Okumak nedir?
Okumak, dil edinimi, iletişim, bilgi ve fikir paylaşımı için
bir yöntemdir. Bu süreçteki başarı okuduğunu anlama
olarak ölçülür. Okuduğunu anlama ise metni işleme,
anlamını anlama ve okuyucunun zaten bildikleriyle bütünleşme yeteneğidir.

Okuma kültürü nedir?

OKUYAY PLATFORMU tarafından hazırlanan bu poster
okuma kültürüne dair unsurların kapsamlı bir şekilde sosyal ve bireysel yaşam
içindeki yerlerini göstermeyi, bu unsurların bir araya gelerek bebeklikten itibaren
kişinin ve de toplumun okuma kültürünü nasıl oluşturduğunu
bir bütün olarak anlatmayı amaçlamaktadır.
Posterin bu kısmında yer alan konularla ilgili hazırladığımız detaylı kitapçığa
arka kapakta yer alan kare koddan ulaşabilirsiniz. Ayrıca çocukların Okuma Kültürü posteriyle
daha eğlenceli vakit geçirebilmesi için hazırladığımız oyun ve etkinlik kitapçığımızla birlikte
posterimizi ve diledikleri gibi boyayabilecekleri siyah beyaz çizimlerini de yine
web sitemizden indirebilirsiniz.

www.okuyayplatformu.com
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Okumanın alışkanlığa ve eleştirel okuma
becerisine dönüşmesiyle erişilen
okuma düzeyi, kişinin yaşamda bildiği veya bilmediği her şeyi iyi bir
okur bakış açısıyla algılama yetisi,
evrensel okuryazarlık olarak tanımlanabilir. Okuma kültürü sadece kitap
veya yazılı materyalleri okumayı değil; görsel, işitsel ve de düşünsel olarak aktif olmayı kapsar.
Okuma kültürü edinmiş birey, düşünme ve eleştirme
süreçlerini işlevsel kılan bireydir.

Okumak neden önemlidir?
>
>
>
>
>

Yaşam becerilerimize ve öğrenimimize katkı sağlar.
Yaşam koşullarımızı iyileştirmemize destek olur.
Sağlığımızı ve refahımızı yönetmemize yardımcı olur.
Bizi sosyal olarak birbirimize bağlar.
Olabileceğimizin en iyisi olmamız için güç verir.

Ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte okuması, çocukların kitaplarla sıcak ve mutlu bir ilişki
kurmalarına yardımcı olurken, gelecekte okumayı keyifli bulma olasılıklarını ve okul performanslarını
arttırır. Araştırmalara göre anne

kadar babanın da çocuğa okuması çocuğun gelişimini
ve dil yeteneklerini daha fazla arttırıyor.
Sessiz kitap, küçük çocukların yeni beceriler öğrenmesine ve uygulamasına yardımcı olmak için tasarlanmış yumuşak bir kitaptır.
Resimli kitaplar, okuma kültürünün başlangıç noktasıdır, hayat boyu bize eşlik eder ve her yaştan okur
için eşsiz bir okuma deneyimi sağlar. Çocukların merakını ve okuma isteğini artıran resimli kitaplar pek çok
faydasının yanı sıra disiplinler arası ilişkiyi ve eleştirel
düşünceyi geliştirir.
İlk okuma kitapları okumaya geçişte köprü görevi görür; bu nedenle
de okuma kültürünün kazandırılması için çok önemlidir. Her çocuğun ilgi alanı farklıdır ve çocuk bu
alanları keşfedip derinlemesine bilgi edinmenin heyecanını okuyarak deneyimleyebilir.
Kitap seçme konusunda gerekli bilgiler
sezdirmeden ve zaman içerisinde çocuğa
aktarılmalı, bir noktadan sonra kitap seçimi okulda
da çocuğa bırakılmadır. Çocuklara istemedikleri bir
kitabı okumaları için baskı yapılmamalı veya kitap
okuma cezası verilmemelidir.
> Okumayı öğrenme ve kitap okuma süreci rekabete
dönüştürülmemelidir.
> Okuma motivasyonu sağlamak için öğretmenler sınıf
geçmeye ve yüksek notlara değil; kitabın çocuğun
hayatındaki faydasına dikkat çekmelidir.

> Öğretmen ve aileler okumanın belli zamanlarda değil
günün her saatinde yapılabildiğini çocuklara gösterilmelidir.
> Yetişkinler çocuklara kitap okumalarını öğütlememeli bunun yerine onlara model olmalıdır.
> Her gün mutlaka çocuklara sesli okuma yapılmalıdır.

