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SUNUŞ 

Millî Eğitim Bakanlığının araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) birimi olan Eğitimi Araştırma ve 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı (EARGED), eğitimle ilgili gelişmeleri yurt içinde ve yurt dışında takip 

etmek, MEB’in ihtiyaç duyduğu konularda araştırma yapmak ya da araştırmacılara destek vermek ve 

bu araştırmaların hayata yansıtılabilmesi amacıyla öneriler ortaya koymak, ayrıca eğitimle ilgili 

yapılmış araştırmaları ve makaleleri derleyerek internet ortamında kullanıcıların hizmetine sunmak 

görevini üstlenmiştir. 

Bilgi çağı olarak adlandırılan yeni bin yılda eğitimin geleceğini ve eğitim politikalarını 

bilimsel araştırmaların yönlendireceği düşüncesiyle, EARGED, 1997’den itibaren başlatmış olduğu 

MEB-Üniversite iş birliği programı çerçevesinde eğitim araştırmalarına destek vermektedir. 

Eğitim, toplum kültürünün devamını sağlamasının yanı sıra toplumsal değişme ve dönüşümün 

temelini oluşturmaktadır. Okuma kavramada değişimin ana öğelerinden biri olduğu için öğrenciler 

başta olmak üzere toplumun her kesiminde okuma düzeyi ve okuma kültürü önemini korumuştur. Bu 

nedenle, öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin belirlenerek elde 

edilecek veriler sonucunda ortaya çıkabilecek olumsuzluklara yönelik kalıcı önlemlerin alınması 

gerekmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların etkili olabilmesi için de doğru ve gerçek tespitlerin 

ortaya konulması zorunluluktur. Bu araştırma; Millî Eğitim Bakanlığı, ilk ve ortaöğretim kurumlarında 

öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerini ve okuma kültürlerini belirlemek amacıyla 

yapılmıştır. 

Araştırmanın, Bakanlığımız ilgili birimlerince en iyi şekilde değerlendirileceğine inanıyor, 

araştırmanın verilerinin sağlanmasında değerli katkılarından dolayı İl Millî Eğitim Müdürlüklerine, 

Araştırma Şubesi Müdürlüğü personeline, araştırmayı gerçekleştirilen Doç. Dr. Münür 

DEDEOĞLU’na, Deniz YAYLA’ya, Mustafa KARAŞAHİN’e, grafik - tasarım ve kapak 

çalışmaları için Hüseyin MUTLUCAN’a ve bizimle ortak çalışma isteği gösterip çalışmalarıyla katkı 

sağlayan öğrencilerimize teşekkür ederim. 

            

                  İbrahim DEMİRER 

            Daire Başkanı  
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ÖZET 

ÖĞRENCİLERİN OKUMA DÜZEYLERİ 

Bu araştırma, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimini sürdüren 
öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin neler olduğunun 
belirlenmesinin yanı sıra, okuma kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm 
önerileri sunulması amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Araştırmanın genel evrenini 2006-2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta 

öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.  

Örneklem almak için kademeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede alt evren 

belirlenmiştir. Buna göre, 81 ilin tamamından örnek almak yerine, illerin yer aldığı coğrafi bölgeler ve 

gelişmişlik düzeyleri ölçüt olarak alınarak toplam 13 il seçilmiştir. Bir başka deyişle örneklemin 

seçileceği yerleşim yeri alt evreni 13 il merkezinden oluşmuştur. Her yerleşim yeri alt evreninden iki 

ilköğretim okulu, iki genel ortaöğretim okulu olmak üzere dörder okul alınmıştır. Bu bağlamda her 

coğrafî bölgeden sekizer okuldan örnek alınmıştır. Her okuldan alınacak öğrenci sayısı 20 olarak 

belirlenmiştir. Toplam 1053 öğrencinin görüşleri alınmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik 

olarak düzenlenen okuma düzeylerini ve okuma düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeyi amaçlayan 

bu araştırmada, veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu araştırmanın genel 

amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilmiştir, Anket maddeleri var olan durum ile varolması 

gereken durum arasındaki farkı ortaya koyabilecek biçimde oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formu, 

yüz geçerliğini sağlamak üzere alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Alan uzmanlarının eleştirileri 

doğrultusunda yeniden düzenlenen anket formları, asıl örneklemde yer almayacak olan yeterli sayıda 

öğrenciye uygulanarak elde edilen sonuçlar üzerinden güvenirlik çalışmasına tabi tutulmuştur. Bu 

aşamadan sonra son biçimini alan anket, örneklemi oluşturan öğrencilere uygulanmıştır.  

Araştırmada elde edilecek veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve “SPSS (Statistical 

package program for social sciences) 13,0 for Windows” istatistik programı kullanılarak çözümlenmiştir. 

Verilerin, yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama (x), standart sapma (ss) analizleri yapılmıştır. Elde 

edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. 

Analizler sonucunda, çoğu ailede, kitap alma,kitap okumanın öncelikli bir ihtiyaç olmadığı, boş 

zamanlarını okuyarak değerlendiren çocukların oranı oldukça düşük olduğu, öğrencilerin büyük 

çoğunluğunun yeterince kitap sahibi olmadığı, İlk kitap okuma yaşının 13 – 14 olduğu, evde kitap 

okumak için ayrılan sürenin oldukça yetersiz olduğu, kütüphanelerden dergi ve kitap temin etme 

oranının düşük olduğu ve öğrencilerin gelişmiş ülkelerdeki akranlarının daha çok okuduğunu 

düşündüklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir. 



 v

ABSTRACT 
 

STUDENTS’ VIOLENCE PERCEIVEMENT  

The purpose of this research is to determine the reading compenency of students attending at 

public primary and secondary education institutions and to provide suggestions to improve the reading 

skills of thoose students. 

Populations of the study includes the students attending at public primary and secondary 

education in 2006-2007 academic years. 

Stratified sampling was used to make sample. Strata populations have been determined in this 

frame; instead of taking samples from all 81 provinces, geographical regions are taken into 

consideration first, according to their development levels and then 2 provinces have been selected 

from every geographical region. Totaly 14 provinces selected fort he sample. The other strata was the 

type at schools two of which were primary schools, two of which were secondary schools were 

selected from each province. From each school 20 students totally (20 x 56 = 1120) 1120 students 

formed the sample. After the administration of the questionnaires, 1053 of them were found valid. 4 

schools 2 elementary schools and 2 secondary schools have been taken from every sub-population. In 

this frame; 8 schools have been selected from every geographical region. The number of the students 

is determined as 20 for every school. 

In order to collect data a Questionnaire which was developed for this study were used. 

Questionnaire was developed in the frame of general and sub aims of the research. Questionnaire 

items have been developed in order to determine the differences between the present situation and 

situation that has to be. For the validity of the instrument exper judgament was also taken. The 

questionnaire forms reviewed and reconstructed on the basic at feedback from the experts and the 

pilotting, fort he actual administration.  

Loaded on the computer by “SPSS 13,0 for Windows” was used to analyse data.  

At the end of the analyses, it was found that, a) for the familics at most of the students 

participates in the study buying and reading a book is not seen as a need having high prionity, b) 

percentage at students reading a book in their spare time is low, c) most of the students do not have 

enough book, and they read a book for the first time at 13-14 years old, d) they do not have time to 

read book at home, e) most of them do not get book or journals from the libraries, f) they think that 

their pears living in other countries read more book than they read.  

•  
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BÖLÜM I:  

GİRİŞ 
 

İnsanlar çeşitli nedenlerden dolayı okuma yazma eğiliminde olabilmektedirler. bazı 

insanlar, kazanılmış bir alışkanlık olarak okumaya zaman ayırırken, bazıları, görev 

duygusuyla, bazıları da çeşitli ihtiyaçlarını gidermek için zaman ayırmaktadırlar. 

Okuma alışkanlığı, kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma 

eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı 

öğrendikten sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken 

önemli bir beceridir. UNESCO’nun belirlediği temel tanımlarına göre okuma kavramı, 

kişinin bilgilenmesini, gelişmesini ve eğlenmesini sağlayan eylem olarak belirtilirken 

okuma alışkanlığı, okumayı öğrendikten sonra bu eylemi istekli biçimde kazanma becerisi 

olarak tanımlanmıştır. Bireyin kendisini, çevresini ve dünyayı doğru biçimde algılayıp, 

içinde bulunduğu sosyal çevreye uyum sağlaması açısından da okuma alışkanlığı 

kazanmış olması önem kazanmaktadır. İnsanların okuması için birçok neden 

bulunmaktadır. 

Okuma alışkanlığının kazanılmasında aile, okul ve çevre gibi üç temel toplumsal 

kurumun oldukça etkili olduğu. bilinmektedir. En etkili dönem ise çocukluk dönemi olarak 

kabul edilmektedir. Çünkü erken yaşlarda kazanılmış okuma alışkanlığı, çocuğun 

gelişiminde etkili olacak ve yaşamının ileri dönemlerinde oldukça önemli avantajlar 

sağlamaktır. Gençlik döneminde okuma alışkanlığının kazanılması ise, bireyin, özellikle 

mesleki açıdan gelişmesi ve sosyal açıdan olgunlaşması için önem taşımaktadır. 

Yetişkinlik döneminde ise, okuyan yetişkinler, daha az okuyan yetişkinlere göre, 

kendilerine ve çevresindekilere olumlu yönde katkıda bulunabilmekte, daha yaratıcı ve 

üretken olabilmektedirler. Yetişkinlik döneminde okuma alışkanlığına sahip bir yetişkinin 

en önemli sorumluluğu, aile içerisinde ve çevresinde bulunan çocuk ve gençlere okuma 

alışkanlığını kazandıracak katkılarda bulunmasıdır. Dolayısıyla okuyan her yetişkinin 

çabası, toplumda okuma düzeyi ve okuma kültürünün gelişmesinde oldukça önem 

taşımaktadır. 

Çocukların ilk alışkanlıklarını kazandığı yerin ve ilk öğrendiklerinin ailede olduğu 

düşünülürse, velilerin tutum ve davranışlarının, çocuğun okuma alışkanlığını kazanmada 

önemli ölçüde etkili olduğu görülmektedir. Okuma alışkanlığı olmayan velilerin 
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çocuklarının, okuyan velilerin çocuklarına göre, daha az okuduğu, yapılan araştırmaların 

ortaya koyduğu önemli bir sonuçtur. 

Çocuklara okuma alışkanlığının kazandırılması için anne-babalara önemli görevler 

düşmektedir. Buna göre aileler: 

- Küçük yaşlarda, çocuğa özel zaman ayırarak, onun ilgi düzeyi ve yaşına uygun 

öykü, masal kitaplarını okuma, 

- Evde hem aile fertlerinin hem de çocukların ulaşabileceği bir yere farklı türde 

kitapları içeren bir kitap köşesi oluşturma, 

- Kitaplar çocukların ilgi alanlarına göre ve çocukla birlikte seçme, 

- Çocuklarını için çevre kütüphanelerin ve okul kütüphanesinin aktif kullanımı 

için yönlendirme, 

- Ödül olarak kitap alma, 

- Yaşına uygun bir dergiye abone olması ya da düzenli bir şekilde takip etmesi 

için yol gösterme gibi görevlerin sorumluluğunu üstlenmelidir. 

Bu görevler, kitap okuma alışkanlığını kazanma amacına yönelik daha da 

genişletilebilir ve çeşitlendirilebilir. 

Çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında aileden sonra öğretmenlerin de çok 

önemli rolleri vardır. Öncelikle iyi bir okuyucu olarak öğrencilere örnek olan öğretmenler 

aynı zamanda temel okuryazarlığın okuma alışkanlığına dönüşmemesi halinde bir anlam 

ifade etmediğini, kitap okumanın öğrenim sürecinin bir parçası olduğunu ve yaşam boyu 

sürmesi gerektiğini öğrencilere sürekli ifade etmek durumundadırlar. 

Öğrencilerin okuma alışkanlığı kazandırma konusunda önemli sorunluluğu bulunan 

öğretmenler, okuma alışkanlığına yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadırlar. Bunlardan 

bazıları: 

- İlköğretimin ilk sınıflarında sınıf kitaplıkları oluştururlar. Sınıf panosunda 

öncelikli okunması gereken kitaplar sergiler ve öğrencilerin kitapla iç içe 

olmaları sağlarlar. 
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- Sınıf öğretmenleri imkan varsa okul kütüphanesinde yoksa sınıf içinde serbest 

okuma saatleri düzenleyerek, çocukların kendi seçtiği kaynakları okuması için 

ortam hazırlarlar. 

