Okumak Gelecek Kurmaktır
Okuma eylemi, insanın bireysel ve toplumsal yaşamını etkiler, geliştirir; yeni bir dünya
kurmasını sağlar. Demokratik ve çağdaş bir toplum, ancak kendini gerçekleştirmiş, okuma
kültürü edinmiş bireylerle oluşturulabilir.
Okumanın alışkanlığa ve eleştirel okuma becerisine dönüşmesiyle erişilen okuma düzeyi
olarak tanımlanabilecek okuma kültürü, bireyin düşünme, eleştirme ve üretme süreçlerini
yapılandıran en temel değişkendir.
Türkiye’de son yıllarda sıkça kullanılmakla birlikte, “okuma alışkanlığı”yla karıştırılan
okuma kültürü, okuma alışkanlığının üst basamağı olan “eleştirel okuma yazma becerisi”ni
de edinmeyi gerekli kılar. En özlü belirlemeyle okuma kültürü edinme, birbirini bütünleyen,
ardışık bir süreçtir.
Okuma kültürünün kazanılmasında başta öğretmenler olmak üzere, ailelere, kütüphanecilere
ve yayıncılara büyük sorumluluk düşmektedir.

Okuyan Birey, Güçlü Toplum
Sivil Toplum Sektörünün Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında Türkiye Yayıncılar
Birliğine verilen hibeyle kurulan OKUYAY Platformu, okuma kültürünü desteklemeye çalışan
STK’lere, aktivistlere, gönüllülere destek vererek Türkiye ve Avrupa’daki iyi örnekleri
Türkiye geneline yaymayı hedeflemektedir.
Projenin amaçları:
•

Okuma kültürünü yaygınlaştırma ve kitaplara erişim konularında çalışan STK’lerin,
aktivistlerin, gönüllülerin tespit edilmesinden sonra, söz konusu kişi ve kuruluşların
kendi bölgelerinde yarattıkları değişimin güçlendirilmesi için onlara destek olmak

•

İyi örnekleri çoğaltarak Türkiye geneline yaymak,

•

Belirlenen STK’lerin ve ayrıca “aktif vatandaşların” (köy öğretmenleri, ikinci el kitap
toplayan gönüllüler vb) yönetişim ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek,

•

Bu konularda çalışan STK’lerin arasındaki işbirliğini güçlendirip bu STK’lerin devlet ve
kamu kurumlarındaki okuma kültürü politikalarının oluşturulmasında ve karar alma
süreçlerinde aktif rol almalarını sağlamak.

Ortaklar ve İştirakler:

Türk Kütüphanecileri Derneği (TKD), Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), Kadıköy
Belediyesi; Birleşik Krallık’tan Kingston Üniversitesi ortaklığı ve Almanya’dan Stiftung
Lesen’in iştirakiyle çalışmalarını gerçekleştirecek OKUYAY Platformu okuma kültürünü
yaygınlaştırmak için yurtiçi ve yurtdışı çalışma toplantıları yapacak ve Türkiye’de 15 fuarda
projeyi tanıtmak için stant açacak ve okuma kültürünü kavramsal olarak tartışmak için panel
düzenleyecektir.
Hedef Kitle:
Projenin hedef kitlesi okuma kültürünü yaygınlaştırma ve kitaplara erişim konularında çalışan
STK’ler ve organize olmuş aktif vatandaşlar, ilgili kamu kurumları, Bakanlıklar ve genel
müdürlükler olup son faydalanıcıları 0-6 ve 6- 18 yaş grubu (K12), yetişkinler, ebeveynler ve
veliler, öğretmenler, yayıncılık paydaşları, kamu kütüphaneleri ve özel kütüphaneler ve
meslek birlikleri olacaktır.
Etkinlikler:
Çalışmanın başında Türkiye’nin okuma kültürünün durumunu niteliksel olarak ortaya koyan
20 şehirde 3000 kişilik anket yapılacaktır. Buna ek olarak Türkiye’de okuma kültürüne
doğrudan ya da dolaylı olarak destek veren STK’ler haritalanacak, bu STK’lere ait bir veri
tabanı oluşturulacaktır. Belirlenecek STK’ler için kapasite gelişimi eğitimleri de verilecektir.
Anket ve haritalama çalışmasının tamamlanmasından sonra elde edilen veriler ışığında
seçilecek dört bölgede ebeveynleri, öğretmenleri, kamu kuruluşlarını, kütüphaneleri ve sivil
toplumu yayıncılık paydaşlarıyla bir araya getiren pilot uygulamalar yapılacaktır.
Proje boyunca yapılacak tüm çalışmalar, kurulacak sosyal ağlar, platformun WEB sayfasında
ve hazırlanacak kılavuzlarla tüm STK’lere duyurulacaktır.
Proje sonunda hazırlanacak “Okuma Kültürünü Geliştirmeye Yardımcı Kılavuz” bu alanda
önemli bir başvuru kaynağı olacaktır.
OKUYAY Platformu İstanbul Taksim’deki çalışma ofisinde düzenleyeceği toplantılar ve
etkinliklerle okuma kültürünü geliştirmeye destek olacakları bir araya getirmeyi
amaçlamaktadır. Platform bünyesinde kurulacak “Okuma Kültürü” konulu kitaplık da
araştırmacıların kullanımına açık olacaktır.
Projenin Beklenen Sonuçları:
•

Okuma kültürünün desteklenmesi ve kitaplara erişim konularında çalışan STK’ler
arasında bir ağ platformu yaratmak,

•

Hedeflenen STK’lerin etkinlikleri, bu örgütlerin yönetişim ve kurumsal kapasitelerini
geliştirmek,

•

STK’lerin politika ve karar alma süreçlerine daha aktif katılabilmelerini sağlayacak bir
mekanizma yaratmak

Projenin tamamlanmasının ardından OKUYAY Platformu’nun sürdürülebilirliği Türkiye
Yayıncılar Birliğinin hedefleri arasındadır.