Bir çocuğun her gün 20 dakika okuması
> Dil gelişimine yardımcı olur: Günlük okuma, beynin
yazılı ve sözlü kelime arasında bağlantı kurmasına
yardımcı olur ve kelime dağarcığını genişletir.
> Beyin gelişimini destekler: Amerikan Pediatri Akademisi, okumanın beynin sol tarafındaki birkaç bölgeyi birden uyandırdığını buldu.
> Kendi dünyası dışındaki bir dünyayı anlamasını kolaylaştırır: Günlük okumayla çocuklar kendi gerçekliklerinin dışındaki bir dünyaya maruz kalırlar. Böylece
bilgi birikimleri genişler, zihinleri açılır ve fikir üretme
potansiyelleri oluşur.
> Aile ilişkilerini güçlendirir: Bir aile olarak birlikte
okumak birleştirici bir deneyim sağlar.

Sesli Okuma Günü
Dünyada her yıl farklı ülkelerde farklı tarihlerde kutlanan Sesli Okuma Günü, OKUYAY
Platformu desteğiyle hayata geçen bir
başka proje olarak Türkiye genelinde
de kutlanmaya başladı. Her yıl kasım
ayının üçüncü cuma günü kutlanması
planlanan ve “Dünyayı Değiştirmek İçin
Sesli Okuyun!” mottosuyla duyurulan proje,
Sesli Okuma Günü olarak adlandırılsa da sesli okuma etkinlikleri yıl boyu devam ediyor ve değişim, tüm katılımcılarla
birlikte gözlemleniyor. sesliokumagunu.com/

Dergi
Değişen eğilimlerden haberdar ederken özel bir alanda veya belirli bir konuda araştırılmış detay bilgiye
ulaşmanızı sağlar. Zamanınızı, boşa harcamadan daha
eğlenceli geçirmenizi sağlar ve stresinizi azaltır.

Gazete
Büyük bir eğitim değeri vardır. Sadece genel haberler hakkındaki bilginizi geliştirmekle kalmaz aynı zamanda dil becerilerinizi ve kelime bilginizi de geliştirir. Farkında olmadığınız veya bilmediğiniz konuları keşfetmenizi sağlayan gazeteler bakış açınızı
genişletir ve bilginizi zenginleştirir.

Çizgi roman
Her yaş için hem eğlenceli hem de okuma alışkanlığını
kolaylaştırıcı bir okuma tercihidir. Kişinin satır aralarını okumasını, yorum yapmasını ve bilgiyi sentezlemesini gerektirir. Okuyucu metin ve resimlerle etkileşime
girerek hikâyeyi kolayca anlayabilir ve görselleştirebilir. Kelime bilgisinin hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlayan çizgi romanlar yeni bir dil öğrenmeyi de daha kolay
ve eğlenceli hale getiren harika araçlardır.

Blog
Bir konuda uzmanlığı olan kişilerden günlük ipuçları
almanıza imkân sunan bloglar aktif internet kullanıcılarının nasıl fikir yürüttüğünü gözlemlemenizi; benzer
ilgi alanlarını paylaşan kişilerle bağlantı kurmanızı;
ürün ve hizmet incelemelerini deneyim sahibi kişilerden dinlemenizi sağlar.

TÜRK
KÜTÜPHANECİLER
DERNEĞİ

Sesli kitap
Bir kitabın yüksek sesle okunmuş kaydıdır. Sesli kitaplar, keyif için dinlemenin yanı sıra eğitim ve öğrenim
için de kullanılır. Sesli kitabın avantajlarından biri de
başka bir işle uğraşırken diğer yandan istediğiniz bir
metni dinleyebilmenizdir.

E-kitap
İstediğiniz kadar çok kitabı istediğiniz yere taşımanızı
mümkün kılar. Üstelik internet bağlantısı olan bir e-kitap okuyucusu merak
ettiğiniz bir kelime veya konuya
dair bir referansa anında ulaşma
imkânı sunarak okuma deneyimini
çok daha zenginleştirebilir.

Podcast

Okumak sadece evde veya okulda değil; gün boyu
uygun ortam bulunduğunda yapılabilecek bir
eylemdir. Toplu taşımada, parkta, sıra beklerken,
kafede veya sahilde; dışarıda okumak zamanı
daha verimli geçirmenin yanı sıra keyif için
okuma duygusunu ve alışkanlığını güçlendirerek
daha zengin bir yaşam tarzını destekler.
Sessiz Okuma, Hızlı Okuma, Göz Atarak Okuma, Gözden
Geçirerek Okuma, Tarayarak Okuma, Not Alarak Okuma,
Yoğun Okuma, Kapsamlı Okuma, İşaretleyerek Okuma,
Tahmin Ederek Okuma, Soru Sorarak Okuma, Sesli
Okuma, Görsel Okuma, Güdümlü Okuma gibi İhtiyaç ve
alışkanlıklara göre avantaj ve faydaları olan farklı
okuma tür ve tekniklerinin bireysel okuma kültürümüzün ve okuyarak öğrenme yetimizin gelişmesinde
yeri önemlidir.