- Okulda kitap okumanın önemini anlatan bir duvar gazetesi oluşturup, 

öğrencilerin okudukları kitaplarla ilgili yazıları bu gazetede sorgularlar. 

- Velilerle görüşmeler yaparak onları çocuklarına okuma alışkanlığı 

kazandırabilmeleri için neler yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirirler. 

- Öğrencilerin sırf roman hikaye türü kitaplar değil, biyografi, gezi, hatıra, kişisel 

gelişim, araştırma vb. kitaplara da yönelmesini sağlarlar. 

- Öğrencileri okul kütüphanesini kullanmaları için yönlendirerek ve birlikte çevre 

kütüphanelere geziler düzenleyerek çocuklara kütüphane kullanma alışkanlığı 

kazandırırlar.  

Öğretmenlerin çabası ve kontrolü öğrencilerin okuma alışkanlığı edinmesinde etkili 

olmaktadır. 

Çevre, birçok sosyolojik yaşantıda olduğu gibi okuma konusunda da belirleyici bir 

etkendir. Bir çocuğun çevresinde, okumaya yönelik ne kadar olumlu uyarıcı varsa, çocuk 

okuma alışkanlığı kazanmada o kadar avantajlı olmaktadır. Çocuğun bulunduğu çevrenin, 

okuma kültürü oluşmamış ve okuma konusunda duyarlılığı olmayan bir ortamı olması 

durumunda, çevrenin, okuma alışkanlığı kazanma konusunda engelleyici bir etkisinin 

olabileceği görülmektedir. 

Toplumsal yaşantıda okuma alışkanlığını etkileyen birçok neden sıralanabilir. Çoğu 

zaman bu nedenler birbirleri ile ilişkilendirilebilir. Çocuk Vakfı Çocuk Edebiyatı 

Okulunun, 8 Eylül Temel Okur-Yazarlık Günü nedeni ile gerçekleştirdiği araştırmada 

“Niçin okumuyoruz?” “Okuyan bir toplum haline nasıl gelebiliriz?” sorularına yanıt 

aranmıştır. Araştırma sonucunda, okuma alışkanlığını engelleyen nedenler belirtilmiştir. 

Buna göre, bireyin okuma alışkanlığı kazanmasında engel olan nedenler: 

• Sözlü kültür geleneğinden kaynaklanan nedenler 

• Zihniyete yönelik nedenler 

• Topluma yönelik nedenler 
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• Kültürel nedenler 

• Eğitimle ilgili nedenler 

• Ekonomik (yoksulluk) nedenler 

• Zamana ve döneme ilişkin nedenler 

• Medya merkezli (özellikle televizyona bağlı) nedenler olarak belirtilmiştir. 

Yine aynı çalışmada, yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan kişinin çok okuyan kişi, 

6-20 kitap okuyan kişinin orta düzeyde okuyan kişi ve yılda 1-5 kitap okuyan kişinin az 

okuyan kişi olarak tanımlanmıştır. Hiç kitap okumayan kişi ise okuyucu olmayan olarak 

tanımlanmıştır. Kitap okumaya ayrılan zaman açısından dünya ortalaması, Türkiye’den üç 

kat daha fazladır. 

Dünya ortalamasına göre kişi başına kitaba ödenen para 1.3 dolar olarak tespit 

edilmiştir. Ülkeler bazında değerlendirildiğinde, Norveç’te kişi başına kitaba ödenen 

paranın 137 dolar, Almanya’da 122 dolar, Belçika’da 100 dolar, güney Kore’de 39 dolar, 

Türkiye’de ise 0.45dolar olduğu görülmektedir. 

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporuna göre, Türkiye, Malezya, Libya, 

Ermenistan gibi ülkelerin de bulunduğu 173 ülke arasından okumada 86. sırada 

bulunmaktadır. 

Bir yılda basılan kitap sayısına göre; İsrail’de 1169 kişiye bir kitap, Almanya’da 

1022 kişiye bir kitap, Japonya’da 600 kişiye bir kitap ve Türkiye’de 10.600 kişiye bir kitap 

düşmektedir. 

Bin Norveçliden 558’i,. Bin Japondan 557’si, Bin Finliden 445’i, Bin İsveçliden 

430’i, Bin Arjantinliden 62 si, Bin Türkten 61’i, Bin Çinliden 36’sı, Bin Ukraynalıdan 3’ü 

gazete okumaktadır. 

Dünyada ders kitapları hariç, bir yılda basılan kitap sayısına bakıldığında, 

Amerika’da 72 000, Almanya’da 65 000, İngiltere’de 48 000, ‘da 39 000, Brezilya’da 13 

000, Türkiye’de 6 031 kitap basıldığı görülmektedir. 

2001 yılında Uluslararası Eğitim Başarıları Değerlendirme Kuruluşunun organize 

ettiği “Uluslararası Okuma Becerilerinde Gelişim Projesi” (PIRLS), kapsamında 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 34 ülkede, evlerdeki kitap sayısına ilişkin bir anket 

yaptı. Türkiye’deki uygulamayı Milli Eğitim Bakanlığı Eğitimi Araştırma ve Geliştirme 
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Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.. Sonuçları 2003 yılında sunulan Proje 

kapsamında, Türkiye’de 62 ilde seçkisiz yöntemle belirlenen 154 ilköğretim okulundan 

toplam 5 bin 390 öğrenci, veli, öğretmen ve müdürlere görüşüldü. Bu ankete göre 

Türkiye’de 10 ve daha az kitap bulunan evlerin oranı yüzde 40, 11-25 arası kitabı olan ev 

oranı yüzde 28, 26-100 arası kitabı olan evler yüzde 23 düzeyinde bulunuyor. 101-200 

arası kitabı olan evler yüzde 5 ve 200’den fazla kitabı olan evlerin oranı da yüzde 5 olarak 

belirlendi. Türkiye, evlerdeki kitap sayısında anket kapsamındaki tüm ülkelerin 

ortalamasının altında kaldı. 34 ülke ortalamasında 10’dan az kitabı olan evlerin oranı 

yüzde 16, 101’den fazla kitabı olan ev oranı da yüzde 15 olarak belirlendi. Türkiye’deki 

velilerin yüzde 2’si üniversite mezunu olduğunu, evlerinden 100’den fazla kitap, 25’den 

fazla çocuk kitabı bulunduğunu dile getirdi. Yine aynı ankette, yüzde 41 oranındaki evde 

ise 25’den az kitap, 25’den az çocuk kitabı olduğu ve velilerin ortaöğretim ve daha alt 

düzeyde eğitim aldığı görüldü. Uluslararası düzeyde ise velilerin yüzde 13’ü üniversite 

mezunu ve evlerde 100’den fazla kitap, 25 den fazla çocuk kitabı bulunuyor, kitap sayısı 

100’ün altında ve çocuk kitaplarının 25’in altında olduğu evlerin oranı da yüzde 13’te 

kalıyor. Anne ve babaların ilköğretime başlamadan önce çocuklarıyla okuma ve yazma 

faaliyetlerine ilişkin sorulan sorulara, katılımcıların yüzde 35’i bunu "az", yüzde 39’u 

"orta" ve yüzde 26’sı ise "çok" iyi derecede yaptıklarını söyledi. Aynı soruya uluslararası 

düzeyde, yüzde 13 oranında az, yüzde 35 oranında orta ve yüzde 52 oranında çok iyi yanıtı 

verildi. 

Üniversite öğrencilerinin kitap okuma alışkanlığı üzerine yapılan bir araştırma ile 

öğrencilerin sadece %5’inin boş zamanlarını kütüphanelerde değerlendirdiği, ders dışı 

kitap okuyanların oranının ise sadece %26 olduğu sonucu çıkmıştır (Esgin ve Karadağ, 

2000: 21). İstanbul’da lise ve üniversite öğrencileri üzerinde yapılan araştırmada da 

öğrencilerin yeterince okumadıkları, okumama nedeni olarak da, televizyonun kitap 

okumaktan uzaklaştırdığı, okul eğitiminde okuma alışkanlığının verilmediği, geçim 

koşullarının ağır olması, okuyan insanlara değer verilmemesi ve kitapların pahalı oluşu 

ifade edilmiştir (Cumhuriyet, 22 Ocak 1999: 3). Özen (1998)’in yaptığı araştırmaya göre 

de, ülkemizde 1997 yılında üniversite ve liseleri bitirenlerin sayısı dört kat artmasına 

rağmen, kitap okuyanların sayısı 1965’te % 27, 1980’de % 5.7, 1990’da % 2.5, 1997’de   

% 3.5 olarak belirlenmiş ve kitap okuyanların sayısının 1965’deki oranın onda birine 

gerilediği ortaya konmuştur.  
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Balcı (2003)’nın Ankara’da üniversite öğrencileri arasında yaptığı bir araştırmada, 

803 öğrenciden sadece iki tanesinin boş zamanlarında kitap okudukları belirlenmiştir. 

Öğrenciler daha çok futbol, basketbol gibi popüler sporlara yönelmekte, en fazla zamanı 

sinemaya gitmek, müzik dinlemek, bilgisayar ve internet kullanmak gibi etkinliklere 

ayırmaktadırlar. 

Akpınar’ın yaptığı bir araştırma sonucunda da öğrenciler arasında kitap ve gazete 

okuma alışkanlığının azaldığı görülmüştür. Araştırma ile öğrencilerin % 6’sının bir yıl 

içinde hiç kitap okumadığı, bir yıl içinde 5 kitaptan fazla okuyanların oranının sadece % 31 

olduğu, % 59’unun son bir yıl içinde Türkiye’de popüler olan hiçbir kitabı bilmediği 

belirlenmiştir. Öğrenciler arasındaki gazete okuma oranının çok düşük olduğu, % 3’ünün 

evine hiç gazete alınmadığı, % 2’sinin gazetenin hiçbir bölümünü okumadığı, spor ve 

magazin sayfalarının % 32, haber ve ekonomi sayfalarının % 11, sanat sayfalarının % 14, 

gazete eklerinin ise % 24 oranında okunduğu araştırma ile ortaya konmuştur (Özten, 2004). 

Oral ve Aşılıoğlu (2000) tarafından Diyarbakır, Gaziantep ve Siirt illerinde 110 Edebiyat 

öğretmeni arasında yapılan bir araştırmada ise öğretmenlerin % 50.9'u öğrencilerin ders 

kitabı dışında diğer edebi metinlerden az yararlandığı, % 42.7'sinin ise hiç yararlanmadığı 

yönünde görüş bildirmişlerdir. 

Yapılan araştırmalarda, Türkiye’de dergi okuma oranı % 4, kitap okuma oranı % 

4,5 gazete okuma oranı % 22, radyo dinleme oranı %25, televizyon izleme oranı ise %94 

olarak belirlenmiştir. 
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  1996 2001 

Kütüphane Sayısı  1.260 1.412  

Kitap Sayısı  
10.899.

127 

12.221.

392  

Okuyucu Sayısı 
22.523.

449 

11.698.

602 

Kayıtlı Üye Sayısı  
1.004.6

81 
254.007 

Ödünç Verilen Kitap Sayısı 
4.507.5

08 

2.164.3

24  

Satın Alınan Kitap Sayısı 129.450 13.862  

 

Yukarıda belirtilen grafik incelendiğinde, kitap ve kütüphane sayılarında gözlenen 

artışa rağmen, okuyucu sayısındaki azalma oldukça kaygı verici görülmektedir. 

Okumak, doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay 

ve en etkili öğrenme yoludur. Sahip oldukları bilgilerin %60’ını bu yolu kullanarak edinen 

gelişmiş ülke toplumları, günümüzde daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın 

sağladığı avantajları her alanda yaşamaktadırlar. 

Ülkemiz ekonomik, sosyal ve siyasal alanda önemli gelişmeler olmasına rağmen 

kitap, dergi, gazete okuma ve önemi konusunda hala problemlerimiz devam etmektedir. 

Öğrencilerin okuma düzeylerine ilişkin algılarının bilinmesi, günden güne okuma 

alışkanlığından uzaklaşan çocuk ve gençler için eğitsel önlemlerin alınabilmesi açısından 

önemlidir. Bu araştırmayla elde edilecek verilerin, Millî Eğitim Bakanlığının çocuk ve 

gençlerin okuma alışkanlığı kazanmalarına yönelik çabalarına katkıda bulunacağı 

umulmaktadır. 
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AMAÇ 

Bu araştırmanın genel amacı; Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim 

kurumlarında öğrenimini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine 

etki eden etmenlerin neler olduğunu belirlemek, bunun yanı sıra, okuma kültürünün 

oluşumu ve gelişimi sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunulmasıdır. 

