okuma sayesinde; tonlama, ifade, noktalama işaretlerine vurguyla okuma deneyimi aktif hale geliyor,
dinleyici de okuyucu da metne gömülü anlamları keşfediyor. Bu süreçte aktif olan dinleyici derin öğrenme fırsatı elde ediyor, dinleme alışkanlıkları gelişiyor. Aynı zamanda farklı türleri tanıtmanın bir yolu olan
sesli okuma sayesinde, ebeveynler çocuklarına ve yetişkinler birbirlerine farklı türde kitaplar ve hikâyeler
okuyabiliyor. Çeşit çeşit kitap okumak, çok boyutlu öğrenmeyi destekliyor; şiir, öykü, biyograﬁ, gibi farklı
türler tanımayı sağlıyor ve böylece dinleyici hoşuna giden kitap türünü öğreniyor.
Bilgi için:
okuyayplatformu.com
sesliokumagunu.com/
facebook.com/okuyayplatformu
instagram.com/okuyayplatformu
twitter.com/okuyayplatformu
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OKUYAY PLATFORMU HAKKINDA
OKUYAY-Okuma Kültürünü Yaygınlaştırma Platformu, ülkemizde okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını 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 Belediyesi ve Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık) ortaklığıyla gerçekleştirecek olan OKUYAY Platformu; 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 Geliştirmeye 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 araştırmacıların kullanımına açık olacak. 2 yıl sürecek projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği tarafından sürdürülmesi hedeﬂeniyor.

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
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.
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