Okumayla eş zamanlı dinlendiğinde kulak ve göze aynı
anda hitap etmesi nedeniyle çocukların metne daha
ilgili olmasını ve okunan bilgiyi daha iyi algılamasını
sağlar. Okumanın görsel ve işitsel niteliği nedeniyle,
gelişen teknolojiyle birlikte popüler olan podcast yayınları da tıpkı bloglar gibi okuma kültürü açısından etkin
bir araçtırlar.

Eleştirel Okuma; dikkatli, aktif, analitik
bir okumayı ifade eder. Okur metinle
etkileşim içindedir ve bunun sonucunda özgün bakış açısına ulaşır.
Eleştirel okuyucular, okuduklarını
çözümler, yorumlar, kavrar, sorgular, eleştirir, değerlendirir.

Etkileşimli kitap

Okuma Kulüpleri; arkadaşlar arası samimi bir grup
veya profesyoneller tarafından yönetilen büyük bir
grup olabilir. Amaç diğer okuyucularla tanışmak, teorileri ve görüşleri paylaşmak, başta kitap olmak üzere
makale, dergi vb. okuma materyallerini daha zengin
bir şekilde okumak, anlamak ve eğlenmektir.

Bebek, çocuk, öğrenci ve yetişkinler için içerik ve
amacına göre farklı yaklaşım ve araçlarla tasarlanabilir. Okuyucu tarafından katılım ve etkileşim gerektiren etkileşimli kitaplar geleneksel baskı veya elektronik formlarda çeşitlilik gösterir.

Yayınevi; bir fikrin kitap, dergi, sözlük ve ansiklopedi
benzeri basılı veya dijital eserlere dönüşmesi için geliştirilmesi, pazarlanması, yayımlanması, üretilmesi, basılması, dağıtılması ve telif haklarını içeren süreçle ilgilenir.
Kitabevi; kitap, gazete, dergi, çizgi roman, akademik
yayın, ders kitabı ve daha çok çeşitli yayının bulunabildiği kitapçılar; aynı zamanda kitap hakkında konuştuğumuz,
tavsiye aldığımız, kitap ve okuma
çevresinde sosyalleştiğimiz ve bilmediğimiz başka kitaplarla karşılaştığımız için de okuma kültürümüzde
önemli bir yer tutar.
Kütüphane; fiziksel ve sanal erişim imkânları yaratarak kitaba ve bilgiye erişimi sağlar. Medya okuryazarlığı, görsel okuryazarlık ve eleştirel okuma yazma becerilerinin gelişimini destekler. Halk ve Okul kütüphaneleri dışında Araştırma, Üniversite, Hukuk, Tıp, Müze,
Medya, Yazma ve Nadir Eser Kütüphaneleri, Milli, Özel
ve Gezici Kütüphaneler gibi farklı türde kaynak hizmeti veren kütüphanelerden dilediğiniz bilgiye veya kitaba ulaşmak mümkündür.
Bebek ve Çocuk Kütüphaneleri; 6-11 yaş arası ve okul
öncesi çocuklar için eğitim, eğlence ve kültürel kaynaklar sağlar. Her halk kütüphanesinde yer
alması gereken çocuk kütüphanelerinin temel amacı, farklı programlar ve etkinlikler yoluyla çocukların
okuma, araştırma ve yaratıcılık
becerilerini geliştirmek, çocuklara
okumanın keyfini ve bilgiyi keşfetmenin

heyecanını yaşamalarında ve hayal güçlerini geliştirmelerinde olanak sağlamaktadır. Okuma alanına ek
olarak bir bilgisayar laboratuvarı, bir etkinlik odası,
bir hikâye anlatma ve kukla gösterisi köşesi ve bir
multimedya köşesi vardır.
Fuarlar; aile ve okul desteğiyle kişisel
okuma kültürüne katılabilecek önemli
unsurlardan biridir. Burada kazanılan deneyim kişinin yazarlar ve yayınevlerini tanımak, yayınları daha
geniş bir perspektiften görmek gibi
bir kavrayışı da okuma kültürüne katar.
Aynı zamanda tüm yayıncılık aktörlerinin
sektöre dair meseleleri ele aldığı, yeni yönelim ve
güncel bilgilerin herkese açık bir şekilde paylaşıldığı
ve tartışıldığı, yayınların daha geniş bir ağ içerisinde
dolaşıma çıkabilmesini de sağlayabilen önemli bir
platformdur.