Bu genel amaç doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranılacaktır: 

Anket uygulanan öğrencilerin; 

1. Yaşlarına göre dağılımı nasıldır? 

2. Cinsiyetlerine göre dağılımı nasıldır? 

3. İllere göre dağılımı nasıldır? 

4. Hâlen devam ettiğiniz okulun adı 

5. Babalarının yaşlarına göre dağılımı nasıldır? 

6. Annelerinin mesleklerine göre dağılımı nasıldır? 

7. Babalarının mesleklerine göre dağılımı nasıldır? 

8. Ailelerinin aylık gelirine göre dağılımı nasıldır? 

9. Kardeş sayısına göre dağılımı nasıldır? 

10. Anne ve babaların öğrenim durumuna göre dağılımı nasıldır? 

11. Anne babanın beraber yaşama durumlarına göre dağılımı nasıldır? 

12. Ailelerinin toplam aylık gelirine göre dağılımı nasıldır? 

13. Ailelerinin çocuklarına karşı tutumları nasıldır? 

14. Aileleri gelirini en çok hangi alanlarda harcamaktadır? 

15. Aile bireyleri boş zamanlarını nasıl değerlendirmektedirler?  

16. Yaşadıkları çevrede boş zamanlar nasıl değerlendirilmektedir? 

17. Boş zaman faaliyetlerinizi seçiminde medyanın etkisi varmıdır? 

18. Öğrencilerin sahip oldukları kitap sayısına göre dağılımları nasıldır? 
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19. Ailelerinde kitap okuma sıklığı nasıldır? 

20. Ders kitapları dışında okuma alışkanlıkları olup olmama durumlarına göre 

dağılımı nasıldır? 

21. Kitap okumaya ayırdıkları süreye göre dağılımı nasıldır? 

22. Evinizde kitap okuma durumlarına göre dağılımı nasıldır? 

23. Okudukları kitapların türüne göre dağılımları nasıldır? 

24. Kitap okuma konusunda çevrelerinden yönlendirilme durumları nasıldır? 

25. kitap okuma amaçlarına göre dağılımı nasıldır? 

26. Okudukları dergi ve kitapları temin etme durumlarına göre dağılımı nasıldır? 

27. Aileleri ile birlikte kitapçıya gitme durumlarına göre dağılımı nasıldır? 

28. Kitap alma sıklıklarına göre dağılımı nasıldır? 

29. Gazeteleri okuma sıklıklarına göre dağılımı nasıldır? 

30. Dergileri sıklıklarına göre dağılımı nasıldır? 

31. Kitap alırken önem verdikleri konulara göre dağılımı nasıldır? 

32. Piyasadaki kitapların fiyatları üzerindeki düşünceleri nelerdir? 

33. Kitap okuma sebepleri nelerdir?  

34. Kitap okumanın ÖSS ve OKS sınavlarında birebir katkısı olduğuna inanma 

durumlarına göre dağılımı nasıldır?. 

54. Ulaşım araçlarında kitap okuma durumlarına göre dağılımı nasıldır? 

57. MEB’ce belirlenen 100 temel eseri okuma durumlarına göre dağılımı nasıldır?. 
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ÖNEM 

 

SINIRLIKLAR 

Bu araştırma; 

a) Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim okullarında öğrenimini sürdüren 

yedinci ve onuncu sınıf öğrencilerinin okuma düzeylerinin ve okuma alışkanlığı 

edinmede etken olan faktörlerin belirlenmesine ilişkin görüşleri ile sınırlıdır. 

b)  Sosyal bilimlerde yapılan alan araştırmalarında, insan öğesinden ve bilgi 

toplama araçlarından kaynaklanan sınırlılıklarla birlikte toplanan verilerin 

işlenmesinde kullanılan istatistiksel yöntemlerle ilgili sınırlılıklar bu araştırma 

için de geçerlidir. 

TANIMLAR 

Okuma: Kişinin bilgilenmesini, gelişmesini ve eğlenmesini sağlayan eylem 

Okuma Alışkanlığı: Kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma 

eylemini, yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. 
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BÖLÜM II 

YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama yöntemi ve araçları 

ile toplanan verilerin çözümlenmesine ilişkin bilgiler yer almaktadır. 

Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmada, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında öğrenimini 

sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden etmenlerin neler 

olduğunun belirlenmesi, okuma kültürünün oluşumu ve gelişimi sürecinde karşılaşılan 

sorunlara yönelik çözüm önerileri sunulması amaçlanmıştır. Bu amacın gerçekleşmesi için 

okuma kavramı çeşitli boyutlarıyla betimlenmiştir. Bu yüzden araştırma “nedir” sorusuna 

yanıt arayan tekil tarama modelinde bir araştırma olarak yapılandırılmıştır. 

Evren ve Örneklem 

Evren 

Araştırmanın genel evrenini 2006-2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve 

ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. 

Millî Eğitim Bakanlığının taşra teşkilatında ise 2006-2007 öğretim yılı itibariyle, 

ilköğretimde, 10.633.859, orta öğretimde, 1.728.346 öğrenci öğrenim görmektedir. 

Örneklem 

Araştırmanın evrenini, Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında 

öğrenim gören öğrenciler oluşturmakla birlikte, zaman ve maliyet açısından varolan sınırlıklar 

nedeniyle evreni temsil yeterliği gözetilerek bir örneklem alınması gerekli görülmüştür. 

Evreni temsil yeterliğine sahip bir örneklem büyüklüğü belirlemek için Anderson’un 

kuramsal örneklem büyüklükleri Grafiksu esas alınmıştır (Balcı,2001,s.107). Bu Grafikya 

göre, %3 toleransla 1120 öğrenciden oluşan bir örneklem, evreni temsil açısından yeterlidir. 

Örneklem almak için kademeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede alt 

evren belirlenmiştir. Buna göre, 81 ilin tamamından örnek almak yerine, illerin yer aldığı 
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coğrafî bölgeler dikkate alınarak toplam 13 il seçilmiştir. İllerin seçiminde, gelişmişlik 

düzeyleri ölçüt olarak alınmıştır. 

Örneklemi oluşturan il merkezleri; Marmara bölgesinde İstanbul ve Bilecik, Karadeniz 

bölgesinde Samsun ve Bayburt, Ege bölgesinde İzmir ve Kütahya, İç Anadolu bölgesinde 

Ankara ve Çankırı, Akdeniz bölgesinde Isparta ve Osmaniye, Doğu Anadolu Bölgesinde 

Erzurum ve Ardahan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Siirt olarak belirlenmiştir. 

Sonuç olarak örneklemin seçileceği yerleşim yeri alt evreni 13 il merkezinden 

oluşmuştur. 

Örneklemin alınacağı alt evrenlerden birini de okullar oluşturmaktadır. Her yerleşim 

yeri alt evreninden iki ilköğretim okulu, iki genel orta öğretim okulu olmak üzere dörder okul 

alınmıştır. Bu bağlamda her coğrafî bölgeden sekizer okuldan örnek alınmıştır. Her okuldan 

alınacak örnek için öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. 

Verilerin Toplanması, Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Verilerin Toplanması 

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu araştırmanın genel 

amacı ve alt amaçları esas alınarak geliştirilmiştir, Anket maddeleri var olan durum ile 

varolması gereken durum arasındaki farkı ortaya koyabilecek biçimde oluşturulmuştur. 

Hazırlanan anket formu, yüz geçerliğini sağlamak üzere alan uzmanlarının görüşlerine 

sunulmuştur. Alan uzmanlarının eleştirileri doğrultusunda yeniden düzenlenen anket formları, 

asıl örneklemde yer almayacak olan yeterli sayıda öğrenciye uygulanarak elde edilen sonuçlar 

üzerinden güvenirlik çalışmasına tabi tutulmuştur. Bu aşamadan sonra son biçimini alan 

anket, örneklemi oluşturan öğrencilere uygulanmıştır. 

Verilerin Çözümlenmesi ve Yorumlanması 

Araştırmada elde edilecek veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenilmiş ve “SPSS 

(Statistical package program for social sciences) 13,0 for Windows” istatistik programı 

kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin, yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama (x), standart 

sapma (ss)analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. 
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BÖLÜM Ill 
 

BULGULAR VE YORUM 

 

Öğrencilerin okuma düzeylerine ilişkin mevcut durumlarının belirlenmesi ve belirlenen 

sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen araştırmada, sosyoekonomik 

düzeyleri farklı 13 ilde, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere 

anket uygulanmıştır. Ankete, 560 ilköğretim öğrencisi, 560 ortaöğretim öğrencisi olmak üzere 

toplam1120 öğrenci katılmıştır. 

Araştırmaya katılan öğrencilerin, cinsiyetlerine göre dağılımı grafik 1’de 

verilmektedir. 

Grafik 1. Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin, cinsiyetlerine göre dağılımına bakıldığında, dengeli bir cinsiyet dağılımı 

görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin %50,52’sini kız öğrenciler oluşturmakta iken, 

%49,48’ini erkek öğrenciler oluşturmakta olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin okul düzeylerine göre dağılımları grafik 2’de verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49,48
%50,52

%

Kız Erkek
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Grafik 2. Öğrencilerin Okul Düzeylerine Göre Dağılımları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin okul düzeylerine göre dağılımlarına bakıldığında, araştırmaya katılan 

öğrencilerin %50,81’ini ilköğretim öğrencileri oluşturmakta iken, %49,19’unu lise öğrencileri 

oluşturmakta olduğu görülmektedir. 

Öğrenci annelerinin eğitim durumları grafik 3’te verilmektedir. 

Grafik 3.  Öğrenci Annelerinin Eğitim Durumları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci annelerinin eğitim durumlarında belirgin olarak göze çarpan bulgu, öğrenci 

annelerinin %8’nin okur yazar olmaması ve %54’dünün eğitim durumlarının ilkokul 

düzeyinde olmasıdır. Bu durum, çocukların okuma alışkanlığı kazanmasında ailenin desteği 

açısından olumsuz bir tablo olarak değerlendirilebilir. Okumayan ya da okuma yeterliliği 

olmayan velilerin çocuklarına okuma yönünde bilinçli bir katkı sağlayamayacağı 

düşünülebilir. 

Öğrenci babalarının eğitim durumları grafik 4’de verilmektedir. 

49,19% 50,81%

İlköğretim 8.Sınıf
Lise 11.Sınıf

8%
1%5%

1%
18%

13%
54%

Okur yazar değil İlkokul
Ortaokul Lise
Yüksekokul Üniversite
Lisans üstü



 15

Grafik 4. Öğrenci Babalarının Eğitim Durumları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci babalarının eğitim durumlarına bakıldığında ise annelerin eğitim durumuna 

göre daha iyimser oranlar göze çarpmaktadır. Buna göre araştırmaya katılan öğrenci 

babalarının, okuma yazma bilmeyenlerinin oranı %2,56, İlkokul mezunu olanların oranı 

%34,57, Ortaokul ve liseye mezunu olanların oranı %47,74, üniversite mezunu olanların oranı 

ise %22,13’ olduğu görülmektedir. 

Öğrenci annelerinin çalışma durumları grafik 5’te verilmektedir. 

 
Grafik 5. Öğrenci Annelerinin Çalışma Durumları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci annelerinin çalışma durumları değerlendirildiğinde, öğrenci annelerinin 

%86,32’si çalışmamaktadır. Öğrenci annelerinin çocuklarının okuma alışkanlığı 

13,49%
1,23%

2,56%
34,57%

16,90%
23,84%

7,41%

Okur yazar değil İlkokul Ortaokul
Lise Yüksekokul Üniversite
Lisans üstü

86,32%

12,63%

1,04%

Sağ değil Çalışıyor Çalışmıyor
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kazanmasında öğrenim durumlarının yanı sıra ekonomik açıdan da yoksunluk içerisinde 

bulunabilecekleri görülmektedir. 

Öğrenci babalarının mesleklerine göre dağılımı grafik 6’da verilmektedir. 

Grafik 6. Öğrenci Babalarının Mesleklerine Göre Dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci babalarının mesleklerine göre dağılımına bakıldığında, öğrenci babalarının, 

%32’sinin serbest meslek, %27,45’inin memur, %14,91’inin işçi, %9,21’inin emekli, 

%4,75’inin esnaf olduğu görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin aylık gelir durumları grafik 7’de verilmektedir. 

