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ÖN SÖZ

Etkileşimli sesli okuma, öğretmenin çocuklara sesli olarak kitap okuduğu 
ve okuma sürecini mümkün olduğunca etkileşimli kıldığı planlı okuma etkinli-
ğidir. Bilimsel araştırmalar, öğretmenlerin çocuklara kitap okuduğu etkileşimli 
okuma deneyimlerinin çocukların bilişsel, sosyal ve duygusal becerilerinin geli-
şimine önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Türkiye’de okuma eğitiminde 
öğretmenin rolü genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin çocuğu oku-
maya yönlendiren, okuma sürecini denetleyip kontrol eden ve çeşitli yöntemlerle 
okumayı değerlendiren bir konumda olduğu görülmektedir. Öğrenciler de genel 
olarak, kendilerine sunulan kitapları okuyan, okudukları kitapları özetleyen ya 
da kitaplarla ilgili soruları cevaplayan bir rol üstlenmektedir. Öğrencilerin oku-
ma becerilerini geliştirebilmek ve onlara okuma alışkanlığı kazandırabilmek için 
öğretmen ve öğrencilerin bu geleneksel rollerinin değişmesi gerekmektedir. Öğ-
retmenin rehberliğinde çocukların katılımıyla gerçekleştirilen, birlikte okuma ve 
düşünme süreci olarak özetlenebilecek etkileşimli sesli okuma çalışmaları bu ko-
nuda bir alternatif olabilir. 

Bu kitap, Dr. Sümeyra Ceyhan’ın etkileşimli sesli okuma konusunda danış-
manlığımda hazırladığı doktora tezini gözden geçirip düzenleyerek okuyucuyla 
buluşturma çabasının ürünüdür. Bizi bu kitabı hazırlamaya yönelten en temel se-
bep, Türkiye’de eğitim alanında yapılan bilimsel çalışmaların okula, öğretmene ve 
çocuklara ulaşamadığına yönelik haklı eleştirilerdir. Bilimsel çalışmalarla etkililiği 
ortaya çıkarılan eğitim uygulamalarının daha geniş bir kitleye ulaştırılmasına olan 
ihtiyaç aşikârdır. Bu bakımdan kitapta, çocukların okuma becerilerini geliştirdiği 
belirlenen etkileşimli sesli okuma yöntemi, on bir adet nitelikli çocuk kitabı için 
hazırlanan örnek okuma planıyla zenginleştirilerek sunulmuştur. Öğretmenler bu 
planlar doğrultusunda çocuklarla birlikte etkileşimli sesli kitap okuma etkinlikleri 
yapabilir ve örnek planlardan faydalanarak yeni kitap planları hazırlayabilir. Ki-
tabın öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve ebeveynlere çocuklarla birlikte kitap 
okumaya ilişkin yeni bir anlayış kazandırması en önemli beklentimizdir. Daha iyi 
okuyan, anlayan, düşünen ve okumayı daha çok seven çocukların yetişmesine az 
da olsa katkı sağlayabilirsek bahtiyar olacağız.

Saygılarımla.

Prof. Dr. Mustafa YILDIZ

Ankara, 2021
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1. BÖLÜM

Bu bölümde, okumanın tanımı yapıldıktan sonra etkileşimli sesli okuma ve 
teorik çerçevesi, etkileşimli sesli okuma sürecinde kullanılan stratejiler ve  

etkileşimli sesli okumanın uygulama adımlarına yer verilmektedir.





Okuma, insan hayatındaki yeri ve öneminden dolayı her yaştan ve her grup-
tan insanın ilgisini çeken bir etkinliktir. Okumaya yönelik bu ilgi okumanın ne 
olduğuna ilişkin pek çok tanımın yapılmasına neden olmuştur. Günümüzde en 
çok kabul gören tanımda okuma; ön bilgilerin kullanıldığı, yazar ve okuyucu ara-
sında etkili iletişime dayalı, uygun bir yöntem ve amaç doğrultusunda düzenli 
bir ortamda gerçekleştirilen anlam kurma süreci (Akyol, 2019, s.1) olarak ifade 
edilmektedir. Bu tanımın içeriği irdelendiğinde okumanın doğasına ilişkin pek 
çok detaya ulaşmak mümkündür. Tanımda ön bilgilere yapılan vurgu, okumanın 
önceki deneyimler, yaşantılar ve öğrenmelerle ilişkili olduğunu göstermektedir. 
Yazar ve okuyucu arasındaki iletişime yönelik vurgu ise okumanın yalnızca metni 
seslendirmek ve metinle baş başa kalmak olmadığını her okumanın metin, yazar 
ve okuyucunun arasında gerçekleşen bir iletişim süreci olduğunu işaret etmek-
tedir. Okumanın ancak bir amaç doğrultusunda ve uygun bir yöntemle gerçek-
leştirildiğinde gerçek anlamına ulaşabileceği de bu tanımda özellikle vurgulanan 
bir husustur. Son olarak ortamın okuma sürecindeki rolüne dikkat çekilerek evde, 
sınıfta, tek başına, grupla ya da başka ortamlarda yapılabilecek okumanın kendine 
özgü bir yanı olduğu ifade edilmektedir. Bu tanımın belki de en kritik kavramı 
okumanın bir “anlam kurma süreci” olduğunun belirtilmesidir. Bu durum oku-
manın seslendirme, hatırlama ve kavramadan farklı olarak kişisel bir anlam üret-
me süreci olduğunu ifade etmektedir. 

Okuma, insanın kendisini fark etmesini, üyesi olduğu toplumla ilişkilerini 
düzenlemesini sağlar. Dil ve kişiliği geliştirmenin en etkili araçlarından birisi olan 
okuma bir bakıma anlama faaliyetidir (Özbay, 2006, s.163). İnsanın yeryüzündeki 
yerini, varoluş nedenini anlamasında da okumanın etkin bir yeri vardır. Bir di-
ğer yönüyle okuma, bilgi dağarcığını geliştirme yollarından biridir. Günlük ya-
şam içinde öğrenilenlerin büyük bir bölümü okuma yoluyla edinilir (Özdemir, 
1990, s.7). Okuma sayesinde bir yandan zihinsel ve duygusal süreçler gelişirken 
diğer yandan toplumsal yaşamda ihtiyaç duyulan sosyal kimlik inşa edilir. Oku-
manın insan yaşamında bu kadar güçlü etkiye sahip olması, anlama yeteneğini 
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