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 yayma hedefiyle çalışmalarını gerçekleştirdi.
Çalışmalarını Kingston Üniversitesi (Birleşik Krallık), Türk
Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV),
Kadıköy Belediyesi ortaklığı ve Stiftung Lesen (Almanya), Okuma
Kültürü Derneği iştirakiyle gerçekleştiren OKUYAY Platformu;
Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019 ve ayrıca Okuma
Kültürü Haritalama Çalışması, Bağımsız Kitabevleri Raporu gibi
araştırma ve rapor çalışmalarını yapmanın yanı sıra okuma
kültürünü yaygınlaştırmak için seçilen 4 pilot bölgedeki çocukları, ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil toplumu, yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getirdi

ve yine aynı bölgelerde çeşitli pilot uygulamaları hayata geçirdi. Proje sonunda hazırlanan “Okuma Kültürünü Geliştirmeye
Yardımcı Kılavuz”, bu alanda önemli bir başvuru kaynağı olması
öngörüsüyle hazırlandı ve kamuoyunun hizmetine sunuldu.
OKUYAY Platformu’nun Çocuk, K-12 ve Yetişkin hedef grupları
için oluşturduğu danışma kurullarında ise okuma kültürünün
geliştirilmesi konusundaki sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Kurul toplantılarında belirlenen sorun ve çözümler arasından belirlenen 10 tanesi için yasa tasarısı teklifi sunulması projenin hedefleri arasında yer alıyor. OKUYAY Platformu tarafından
yaptırılan Türkiye Okuma Kültürü Araştırması 2019, Türkiye’de
uzun zamandır yapılmayan okuma kültürü araştırmasının yenilenmesi sonucunda elde edilen bilgileri ortaya çıkardığı için
büyük bir boşluğu doldurmaktadır. Düzenlediği toplantılar,
buluşmalarla bu alanda emek veren uzmanları ve destekçileri
buluşturmayı ve konuşturmayı; hazırladığı broşür, poster,
medya paylaşımlarıyla okuma kültürünün geliştirilmesi konusunda tüm toplumda farkındalık yaratılarak bilgi akışının sağlanmasını hedefleyen OKUYAY Platformu’nun web sitesi de tüm
deneyim, bilgi ve dokümanların herkesin erişimine açık şekilde
paylaşıldığı bir kaynak niteliği taşımaktadır.

Okuma Kültürü Takvimi
14 Şubat
21 Mart
22 Mart
28 Mart-5 Nisan
2 Nisan
23 Nisan
23 Nisan
Nisan son Cts.
3 Mayıs
8 Ağustos
9 Ağustos
8 Eylül
25 Eylül
30 Eylül
9-15 Kasım
Kasım 3. Cuma
26 Aralık

Dünya Öykü Günü
Dünya Şiir Günü
Dünya Çocuk Şiirleri Günü
Kütüphane Haftası
Uluslararası Çocuk Kitapları Günü
Dünya Kitap ve Telif Hakları Günü
Dünya Okuma Gecesi
Bağımsız Kitapçılar Günü
Dünya Basın Özgürlüğü Günü
Dünya Okuma Yazma Günü
Dünya Kitapseverler Günü
Dünya Okuma Günü
Çizgi Roman Günü
Uluslararası Çeviri Günü
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Sesli Okuma Günü
Dünya Sahaflar Günü

Çizen: Gökçe Akgül
İnönü Caddesi Opera Palas Apt. No: 55 D: 2
34437 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İstanbul
T. + 90 212 512 56 02
info@okuyayplatformu.com
okuyayplatformu.com
facebook.com/okuyayplatformu/
instagram.com/okuyayplatformu/
twitter.com/okuyayplatformu/
youtube.com/c/TürkiyeYayıncılarBirliğiDernegi

Posterin indirilebilir dijital versiyonlarına, posterde yer
alan unsurlarla ilgili daha kapsamlı anlatımlara ve posterin
çocuklar için hazırladığımız eğlenceli etkinlik kitapçığına
OKUYAY web sitesinden ulaşabilirsiniz.
www.okuyayplatformu.com/yayinlar/kitapciklar/okuma-kulturu-kitapcigi

Bu yayın Avrupa Birliğinin maddi desteği ile hazırlanmıştır.
İçerik tamamıyla Türkiye Yayıncılar Birliği sorumluluğu altındadır ve
Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.