Grafik 7.  Öğrenci Ailelerinin Aylık Gelir Durumları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci ailelerinin aylık gelir durumları değerlendirildiğinde, %18,52’sinin 200-400, 

%15,38’inin 1000-1500, %15,10’nun 800-1000, %9,31’sının 600-800, %13,39’unun 400-600, 

14,91%

6,74%

27,45%

4,75%

0,28%

9,21%
0,85% 3,51%

32,29%

Sağ değil İşçi Çiftçi
Memur Esnaf Serbest meslek
Çalısmıyor Emekli Diger

15,10%
13,96%

13,39%

18,52%

7,98%
9,31%

6,36%

15,38%

Geliri yok 200-400 400-600 600-800
800-1000 1000-1500 1500-2000 2000 ve üstü
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%9,31’inin 2000-üstü, %6,36’sının 1500-2000 YTL aylık geliri olduğu görülürken, 

%7,98’inin geliri olmadığı görülmektedir. Öğrenci ailelerinin gelir durumlarının, öğrenci 

babalarının meslekleri ile tutarlı olduğu görülmektedir. Sonuçta ailelerin aylık kazançlarının 

sınırlı olması kitap okuma alışkanlığı, kitap edinme ya da kitap okumaya öncelik tanıma 

konularında belirleyici etkisi olduğu bir gerçektir. Kitap satın almadan da okuma alışkanlığı 

edinilebilir, kütüphanelerden ya da çevrede bulunanlardan ödünç kitap alınabilir ama yeni ve 

güncel yayınları takip edebilmek için maddi yeterlilik belirleyici rol oynamaktadır. 

Öğrenci ailelerinin ikamet ettiği yerleşim yerlerine göre dağılımları grafik 8’de 

verilmektedir. 

Grafik 8. Öğrenci Ailelerinin İkamet Ettiği Yerleşim Yerlerine Göre Dağılımları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öğrenci ailelerinin ikamet ettiği yerleşim yerlerine göre dağılımlarına bakıldığında, 

Ailelerinin %66,19’unun daha çok kentlerde yaşadıkları görülmektedir. Bu durum ülke 

genelinde görülen göç olgusunun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 

Öğrencilerin, ailelerinin tutumlarıyla ilgili düşünceleri grafik 9’da verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17,85%

15,38%
42,83%

23,36%
0,57%
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Grafik 9. Öğrencilerin, Ailelerinin Tutumlarıyla İlgili Düşünceleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin, ailelerinin tutumlarıyla ilgili düşüncelerine bakıldığında, öğrenciler 

ailelerini, %55,08 oranında koruyucu, %33,90 oranında demokratik, %9,69 oranında otoriter 

ve %1,33 oranında ilgisiz buldukları görülmektedir. Ailelerin çocuklarına yönelik daha çok 

koruyucu rol üstlenmeleri doğal bir sonuç olarak değerlendirilmelidir. Ancak ailelerin 

çocuklarını sadece koruyarak sorumluluklarını yerine getirdikleri düşüncesi ile hareket 

etmeleri çocukların gelişimi açısından sorun yaratabilir. Aileler çocuklarını hem korumalı, 

hem de çocuklarının gelişmelerini sağlayacak bir çok konuda rehberlik etmeli ya da fırsat 

sağlamalıdır. Okuma alışkanlığı kazandırmakta öncelikli sorumluluklardan bir tanesi 

olmalıdır. 

Öğrenci ailelerinin gelirlerinden yiyecek için ayırdıkları pay grafik 10’da 

verilmektedir. 

 
Grafik 10.  Öğrenci Ailelerinin Gelirlerinden Yiyecek İçin Ayırdıkları Pay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,69%

55,08%

1,33%

33,90%

Koruyucu buluyorum. Otoriter  buluyorum.
Demokratik  buluyorum. İlgisiz  buluyorum.

7,41%

76,73%

2,18%
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Öğrenci ailelerinin gelirlerinden yiyecek için ayırdıkları paya bakıldığında, ailelerin 

gelirinden yiyecek için ayırdıkları payın, %76,73 oranında ilk sırada olduğu görülmektedir. 

İnsanların sosyal hayatta en temel ve önceliği olan ihtiyaçları gidermeye çalışması normal bir 

sonuçtur. Aileler maddi durumu ne olursa olsun bütçelerinden öncelikle barınma, yiyecek 

ihtiyaçlarını karşılarlar. Kazanılan paranın büyük bir kısmı bu ihtiyaçlara harcandığında diğer 

ihtiyaçlarda sınırlılığa gidilebilmektedir. Araştırmaya katılan ailelerin maddi durumlarına 

ilişkin bulgularla birlikte değerlendirildiğinde maddi olumsuzlukların kitap okuma 

alışkanlığını sınırlayıcı etkisini görmek açısından önem taşımaktadır. 

Öğrenci Ailelerinin Gelirlerinden Barınma İçin Ayırdıkları Pay grafik 11’de 

verilmektedir. 

 
Grafik 11. Öğrenci Ailelerinin Gelirlerinden Barınma İçin Ayırdıkları Pay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Öğrenci ailelerinin gelirlerinden barınma için ayırdıkları paya bakıldığında, barınma 

için ayırdıkları payın %53,75’oranla yiyecek ihtiyacının ardından ikinci sırada olduğu 

görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin gelirlerinden okul araç-gereçleri için ayırdıkları pay grafik 12’de 

verilmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

53,75%

3,32%

25,93%
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Grafik 12.  Öğrenci Ailelerinin Gelirlerinden Okul Araç-Gereçleri İçin Ayırdıkları Pay 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci ailelerinin gelirlerinden okul araç-gereçleri için ayırdıkları paya bakıldığında, 

öğrenci ailelerinin okul araç gereçleri için ayırdıkları payın %54,99 oranında yiyecek ve 

barınma ihtiyaçlarının ardından 3.sırada yer aldığı görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin gelirlerinden kitap için ayırdıkları pay grafik 13’te verilmektedir. 

 
Grafik 13. Öğrenci Ailelerinin Gelirlerinden Kitap İçin Ayırdıkları Pay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci ailelerinin gelirlerinden kitap için ayırdıkları paya bakıldığında, öğrenci 

ailelerinin gelirlerinden kitap için ayırdıkları payın, %78,54’ünün cevapsız,%16,14’ünün 

3.sırada, %3,51’inin 2.sırada, %0,95’inin 1.sırada, %0,47’sinin 4.sırada, %0,38’inin 6.sırada 

olduğu görülmektedir. Grafik 13, 14 ve 15 birlikte değerlendirildiğinde ailelerin bütçelerinde 

0,09%
25,45%

3,42%

16,05%54,99%

Cevapsız 1.sıra 2.sıra 3.sıra 4.sıra

0,47%
0,38%16,14%

78,54%

3,51%

0,95%

Cevapsız 1.sıra 2.sıra
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sırasıyla, Yiyecek, barınma ve okul ihtiyaçlarına öncelik tanınmaktadır. Çoğu zaman kitap 

okumaya ayrılan pay okul ihtiyaçlarının içerisinde değerlendirilmektedir. Dolayısıyla 

toplumda kişi başına düşen gelirin ve gelişmişlik düzeyinin, okuma alışkanlığının 

kazanılmasında, okuma kültürünün oluşumunda etkili olduğu görülmektedir. 

Aile bireylerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları grafik 14’de 

verilmektedir. 

 
Grafik 14.  Aile Bireylerinin Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıkları 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aile bireylerinin boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıklarına bakıldığında, %18,23 

oranında hobi alışkanlıklarına devam ederek, %15,19 oranında kitap okuyarak, %3,13 

oranında sinemaya giderek, %2,18 oranında tiyatroya giderek, %2,09 oranında spor yaparak, 

%59,16 oranında ise, diğer alanlarda boş zamanlarını geçirdikleri görülmektedir. Anketin 

uygulandığı öğrencilerin sadece 15,9’unun boş zamanlarda kitap okuduğunu belirtmesi bir 

olumsuzluk olarak değerlendirilmelidir. Okumayan ve okumaya zaman ayırmayan öğrenci 

velilerinin, çocuklarına kitap okuma alışkanlığı kazandırmada örnek olma, çocuklarını kitap 

okumaya karşı motive etme konularında sorumluluklarının yerine getirmekte yetersiz 

kalabilecekleri düşünülebilir. 

Öğrencilerin yaşadıkları çevrede boş zamanlarını değerlendirme alışkanlıkları grafik 

15’de verilmektedir. 
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Grafik 15. Öğrencilerin Yaşadıkları Çevrede Boş Zamanlarını Değerlendirme 
Alışkanlıkları 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin Yaşadıkları Çevrede Boş Zamanlarını Değerlendirme Alışkanlıklarına 

bakıldığında ise öğrencilerin, %31,34 oranında okuyarak, %30,29 oranında sporla ilgilenerek, 

%15,38 oranında sohbet ve gezinti gibi faaliyetlerde bulunarak, %7,79 oranında TV 

izleyerek(Aksiyon vb dizileri izleyerek) %6,55 oranında dinlenerek, %3,23 oranında ise 

sanatsal ve kültürel faaliyetlere yönelerek geçirdikleri görülmektedir. Öğrencilerin üçte 

birinin boş zamanlarında kitap okuması, en azından bu oranın, televizyon izleme oranından 

yüksek olması açısından olumlu yönde değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirirken medyadan etkilenme oranları grafik 

16’da verilmektedir. 

 
Grafik 16. Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirirken Medyadan Etkilenme 

Oranları 
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Öğrencilerin Boş Zamanlarını Değerlendirirken Medyadan Etkilenme Oranlarına 

bakıldığında, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirirken medyadan etkilenme oranlarının 

%68,76’sının medyadan etkilenmediği, %31,24 ‘ünün ise medyadan etkilendiği 

görülmektedir. Medyanın, yaklaşık her üç öğrenciden birini etkilediği düşünüldüğünde, 

öğrencilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmasında ve toplumun okuma kültürünün 

gelişmesinde üstüne düşen sorumluluğun önemi net olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin evlerinde kitaplık bulunma durumları grafik 17’de verilmektedir. 

 
Grafik 17.  Öğrencilerin Evlerinde Kitaplık Bulunma Durumları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin evlerinde kitaplık bulunma durumlarına bakıldığında, öğrencilerin 

%79,49 ‘unun evlerinde kitaplık bulunduğu, %20,51’inin evlerinde kitaplık bulunmadığı 

görülmektedir. Her on öğrenciden sekizinin evinde kitap bulunmasına karşın sadece her on 

öğrenciden üçünün boş vakitlerini kitap okumaya ayırması, evde sadece kitap ve kitaplığın 

olmasının yeterli olamayacağının bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. 

Öğrenci Ailelerinin Kitaplıklarında Bulunan Kitap Sayıları grafik 18’de verilmektedir. 

 
Grafik 18. Öğrenci Ailelerinin Kitaplıklarında Bulunan Kitap Sayıları 
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Öğrenci Ailelerinin Kitaplıklarında Bulunan Kitap Sayılarına bakıldığında,öğrenci 

ailelerinin kitaplıklarında bulunan kitap sayılarının %37,80’sinin 10-20 arasında, 

%28,87’sinin 20-50 arasında, %12,82’sinin 50-100 arasında, %10,54’ünün 100 ve üzerinde 

olduğu görülmektedir. Yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan kişinin çok okuyan kişi, 6-20 kitap 

okuyan kişinin orta düzeyde okuyan kişi ve yılda 1-5 kitap okuyan kişi az okuyan kişi olarak 

tanımlandığı, hiç kitap okumayan kişinin ise, okuyucu olmayan kişi olarak tanımlandığı göz 

önünde bulundurulduğunda öğrenci ailelerinin kitaplıklarında bulunan kitap sayılarının ne 

kadar yetersiz olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin kendilerine ait kitap bulundurma durumları grafik 19’da verilmektedir. 

Grafik 19. Öğrencilerin Kendilerine Ait Kitap Bulundurma Durumları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin kendilerine ait kitap bulundurma durumlarına bakıldığında, öğrencilerin 

kendilerine ait kitap bulundurma oranlarının %87,27 oranında olduğu görülmektedir. Bu 

bulgu öğrencilerin kitabı sahiplenme düşüncesi açısından olumlu bir sonuç olarak 

değerlendirilebilir. 

Öğrencilerin kendilerine ait kitap sayıları (Ders kitabı hariç) grafik 20’de 

verilmektedir. 
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Grafik 20.  Öğrencilerin Kendilerine Ait Kitap Sayıları (Ders Kitabı Hariç) 
 

 f %   f % 

Cevapsız 223 21,18  45-50 arası 42 3,99 

5-10 arası 130 12,35  50-55 arası 29 2,75 

10-15 arası 176 16,71  55-60 arası 1 0,09 

15-20 arası 126 11,97  60-65 arası 20 1,90 

20-25 arası 109 10,35  65-70 arası 8 0,76 

25-30 arası 53 5,03  70-75 arası 7 0,66 

30-35-arası 62 5,89  80-85 arası 10 0,95 

35-40 arası 16 1,52  95-100 arası 6 0,57 

40-45 arası 8 0,76  100 ve üzeri 45 2,56 

 
Öğrencilerin ders kitapları dışında sahip oldukları kitapların sayılarına bakıldığında; 

16,71’inin 10-15 arası, %12,35’inin 5-10 arası, %11,97’sinin 15-20 arası, %10,35’inin 20-25 

arası, %5,89’unun 30-35 arası, %5,03’ünün 25-30 arası, %3,99’unun 45-50 arası, %2,75’inin 

50-55 arası, %2,56’sının 100 ve üzeri, %1,90’nının 60-65 arası ,%1,52’sinin 35-40 arası, 

%0,95’inin 80-85 arası, %0,76’sının 65-70 arası, %0,76‘sının 40-45 arası, %0,66’sının 70-75 

arası, %0,57’sinin 95-100 arası, %0,09’unun 55-60 arasında kitabı olduğu görülmektedir. Bu 

durum bir öğrencinin ortalama 5 ile 25 arasında kitabı olduğu şeklinde genellenebilir. 

İlköğretim ve lise düzeyinde öğrencilerin ortalama 5-25 arası kitaba sahip olmaları, yeterli 

düzey olarak değerlendirilmemelidir. 

Öğrencilerin ilk kitap okuma yaşları grafik 21’de verilmektedir. 
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Grafik 21. Öğrencilerin İlk Kitap Okuma Yaşları 
İlk Kitap Okuma Yaşı % 

6 Yaş 1,42 
7 Yaş 0,85 
8 Yaş 0,28 
10 Yaş 0,66 
11 Yaş 2,09 
12 Yaş 7,69 
13 Yaş 46,63 
14 Yaş 16,81 
15 Yaş 9,02 
16 Yaş 7,79 
11 Yaş 1,99 
12 Yaş 1,80 
13 Yaş 1,61 
14 Yaş 0,47 
15 Yaş 0,38 
16 Yaş 0,38 
18 Yaş 0,09 

 
Öğrencilerin ilk kitap okuma yaşlarına bakıldığında, %46,63’sı 13 yaş,  %16,81’i 14 

yaş, %9,02’si 15 yaş, %7,79’u 16yaş,%7,69’u 12 yaş, %2,09’u 11 yaş, %1,99’u 11 yaş, 

%1,80’i 12 yaş, %1,61’i 13 yaş, %1,42’si 6 yaş, %0,85’i 7 yaş, %0,66’sı 10 yaş, %0,47’si 14 

yaş, %0,38’si 15 yaş, %0,38’si 16 yaş, %0,28’i 8 yaş, %0,09’u 18 yaş olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin yaklaşık %63’ünün 13 ve 14 yaşlarında ilk kez kitap okumaya başlamaları 

oldukça düşündürücü bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. Ortalama 7 yaşında okuma ve 

yazmayı öğrenen bir öğrencinin ilk kitap okuma yaşı 13-14 yaşları olmamalıdır. Okumayı 

öğrenme ile okumaya başlama arasındaki kaybedilen zaman 6-7 yıldır. Öğrencilerin okuma 

düzeylerinin gelişimi, okuma kültürlerinin oluşumu açısından çok önemli bir zaman kaybı 

olduğu görülmektedir. 

Öğrencilerin, aile bireylerinde kitap okuma sıklığı grafik 22’de verilmektedir. 

Grafik 22. Öğrencilerin, Aile Bireylerinde Kitap Okuma Sıklığı 
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Öğrencilerin, aile bireylerinde kitap okuma sıklığına bakıldığında, %47,58’sinin ara 

sıra, %14,34’ünün her gün; %14,34’ünün haftada bir, %4,65’inin ise ayda bir kitap okuduğu 

görülürken, %19,09’unun hiç kitap okumadığı görülmektedir. öğrenci ailelerinin yaklaşık 

yarısının ara sıra kitap okuması, bu ailelerde düzenli kitap okuma alışkanlığının olmadığının 

bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Her yüz öğrenci velisinden yaklaşık yirmi velinin hiç 

kitap okumaması, hem kendisinin hem de çocuğunun gelişimi açısından bir olumsuzluk 

olarak görülmektedir. 

Öğrencilerin, ders kitabı dışında kitap okuma alışkanlıkları grafik 23’de verilmektedir. 

Grafik 23.  Öğrencilerin, Ders Kitabı Dışında Kitap Okuma Alışkanlıkları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin, ders kitabı dışında kitap okuma alışkanlıklarına bakıldığında, 

%87,46’sının kitap okuduğu görülürken, %12,54’ünün kitap okumadığı görülmektedir. her 

yüz öğrenciden on üçünün hiç kitap okumaması önemli bir sorun olarak değerlendirilmelidir. 

Gerekli düzenlemeler yapılmalı ve yeni stratejiler geliştirilmelidir. 

Öğrencilerin “Ders kitaplarının ücretsiz edinilmesi öğrencileri mutlu ediyor mu?” 

sorusuna verdikleri cevapların dağılımı grafik 24’de verilmektedir. 

Grafik 24. Ders Kitaplarının Ücretsiz Edinilmesi Öğrencileri Mutlu Ediyor mu? 
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Öğrencilerin, “Ders kitaplarının ücretsiz edinilmesi öğrencileri mutlu ediyor mu?” 

Sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında, ders kitaplarının ücretsiz edinilmesinin 

öğrencileri büyük oranda mutlu ettiği görülmektedir.  

Öğrencilerin bir günde okumaya ayırdıkları süreler grafik 25’de verilmektedir. 

Grafik 25. Öğrencilerin Bir Günde Okumaya Ayırdıkları Süreler 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin Bir günde okumaya ayırdıkları sürelere bakıldığında, %64,96’sının bir 

saat, %21,18’inin 2-3 saat, , %2,56’sının dört saat okumaya zaman ayırdıkları görülürken, 

%11,30’unun okumak için hiç zaman ayırmadığı görülmektedir. Öğrencilerin yarıdan 

fazlasının okumak için bir saat ayırması, her yüz öğrenciden on ikisinin hiç zaman 

ayırmaması, öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanma ve okuma kültürlerinin oluşması 

açısından önemli sorunların olduğunun bir göstergesi olarak görülmelidir. 

Öğrenciler Evlerinde Kitap Okuyor mu? grafik 26’da verilmektedir. 

 
Grafik 26.  Öğrenciler Evlerinde Kitap Okuyor Mu? 
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Öğrenciler evlerinde kitap okuyor mu? Sorusuna verilen cevaplara bakıldığında, 

öğrencilerin %90,41’inin evde kitap okuduğu görülmektedir. Daha önceki bulgularla tutarlı 

olarak öğrencilerin yüzde onunun evde, okulda hiçbir şekilde okumadığı ve okumayı 

sevmediği görülmektedir. 

Öğrencilerin okudukları kitap türleri ve oranları grafik 27’de verilmektedir. 

Grafik 27.  Öğrencilerin Okudukları Kitap Türleri ve Oranları 
 

  f % 

Masal ve hikâye okuyanlar 259 24,60 

Roman okuyanlar 749 71,13 

Resimli kitap okuyanlar 61 5,79 

Biyografi okuyanlar 84 7,98 

Bilim kitapları okuyanlar 305 28,96 

Belgesel okuyanlar 163 15,48 

Çizgi roman okuyanlar 97 9,21 

Diğer kitapları okuyanlar 149 14,15 

 
Öğrencilerin Okudukları Kitap Türleri ve Oranlarına bakıldığında, %71,13’ünün 

roman, %28,96’sının bilimsel, %24,60’ının masal ve hikaye, %15,48’inin belgesel, 

%9,21’inin çizgi roman, %7,98’inin biyografi, %5,79’unun resimli kitaplar türünde kitap 

okudukları görülmektedir. 

Öğrencilerin okudukları kitapları seçerken yardım aldıkları kişiler ve oranları grafik 

28’de verilmektedir. 
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Grafik 28. Öğrencilerin Okudukları Kitapları Seçerken Yardım Aldıkları Kişiler Ve 

Oranları  
 

  f % 

Kendim seçerim. 956 90,79 

Annem babam seçer. 29 2,75 

Öğretmenlerim seçer. 25 2,37 

Kardeşlerim veya abla ve ağabeylerim seçer. 3 0,28 

Arkadaşlarım seçer. 27 2,56 

Diğer 13 1,23 

Toplam 1053 100 

 
Öğrencilerin okudukları kitapları seçerken yardım aldıkları kişiler ve oranlarına 

bakıldığında, %90,79unun kendilerinin seçtiği görülmektedir. Ayrıca öğrenciler, anne-baba, 

öğretmen ve arkadaş çevresinden kitap seçiminde zaman zaman yardım aldıklarını ifade 

etmektedirler. 

Öğrenciler kitap okuma konusunda aileleri tarafından yönlendiriliyor mu? grafik 29’da 

verilmektedir. 

 
Grafik 29. Öğrenciler Kitap Okuma Konusunda Aileleri Tarafından Yönlendiriliyor 

mu? 
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Öğrencilerin kitap okuma konusunda aileleri tarafından yönlendiriliyor mu? sorusuna 

verdikleri cevaplara bakıldığında, %44,06 oranda bazen yönlendirildiklerini, %35,14 oranında 

her zaman yönlendirildiklerini, %20,80 oranında ise yönlendirilmediklerini bildirdikleri 

görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin kitap okuma konusunda öğrencileri yönlendirme biçimleri grafik 

30’da verilmektedir. 

Grafik 30.  Öğrenci Ailelerinin Kitap Okuma Konusunda Öğrencileri Yönlendirme 
Biçimleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öğrenci ailelerinin kitap okuma konusunda öğrencileri yönlendirme biçimlerine 

bakıldığında, %25,36’sı okuma şekli veya temposu, %23,74’ü zaman süresi ve %15,10’u 

kitapların seçimi konularında belirli yönlendirmelerde bulundukları görülmektedir. 

Öğrencilerin Kitap Okuma Amaçları grafik 31’de verilmektedir. 
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Grafik 31. Öğrencilerin Kitap Okuma Amaçları 
 

 f % 

Öğrendiğim bir konuyu pekiştirmek için 360 34,2 

Eğlenmek ve dinlenmek için 439 41,7 

Dili kullanma yeteneğimi geliştirmek desteklemek 
için 

627 59,5 

Anlama-dinleme yeteneğimi geliştirmek için 660 62,7 

Hayal gücümü geliştirmek için 489 46,4 

Kitap okurken heyecan duyduğum için 300 28,5 

Kitapta anlatılanları merak ettiğim için 413 39,2 

Kafamda oluşan soruları çözmek için 285 27,1 

Yabancı dilimi geliştirmek için 115 10,9 

Hepsi  164 15,6 

 
 

Öğrencilerin kitap okuma amaçlarına bakıldığında, %62,70’i anlama dinleme 

yeteneğimi geliştirmek için, %59,50’si dili kullanma yeteneğini geliştirmek ve desteklemek 

için, %46,40’ı hayal gücünü geliştirmek için, %41,70’i eğlenmek ve dinlenmek için, 

%39,20’si kitapta anlatılanları merak ettiği için, %34,20’si öğrendiği bir konuyu pekiştirmek 

için, %28,50’si kitap okurken heyecan duyduğu için, %27,10’u kafasında oluşan soruları 

çözmek için, %10,90’ı yabancı dilini geliştirmek için okuduklarını ifade ettikleri 

görülmektedir. Öğrencilerin yarıdan fazlasının konuştukları dillerini kullanma yeteneğini 

geliştirmek için okumaya çalıştıklarını ifade etmeleri, iyimser ve olumlu bir bulgu olarak 

değerlendirilmelidir. Kişinin kendisini geliştirmek amacıyla okuması ve okuyucu kitlede bu 

amacın genel bir kanı olması okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaşması açısından önemli 

bir oluşum olarak değerlendirilmelidir. 

Öğrenciler dergi ve kitap temin etmede kütüphaneden yararlanıyor mu? grafik 32’de 

verilmektedir. 
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Grafik 32. Öğrenciler Dergi ve Kitap Temin Etmede Kütüphaneden Yararlanıyor mu? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenciler dergi ve kitap temin etmede kütüphaneden yararlanıyor mu? sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımına bakıldığında, öğrencilerin okudukları kitapları, %65,91’i 

kütüphaneden temin etmedikleri, %34,09’unun ise kütüphaneden temin ettikleri 

görülmektedir. Her yüz öğrencide sadece otuz dördünün kütüphanelerden faydalanması 

düşündürücüdür. Bu sonuç öğrencilerin kütüphaneye gitme, kütüphaneyi kullanma konusunda 

yeterince bilinçli olmadıklarının göstergesidir. Bu konuda mevcut kütüphanelerin sayısının ve 

işleyişinin yeterliliği de önem taşımaktadır. 

Öğrencilerin dergi ve gazete temin etmede arkadaşlarından yararlanıyor mu? sorusuna 

verdikleri cevapların dağılımı grafik 33’de verilmektedir. 

Grafik 33.  Öğrenciler Dergi ve Gazete Temin Etmede Arkadaşlarından Yararlanıyor 
mu? 
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Öğrenciler dergi ve gazete temin etmede arkadaşlarından yararlanıyor mu? Sorusuna 

verdikleri cevaplara bakıldığında, %62,77’sinin arkadaşlarından ödünç aldıkları 

görülmektedir. 

Öğrenciler gazete ve dergi satın alıyor mu? sorusuna verdikleri cevapların dağılımı 

grafik 34’te verilmektedir. 

 
Grafik 34. Öğrenciler Gazete ve Dergi Satın Alıyor mu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenciler gazete ve dergi satın alıyor mu? sorusuna verdikleri cevaplara bakıldığında, 

%63,34’ünün gazete ve dergi satın aldıkları görülmektedir. 

Öğrencilere kitap seçiminde anne ve babalarının izin verme durumu grafik 35’de 

verilmektedir. 

 
Grafik 35.  Öğrencilere Kitap Seçiminde Anne ve Babalarının İzin Verme Durumu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilere kitap seçiminde anne ve babalarının izin verme durumuna bakıldığında, 

Velilerin tamamına yakınının (%91,26) kitap seçimine izin verdikleri görülmektedir. 

Öğrencilerin gazete okuma sıklıkları grafik 36’da verilmektedir. 

36,66%
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Grafik 36. Öğrencilerin Gazete Okuma Sıklıkları 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin gazete okuma sıklıklarına bakıldığında, öğrenciler, %51,95’i ara sıra, 

%30,48’i her gün, %13,96’sı yalnızca hafta sonları gazete okuduklarını ifade etmektedirler. 

Her on öğrenciden sadece üç öğrencinin düzenli gazete okuması olumsuz bir bulgu olarak 

değerlendirilmelidir. Gazetenin kitaba göre daha kolay elde edilebilen, daha ucuz bir yazılı 

materyal olmasına karşın yaygın olarak okunmaması, okuma alışkanlığı ve kişinin öncelikleri 

ile ilişkilendirilebilir. 

Öğrencilerin Okudukları Dergi Türleri grafik 37’de verilmektedir. 

Grafik 37.  Öğrencilerin Okudukları Dergi Türleri  
 

 f % 

Bilimsel ve teknik konulu dergiler 534 50,7 

Edebiyat dergileri  216 20,5 

Çizgi roman vb. 196 18,6 

Diğer dergiler 259 24,6 

 
Öğrencilerin okudukları dergi türlerine bakıldığında, %50,70’inin bilimsel ve teknik 

kolulu dergileri, %20,50’sinin edebiyat dergileri, %18,60 çizgi roman v.b dergileri okudukları 

görülmektedir. Diğer dergilerin okunma oranı ise 24,6’dır. 

Öğrencilerin, evlerine gazete girme sıklığı grafik 38’de verilmektedir. 
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Grafik 38. Öğrencilerin, Evlerine Gazete Girme Sıklığı 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öğrencilerin, evlerine gazete girme sıklığına bakıldığında, %41,88’inin 1, 

%21,46’sının 2, %7,4’ünün1 3, %4,27’sinin 5, %1,33’ünün 4 gazete girdiği görülürken, 

%23,65’nin evlerine hiç gazete girmediği görülmektedir. 

Öğrenci ailelerinin gazeteye abone olma durumları grafik 39’da verilmektedir. 

 
Grafik 39. Öğrenci Ailelerinin Gazeteye Abone Olma Durumları 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrenci ailelerinin gazeteye abone olma durumlarına bakıldığında, öğrenci ailelerinin 

%66,29 ‘sının hiçbir gazeteye abone olmadığı görülürken, %21,18’inin 1 gazeteye, 

%6,84’ünün 2 gazeteye, %2,56 ‘sının 3 gazeteye, %1,71’inin 5 gazeteye %1,42’sinin               

4 gazeteye abone olduklarını ifade ettikleri görülmektedir. Grafik 40 ve Grafik 41’de 

görüldüğü gibi, gazete okuma kültürünün yeterince gelişmediği kanısına varılabilir.  
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Öğrenciler kitap alırken neye önem veriyorlar? grafik 40’da verilmektedir. 
 

Grafik 40.  Öğrenciler Kitap Alırken Neye Önem Veriyorlar? 

 f % 

Konuya önem verenler 768 72,9 

Resme önem verenler 42 4,0 

Renge önem verenler 22 2,1 

Fiyata önem verenler 130 12,3 

Hepsine önem verenler 246 23,4 

 
Öğrenciler kitap alırken neye önem veriyorlar? Sorusuna verdiklere cevaplara 

bakıldığında, öğrencilerin kitap alırken, %72,90’nının konuya, %12,30’unun fiyata, %4’ünün 

resme, %2,10’nun renge önem verdikleri görülmektedir. 

Öğrencilerin piyasada satılan kitapların fiyatlarıyla ilgili düşünceleri grafik 41’de 

verilmektedir. 

 
Grafik 41. Öğrencilerin Piyasada Satılan Kitapların Fiyatlarıyla İlgili Düşünceleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin piyasada satılan kitapların fiyatlarıyla ilgili düşüncelerine bakıldığında, 

satılan kitapların fiyatlarının %42,36 onanında normal, %41,22 oranında pahalı, %4,08 

oranında ucuz buldukları görülmektedir. 

Kitap alırken veya okurken tavsiyelerin öğrencileri yönlendirme durumu grafik 42’de 

verilmektedir. 
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Grafik 42. Kitap Alırken veya Okurken Tavsiyelerin Öğrencileri Yönlendirme Durumu  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kitap alırken veya okurken tavsiyelerin öğrencileri yönlendirme durumuna 

bakıldığında, %73,31oranında yönlendirdiğini ifade etmektedirler.  

Öğrenciler, okudukları dergi ve kitapları okuduktan sonra nasıl değerlendiriyor? grafik 

43’te verilmektedir. 

 
Grafik 43. Öğrenciler, Okudukları Dergi ve Kitapları Okuduktan Sonra Nasıl 

Değerlendiriyor? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Öğrenciler, okudukları dergi ve kitapları okuduktan sonra nasıl değerlendiriyor? 

sorusuna bakıldığında, öğrencilerin okudukları dergi ve kitapları okuduktan sonra okuduğu 

hitapları %48,53’ü arkadaşlarına okumaları için verdiklerini, %34,47’si kendi kütüphanesine 

koyduklarını, %9,31’i bir kenara attıklarını, %6,08’i herhangi bir kütüphaneye 

bağışladıklarını, %1,61’i sattıklarını ifade ettikleri görülmektedir. 

Öğrencilerin, kitap okumanın kendilerine yaptığı katkı konusundaki düşünceleri grafik 

44’te verilmektedir. 

26,69%

73,31%

Evet yönlendirir. Hayır yönlendirmez.
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Çok beğendiğim için arkadaşıma okuması için veririm.
Bir kenara atarım.
Satarım.
Kütüphaneye bağışlarım.
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Grafik 44.  Öğrencilerin, Kitap Okumanın Kendilerine Yaptığı Katkı Konusundaki 
Düşünceleri 

 f % 

Derslerimde başarılı olmama katkı sağlar. 503 47,8 

İnsanlarla kaynaşmamı, iletişim kurmamı ve 
arkadaş olmamı sağlar. 

498 47,3 

Doğru bilgilenmemi sağlar. 408 38,7 

Fiziksel ve ruhsal yönden rahatlamamı sağlar. 312 29,6 

Sorumluluk duygumu artırır. 269 25,5 

Sıkıntılarımdan kurtarır. 219 20,8 

Çevrede saygınlık kazanmamı sağlar. 207 19,7 

Öğrencilerin, kitap okumanın kendilerine yaptığı katkı konusundaki düşüncelerine 

bakıldığında,öğrenciler kitap okumanın kendilerine, %47,80 oranında derslerinde başarılı 

olmalarına katkı sağladığını, %47,30’oranında insanlarla kaynaşmalarını, iletişim kurmalarını 

ve arkadaş olmalarını sağladığını ,%38,70’oranında doğru bilgilenmelerini sağladığını, 

%29,60 oranında fiziksel ve ruhsal yönden rahatlamalarını sağladığını, %25,50 oranında 

sorumluluk duygularını artırdığını, %20,80 oranında sıkıntılarından kurtardığını, %19,70 

oranında çevrede saygınlık kazanmalarını sağladığını ifade ettikleri görülmektedir.  

Öğrencilere göre kitap okumanın en önemli sebepleri grafik 45’de verilmektedir. 
 

Grafik 45. Öğrencilere Göre Kitap Okumanın En Önemli Sebepleri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilere göre kitap okumanın en önemli sebepleri, %69,61 oranında eğitici ve 

yararlı olması, %20,99 oranında eğlenceli ve zevkli olması, %5,98 oranında can sıkıntısından 

kurtarması, %2,75 oranında arkadaş edinmeye yardımcı olması, %0,66sı da sağlığa yararlı 

olması şeklinde sıraladıkları görülmektedir  
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Sağlığa yararlı olması
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Öğrencilerin kitap okuduktan sonra kapıldıkları duyguların dağılımı grafik 46’da 
verilmektedir. 
 

Grafik 46. Öğrencilerin Kitap Okuduktan Sonra Kapıldıkları Duyguların Dağılımı 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin kitap okuduktan sonra kapıldıkları duyguların dağılımına bakıldığında, 

,%35,78’inin kendine güven duyduğunu, %33,27’sinin öğrendiklerini başkalarına aktarmak 

için heyecan duyduğunu, %10,74’ünün her türlü tartışmaya kendimi hazır hissettiğini, 

%10,44’ünün kendimi donanımlı hissettiğini, %6,77’sinin kendimi yalnız hissettiğini, 

%3,00’nün ise kendimi yücelmiş hissettiğini ifade ettikleri görülmektedir. 

Öğrencilerin kitap okumanın öss ve oks’ye birebir katkısı konusundaki düşünceleri 

grafik 47’de verilmektedir. 

 
Grafik 47. Öğrencilerin Kitap Okumanın ÖSS ve OKS’ye Birebir Katkısı Konusundaki 

Düşünceleri 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin kitap okumanın öss ve oks’ye birebir katkısı konusundaki düşüncelerine 

bakıldığında öğrencilerin tamamına yakınının kitap okumanın ÖSS ve OKS’ye birebir katkısı 

olduğuna inandıkları görülmektedir. Okuyan öğrencilerin anlama ve okuma becerilerinin 

gelişmesi sınav performanslarında olumlu yönde etkili olması olağan bir sonuç olarak 

35,78%

6,77%10,74%3,00%

10,44%

33,27%
Kendimi yalnız hissederim.
Kendime güven duyarım.
Öğrendiklerimi başkalarına aktarmak için heyecan duyarım.
Kendimi donanımlı hissederim.
Kendimi yücelmiş hissederim.
Her türlü tartışmaya kendimi hazır hissederim.

91,93%

1,52%6,55%

Cevapsız Evet, inanıyorum. Hayır, inanmıyorum.
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değerlendirilmelidir. Öğrencilerin bunun farkında olmasına rağmen okuma düzeylerine ilişkin 

bir çaba sarf etmemeleri düşündürücü bir bulgu olarak değerlendirilmelidir. 

Öğrencilerin, öğretmenlerin kitap okuyup okumadıkları konusundaki düşüncelerinin 

dağılımları grafik 50’de verilmektedir. 

Öğrencilerin, toplumda başarısıyla tanınan insanların geçmişte ve bugün çok kitap 

okuyup okumadıklarıyla ilgili düşünceleri grafik 48’de verilmektedir. 

Grafik 48. Öğrencilerin, Toplumda Başarısıyla Tanınan İnsanların Geçmişte Ve Bugün 
Çok Kitap Okuyup Okumadıklarıyla İlgili Düşünceleri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Öğrencilerin, toplumda başarısıyla tanınan insanların geçmişte ve bugün çok kitap 

okuyup okumadıklarıyla ilgili düşüncelerine bakıldığında, öğrencilerin büyük çoğunluğu 

toplumda başarısıyla tanınan insanların geçmişte ve bugün çok kitap okuduklarını 

düşünmektedirler. Grafik 49’da olduğu gibi öğrencilerin okuma konusunda belli bir bilince 

sahip oldukları ama davranışa dönüştüremedikleri görülmektedir. 

Öğrencilerin MEB’ce belirlenen 100 temel eseri okuma oranları grafik 49’da verilmektedir. 
 

Grafik 49.  Öğrencilerin MEB’ce Belirlenen 100 Temel Eseri Okuma Oranları 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,66%

74,26%

25,07%

Cevapsız
Evet,çok okuduklarını düşünüyorum.
Hayır,çok okuduklarını düşünmüyorum.

0,95%
26,97%

72,08%

Cevapsız Evet, okudum. Hayır, okumadım.
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Öğrencilerin Milli Eğitim bakanlığınca belirlenen 100 temel eseri okuma oranlarına 

bakıldığında, öğrencilerin, % 72,08’nin okumadığı görülmektedir. Bu bulgu özellikle 

okullarda, ailede okuma konusunda yapılan teşviklerin yetersiz olduğunun göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir. 

Öğrencilerin, okuduklarının dinlediklerinden çok kalıcı olup olmadığı ile ilgili 

düşünceleri grafik 50’de verilmektedir. 

 
Grafik 50. Öğrencilerin Batı Ülkelerindeki İnsanların Daha Çok Okuyup 

Okumadıklarıyla İlgili Düşünceleri 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Öğrencilerin batı ülkelerindeki insanların daha çok okuyup okumadıklarıyla ilgili 

düşüncelerine bakıldığında, öğrenciler, Batı ülkelerindeki insanların daha çok okuduklarını 

düşündükleri görülmektedir.  

 

Yorum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

1%

35%

Cevapsız Evet, düşünüyorum. Hayır, düşünmüyorum.
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BÖLÜM lV 

ÖZET, SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın özeti, bulgulara dayanarak ulaşılan sonuçlar ve geliştirilen 
öneriler yer almaktadır. 

ÖZET 

Okuma alışkanlığı kişinin bir gereksinim olarak algılaması sonucu okuma eylemini, 
yaşam boyu sürekli ve düzenli biçimde gerçekleştirmesidir. Kişilerin okumayı öğrendikten 
sonra bu eylemi zevkle yapmalarını sağlamak için kazanmaları gereken önemli bir beceridir. 

Okuma alışkanlığının kazanılmasında etkili dönem çocukluk dönemi olarak kabul 
edilmektedir. Çünkü erken yaşlarda kazanılmış okuma alışkanlığı, çocuğun gelişiminde etkili 
olacak ve yaşamının ileri dönemlerinde oldukça önemli avantajlar sağlamaktır. 

Okuma alışkanlığının kazanılmasında aile, okul ve çevre gibi üç temel toplumsal 
kurumun oldukça etkili olduğu. kabul edilmektedir. 

Bireyin okuma alışkanlığı kazanmasında engel olan nedenler ise 

• Sözlü kültür geleneğinden kaynaklanan nedenler 

• Zihniyete yönelik nedenler 

• Topluma yönelik nedenler 

• Kültürel nedenler 

• Eğitimle ilgili nedenler 

• Ekonomik (yoksulluk) nedenler 

• Zamana ve döneme ilişkin nedenler 

• Medya merkezli (özellikle televizyona bağlı) nedenler 

olarak sıralanmaktadır. 

Birleşmiş Milletler İnsani Gelişim Raporuna göre, Türkiye'nin Malezya, Libya, 
Ermenistan gibi ülkelerin de bulunduğu 173 ülke arasından okumada 86. Sırada 
bulunmaktadır. 

Bu araştırmanın genel amacı; Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve ortaöğretim kurumlarında 
öğrenimini sürdüren öğrencilerin okuma düzeylerinin ve okuma düzeylerine etki eden 
etmenlerin neler olduğunu belirlemek, bunun yanı sıra, okuma kültürünün oluşumu ve 
gelişimi sürecinde karşılaşılan sorunlara çözüm önerileri sunmaktır. Bu araştırma ile elde 
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edilecek verilerin, Millî Eğitim Bakanlığının öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması 
için yürüttüğü çalışmaların etkililiğinin artırılmasında katkıda bulunacağı umulmaktadır.  

Araştırmada, öğrencilerin okuma düzeyi çeşitli boyutlarıyla betimlenmiştir. Bu yüzden 
araştırma “nedir” sorusuna yanıt arayan tekil tarama modelinde bir araştırma olarak 
yapılandırılmıştır.  

Araştırmanın genel evrenini 2006-2007 öğretim yılında Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve 
ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.  

Örneklem almak için kademeli örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu çerçevede alt 
evren belirlenmiştir. Buna göre, 81 ilin tamamından örnek almak yerine, illerin yer aldığı 
coğrafi bölgeler ve gelişmişlik düzeyleri ölçüt olarak alınarak toplam 13 il seçilmiştir. Bir 
başka deyişle örneklemin seçileceği yerleşim yeri alt evreni 13 il merkezinden oluşmuştur. 
Örneklemi oluşturan il merkezleri; Marmara bölgesinde İstanbul ve Bilecik  Karadeniz 
bölgesinde Samsun ve Bayburt, Eğe bölgesinde İzmir ve Kütahya, İç Anadolu bölgesinde 
Ankara ve Çankırı, Akdeniz bölgesinde Isparta ve Osmaniye, Doğu Anadolu Bölgesinde 
Erzurum ve Ardahan, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Siirt olarak belirlenmiştir.  

Her yerleşim yeri alt evreninden iki ilköğretim okulu, iki genel ortaöğretim okulu 
olmak üzere dörder okul alınmıştır. Bu bağlamda her coğrafî bölgeden sekizer okuldan örnek 
alınmıştır. Her okuldan alınacak öğrenci sayısı 20 olarak belirlenmiştir. Toplam 1053 
öğrencinin görüşleri alınmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı ilk ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin 
okuma düzeylerini ve alışkanlıklarını değerlendirmeyi amaçlayan bu araştırmada, veri 
toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anket formu araştırmanın genel amacı ve alt 
amaçları esas alınarak geliştirilmiştir, Anket maddeleri var olan durum ile varolması gereken 
durum arasındaki farkı ortaya koyabilecek biçimde oluşturulmuştur. Hazırlanan anket formu, 
yüz geçerliğini sağlamak üzere alan uzmanlarının görüşlerine sunulmuştur. Alan uzmanlarının 
eleştirileri doğrultusunda yeniden düzenlenen anket formları, asıl örneklemde yer almayacak 
olan yeterli sayıda öğrenciye uygulanarak elde edilen sonuçlar üzerinden güvenirlik 
çalışmasına tabi tutulmuştur. Bu aşamadan sonra son biçimini alan anket, örneklemi oluşturan 
öğrencilere uygulanmıştır.  

Araştırmada elde edilecek veriler, kodlanarak bilgisayara yüklenmiş ve “SPSS 
(Statistical package program for social sciences) 13,0 for Windows” istatistik programı 
kullanılarak çözümlenmiştir. Verilerin, yüzde (%), frekans (f), aritmetik ortalama (x), standart 
sapma (ss)analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgular, yorumlanarak raporlaştırılmıştır. 
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SONUÇLAR 

1. Ailelerin bütçelerinden çocuklarının eğitimi için ayrılan bütçe okul ihtiyaçları ile 
sınırlıdır.Kitap okumak ya da kitap için ayrı bir bütçe yapılma oranı düşüktür.Çoğu 
ailede, kitap alma,kitap okumanın öncelikli bir ihtiyaç olmadığı görülmektedir. 

2. Boş zamanlarını okuyarak değerlendiren çocukların oranı oldukça düşüktür. 

3. Çevrede ve ailede boş zamanlarını okuyarak geçirenlerin oranı oldukça düşüktür. 

4. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun evinde kitaplığı olmasına rağmen,kitaplıkta yeterince 
kitap bulunmamaktadır. 

5. Öğrencilerin büyük bir kısmı bağımsız olarak kitap okumaya 13-14 yaşlarında 
başladıklarını ifade etmektedirler. 

6. Öğrencilerin evde kitap okuma alışkanlıkları ve kitap okumak için ayırdıkları süre 
oldukça yetersizdir. 

7. Öğrencilerin %10’u hiç kitap okumamaktadır. 

8. Öğrencilerin daha çok, masal hikaye ,roman ve bilimsel kitapları okumayı tercih 
etmektedirler. 

9. Öğrencilerin büyük bir kısmı okudukları kitapları kendileri seçmektedirler. 

10. Öğrencilerin aileden,çevreden ve okuldan okuma konusunda yapılan yönlendirmeler 
yetersizdir. 

11. Öğrenciler daha çok anlama ve dinleme yeteneklerinin yanı sıra dili kullanma 
yeteneklerini geliştirmek için okumaktadırlar. 

12. Kütüphanelerden dergi ve kitap temin etme oranı düşüktür. 

13. Öğrenciler kitap seçerken daha çok konuya önem vermektedirler. 

14. Öğrencilerin kitap satın alma oranının düşük olması,kitap almanın öncelikli 
olmamasının temel nedenlerinin başında ekonomik sınırlılıklar gelmektedir. 

15. Öğrenciler ,kitap okumanın derslerinde başarılı olmalarının yanı sıra insanlarla 
kaynaşma,iletişim kurma konularında kendilerine yarar sağladığını düşünmektedir. 

16. Öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının  ÖSS ve OKS’ye birebir katkısı olduğunu 
düşünmektedirler. 

17. Öğrenciler,toplumda başarısıyla tanınan insanların geçmişte ve günümüzde çok okuyan 
kişiler olduğunu düşünmektedir. 

18. Öğrencilerin klasik olan temel eserleri okuma oranı oldukça düşüktür. 

19. Öğrenciler,gelişmiş ülkelerdeki akranlarının daha çok okuduklarını düşünmektedirler. 
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ÖNERİLER 

1. Okullarda okuma saati standardı getirilmeli 

2. Her yaş grubu ve sınıflar için okuma listeleri oluşturulmalıdır. 

3. Öğretmenlere okuma ve metin inceleme konularında hizmet içi eğitim verilmelidir. 

4. Velilere okuma konusunda yaygın eğitim kurumları aracılığıyla eğitim verilmelidir. 

5. Okul kütüphaneleri işlevsel ve cazip hale getirilmelidir. 

6. Okullarda her sınıf için okuma istatistikleri tutulmalıdır. 

7. Okuma kültürünü geliştirmeye yönelik ulusal ve uluslar arası projeler üretilmelidir 

8. Okullarda okuma aktiviteleri sadece Türkçe ve edebiyat dersleri için değil tüm dersler 

için geçerli olmalı 

9. öğrencilerin kitap edinmelerini, kitaplarını paylaşmalarını amaçlayan çeşitli 

kampanyalar düzenlenmelidir. 
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ÖĞRENCİLERİN OKUMA DÜZEYİ 

Sevgili öğrenciler, 

Yararları saymakla bitmeyen kitaplar okundukça değer kazanır. Her okuyan ona yeni 
anlamlar yükleyerek dünyasındaki pencereleri çoğaltır. MEB’in bu anketi uygulama amacı 
okullarda öğrenim gören çocuklarımızın ne kadar ve hangi nitelikte okuduklarını belirleyerek 
buna göre okuma kültürünü yaygınlaştırmada önlemler almaktır. Bu nedenle sorulara içtenlikle 
cevap veriniz. Verdiğiniz cevaplar başka amaçlarla kullanılmayacaktır.  

 

 

 

EARGED BAŞKANLIĞI 

earged@meb.gov.tr 

 

Yardımlarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz. 

1. Kişisel Bilgiler 

Yaş  : …………………  

Cinsiyet  : ……………….. 

İliniz  : ………………..   

Hâlen devam ettiğiniz okulun adı : ……………………………………… 

Annenin yaşı : ……………………………………… 

Babanın yaşı : ……………………………………… 

Annenin mesleği : ……………………………………… 

Babanın mesleği : ……………………………………… 

Anne çalışıyor mu? : ……………………………………… 

Baba çalışıyor mu? : ……………………………………… 

Ailenin aylık geliri : ……………………………………… 

Kardeş sayısı : ……………………………………… 

 

2. Anne ve babanızın öğrenim durumu  

 Anne Baba 

Okuryazar değil (     ) (     ) 

Okuryazar (     ) (     ) 

İlkokul mezunu (     ) (     ) 

Ortaokul mezunu (     ) (     ) 

Lise mezunu (     ) (     ) 

Yüksek okul mezunu (     ) (     ) 

Üniversite mezunu (     ) (     ) 

Lisansüstü (     ) (     ) 
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3. Anne babanız beraber mi yaşıyor? 

(    ) Evet (      ) Hayır  

 

4. Ailenizin ikamet ettiği yer; 

(     ) Köy (     ) İlçe 

(     ) Kent (     ) Büyük kent 

 

5. Annenizin doğduğu yer; 

(     ) Köy (     )  İlçe 

(     ) Kent (     ) Büyük kent (     ) Yurt dışı 

6. Babanızın doğduğu yer; 

(     ) Köy (     ) İlçe 

(     ) Kent (     ) Büyük kent (     ) Yurt dışı 

 

7. Bitirdiğiniz ilkokulun bulunduğu yerleşim birimi; 

(     ) Köy (     )  İlçe 

(     ) Kent (     ) Büyük kent (     ) Yurt dışı 

 

8. Bitirdiğiniz ortaokulun bulunduğu yerleşim birimi; 

(     ) Köy (     )  İlçe 

(     ) Kent (     ) Büyük kent (     ) Yurt dışı 

 

9. Eğitim hayatınızın bu aşamasına kadar sene kaybınız oldu mu? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

10. Evet ise kaç yıl? 

(     ) Bir yıl (     ) İki-üç yıl 

 

11. Ailenizin toplam aylık geliri  

(     ) 200-400 YTL 

(     ) 400-600 YTL 

(     ) 600-800 YTL 

(     ) 800-1000 YTL 

(     ) 1000-1500 YTL 

(     ) 1500-2000 YTL 

(     ) 2000 YTL ve üstü 
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12. Ailenizin size karşı tutumunu nasıl değerlendirirsiniz? 

(     ) Koruyucu (     ) Otoriter 

(     ) Demokratik (     ) İlgisiz 

 

13. Aileniz gelirini en çok hangi alanlarda harcar, üç alanı önemine göre 
numaralandırınız? 

(     ) Yiyecek (     ) Barınma 

(     ) Spor (     ) Okul araç-gereçleri 

(     ) Eğlence (     ) Kitap 

 

14. Aile bireyleri boş zamanlarını en çok aşağıdakilerin hangisiyle değerlendirirler?  

(     ) Sinemaya gitme (     ) Tiyatroya gitme 

(     ) Kitap okuma (     ) Hobi alışkanlıkları 

(     ) Spor yapma (     ) Diğer 

 

15. Yaşadığınız çevrede boş zamanlarınızı nasıl değerlendiriyorsunuz? (Genellikle) 

(     ) Sporla ilgilenerek 

(     ) Okuyarak 

(     ) Sanat ve kültür faaliyetlerine yönelerek 

(     ) Sohbet, gezinti gibi faaliyetlerde bulunarak 

(     ) Dinlenerek,  

(     ) TV izleyerek (Aksiyon vb. dizileri izleyerek) 

(     ) Çevreyi güzelleştirme etkinliği ile 

(     ) Diğer 

 

16. Boş zaman faaliyetlerinizi seçerken medyadan etkilendiğinizi düşünüyor musunuz? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

17. Evde kitaplığınız var mı? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

18. Kitaplığınızda yaklaşık kaç kitap var? (Ders kitapları dışında) 

(     )   10-20  

(     )   20-50 

(     )  50-100 

(     )  100 ve üzeri 
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19. Evde size ait kaç kitap var mı? 

(     ) Var (     ) Yok 

Varsa kaç tane belirtiniz……… 

 

20. Aileniz bireylerinde kitap okuma ne sıklıkla gerçekleşmektedir? 

(     ) Her gün  (     ) Haftada bir  

(     ) Ayda bir (     ) Ara sıra (     ) Hiç 

 

21. İlk kez hangi yaşta kitap okudunuz? Açıklayınız. 

…………………………………………………………………………………………... 

22. Ders kitapları dışında okuma alışkanlığınız var mı? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

23. Ders kitaplarını ücretsiz edinmeniz sizi mutlu ediyor mu? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

24. Kitap okumaya günde ortalama ayırdığınız süre nedir? 

(     ) Bir saat (     ) İki-üç saat 

(     ) Dört saat (     ) Hiç zaman ayırmam 

25. Evinizde kitap okuyor musunuz? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

26. Cevabınız evet ise günde kaç saat kitap okuyorsunuz? 

Hafta içi 

(     ) 1 saatten az (     ) 1-3 saat 

(     ) 4-6 saat (     ) 6 saatten fazla 

Hafta sonu 

(     ) 1 saatten az (     ) 1-3 saat 

(     ) 4-6 saat (     ) 6 saatten fazla 

 

27. Hangi tür kitapları okuyorsunuz? 

(     ) Masallar ve hikâyeler (     ) Romanlar 

(     ) Resimli kitaplar (     ) Biyografi 

(     ) Bilim kitapları (     ) Belgesel 

(     ) Çizgi romanlar (     ) Diğer …………………………………….. 
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28. Haftada kaç tane kitap okuyorsunuz? 

(     ) Bir taneden az (     ) 2-5 tane 

(     ) 6-10 tane (     ) 10 taneden fazla 

 
29. Okuyacağınız kitaplar kimler tarafından seçiliyor? 
(     ) Kendim seçerim 
(     ) Annem-babam veya ailem seçer 
(     ) Öğretmenlerim seçer 
(     ) Kardeşlerim seçer 
(     ) Arkadaşlarım tavsiye eder 
(     ) Diğer ……………………………………………………………………………. 

 

30. Kitap okumanız konusunda anne-babanız tarafından yönlendiriliyor musunuz? 

(     ) Hayır (     ) Bazen (     ) Her zaman 

 

31. Cevabınız (a) hayır değilse anne-babanız hangi konularda yönlendiriyor? 

(     ) Zaman süresinde (     ) Okuma şeklinde veya temposunda 

(     ) Kitapların seçiminde (     ) Diğer …………………………………….. 

 

32. Hangi amaçla kitap okuyorsunuz? (Birden fazla cevaplayabilirsiniz) 

(     ) Öğrendiğim bir konuyu pekiştirmek için 

(     ) Eğlenmek, dinlenmek için 

(     ) Dil gelişimimi desteklemek için 

(     ) Anlama-dinleme yeteneğimi geliştirmek için 

(     ) Hayal gücümü geliştirmek için 

(     ) Kitap okurken heyecan duyduğum için 

(     ) Kitapta anlatılanları merak ettiğim için 

(     ) Kafamda oluşan soruları çözmek için 

(     ) Yabancı dilimi geliştirmek için 

(     ) Yabancı dilimi geliştirmek için 

(     ) Hepsi 

 

33. Okuduğunuz dergi ve kitapları genellikle nasıl temin edersiniz? 

(     ) Satın alırım 

(     ) Kütüphaneden yararlanırım 

(     ) Arkadaşlarımdan ödünç alırım 

(     ) Hiç kitap dergi almam 

(     ) Annem ve babamdan isterim 

(     ) Diğer ……………………………………………………………………………. 
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34. Ailenizle birlikte kitapçıya gidiyor musunuz? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

35. Anne babanız istediğiniz kitabı seçmenize izin veriyor mu? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

36. Hangi sıklıkla kitap alırsınız? 

(     ) Haftada bir 

(     ) Ayda bir 

(     ) Yılda bir 

(     ) Her istediğimde 

(     ) Hiç almam, arkadaşının kitabını kullanır ya da okuldan alır 

 

37. Gazeteyi ne sıklıkla okursunuz? 

(     ) Her gün (     ) Yalnızca hafta sonları 

(     ) Ara sıra (     ) Diğer …………………………………….. 

 

38. Daha çok hangi konularda yayınlanan dergileri okumaktasınız? 

(     ) Bilimsel ve teknik konularda 

(     ) Edebiyat dergileri 

(     ) Çizgi roman 

(     ) Diğer ……………………………………………………………………………. 

 

39. Evinize günde kaç gazete girer? 

(     ) 1 

(     ) 2 

(     ) 3 

(     ) 4 

(     ) 5 

(     ) Hiç girmez 

40. Kaç gazeteye abonesiniz? 

(     ) 1 

(     ) 2 

(     ) 3 

(     ) 4 

(     ) 5 

(     ) Hiç bir gazeteye abone değiliz. 
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41. Aldığınız kitapta neye önem verirsiniz? 

(     ) Konuya (     ) Resme 

(     ) Renge (     ) Fiyata 

(     ) Hepsine 

 

42. Piyasadaki kitapların fiyatları üzerindeki düşüncenizi belirtiniz. 

(     ) Ucuz (     ) Pahalı 

(     ) Normal (     ) Bilgim yok 

 

43. Kitap alırken veya okurken tavsiyeler sizi yönlendirir mi? 

(     ) Evet (Kimden tavsiye alıyorsunuz) ……………………………………….. 

(     ) Hayır 

 

44. Anne babanız size kitap ismi tavsiye eder mi? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

45. Okuduğunuz dergi ve kitapları bitirdikten sonra ne yapasınız? 

(     ) Çok beğendiğim için arkadaşıma okuması için veririm 

(     ) Bir kenara atarım 

(     ) Satarım 

(     ) Kütüphaneye bağışlarım 

(     ) Kendi kütüphanemize koyarım 

 

46. Kitap okumanın size, en önemli katkısı nedir? 

(     ) İnsanlarla kaynaşmayı, iletişim kurmayı ve arkadaş edinmeyi sağlar. 

(     ) Sorumluluk duygusunu artırır. 

(     ) Fiziksel ve ruhsal rahatlamayı sağlar. 

(     ) Sıkıntılardan kurtarır. 

(     ) Derslerimde başarılı olmama katkı sağlar. 

(     ) Doğru bilgilenmemi sağlar. 

(     )  Çevrede saygınlık kazanmamı sağlar. 

47. Kitap okumanın en önemli sebebi sizce  nedir? 

(     ) Eğlenceli ve zevkli olduğundan 

(     ) Eğitici ve yararlı bulunduğundan 

(     ) Arkadaş edinmeye yardımcı olduğundan 

(     ) Can sıkıntısından kurtarıp rahatlattığından 

(     ) Sağlığıma yararlı olacağından 
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48. Kendisinden kitap aldığınız veya ödünç kitap verdiğiniz bir arkadaşınızla daha 
sonraları kırgınlık yaşadınız mı ya da hep arkadaş mı kaldınız? 

(     ) Evet (     ) Hayır 

 

49. Kitap okuduktan sonra aşağıdaki duygulardan hangisine kapılırsınız? 

(     ) Kendimi yalnız hissederim. 

(     ) Kendime güven duyarım. 

(     ) Öğrendiklerimi başkalarına aktarmak için heyecan duyarım. 

(     ) Kendimi donanımlı hissederim. 

(     ) Kendimi yücelmiş hissederim. 

(     ) Her türlü tartışmaya kendimi hazır hissederim. 

 

50. Günde kaç saat ders çalışıyorsunuz? 

Hafta içi 

(     ) 1 saatten az (     ) 1-3 saat 

(     ) 4-6 saat (     ) 6 saatten fazla 

Hafta sonu 

(     ) 1 saatten az (     ) 1-3 saat 

(     ) 4-6 saat (     ) 6 saatten fazla 

51. Kitap okumanın ÖSS ve OKS sınavlarında birebir katkısı olduğuna inanıyorum. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 

 

52. Öğretmenlerin çok kitap okuduğunu düşünüyorum. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 

 

52. Toplumda başarısıyla tanınan insanların geçmişte ve şimdi çok kitap okuduklarına 
inanıyorum. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 

53. Magazin dünyasında ünlü olan kişilerin çok kitap okuduklarını düşünüyorum. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 

 

54. Ulaşım araçlarında kitap okumak beni utandırır. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 

 

55. Ulaşım araçlarında kitap okuyanlara imrenirim. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 
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56. Fazla kitap okumanın kafamı karıştıracağını  düşünüyorum. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 

 

57. MEB’ce belirlenen 100 temel eserin çoğunu okudum.  

(     ) Evet  (     ) Hayır 

 
58. Okuduklarımdan çok dinlediklerim bende daha kalıcı oluyor. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 
 
59. Batı ülkelerindeki insanların daha çok okuduğunu düşünüyorum. 

(     ) Evet  (     ) Hayır 
 
60. Sizce iyi bir okur hangi özelliklere sahip olmalıdır. Belirtiniz. 
 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Anket Bitmiştir Katkılarınız 
 

 


