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Okuma Al kanl n n Okul Ba ar s na Etkisi: Ankara 
Keçiören Atapark lkö retim Okulu Ö rencileri Üzerine 
Bir Ara t rma 

Bülent Y lmaz* 

 
Öz: Okuma al kanl , bireyin bir gereksinim ve zevk kayna  olarak alg lamas  sonucu 
okuma eylemini ya am boyu sürekli, düzenli ve ele tirel bir biçimde gerçekle tirmesidir. 
Kazan lmas  ve geli tirilmesinde birçok bireysel ve toplumsal etkenin söz konusu oldu u 
bu al kanl k için en önemli kayna n bilgi ve okuma ile en yo un ve sistematik ili kinin 
kuruldu u “örgün e itim süreci” oldu u söylenebilir. Ancak, e itim ile okuma 
al kanl  aras ndaki ili kinin söz edilen bu boyut ile s n rl  kalmad , bir ba ka 
deyi le, e itim-okuma al kanl  ili kisinin iki yönlü bir ili ki oldu u öne sürülebilir. 
lki, e itimin okuma al kanl n n temel kaynaklar ndan olu u, di eri ise, okuma 

al kanl n n da e itimdeki i levleridir. K saca, e itim süreci ki ide okuma al kanl  
yarat r ve geli tirirken, okuma al kanl  da e itimde verimlili i ve ba ar y  art ran bir 
unsur olmaktad r.  

Bu çal mada, öncelikle ele al nan konunun kuramsal çerçevesi olu turulacak, literatür 
de erlendirilecek ve okuma al kanl n n okul ba ar s  üzerindeki etkisinin düzeyi ve 
niteli i gerçekle tirilen ara t rma bulgular na dayanarak tart lacakt r. Elde edilen 
ara t rma sonuçlar na göre, okuma al kanl n n 8. s n f ö rencilerinin takdirname 
almalar  ve s n f not ortalamalar n  yükseltme çerçevesindeki e itim ba ar lar n  olumlu 
yönde etkiledi i anla lm t r.  

Anahtar Sözcükler: Okuma al kanl , okul ba ar s , ilkö retim, Ankara. 

Okuma Al kanl  ve Okul Ba ar s : Kuramsal Çerçeve 
Okumak, bo  zamanlar  de erlendirmek, ekonomik, kültürel ve teknolojik geli meleri 
izlemek, yeni eyler ö renmek için yap lan bir etkinlik ya da ilgidir (Aksaçl o lu ve 
Y lmaz, 2007). Okuma al kanl , bireyin bir zevk kayna  ve gereksinim olarak 
alg lamas  sonucu okuma eylemini ya amboyu sürekli, düzenli ve ele tirel bir nitelikte 
gerçekle tirmesidir. Okuma al kanl  düzeyleri öyle gruplanabilir: 

Zay f okuma al kanl : 2 ayda 1 kitap ve daha az okuma 
Orta düzey okuma al kanl : Ayda 1 kitap okuma 
Güçlü okuma al kanl : Ayda 2 kitap ve daha fazla okuma 

Okuma al kanl , bireylerin ya amlar  boyunca elde ettikleri bilgileri, becerileri, 
anlay lar  güçlendirip art ran ve ayn  zamanda bu de erlerin bireysel ve toplumsal 
ya ama uyarlanmas na olanak sa layan beceridir. Dolay s yla, okuma al kanl n n ilk ve 
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ortaö retimde sadece Türkçe derslerinde yararl  ve etkili olmad  ve bu nedenle söz konusu 
al kanl  kazand rma sorumluluk ve u ra s n n yine sadece Türkçe ö retmenlerine 
b rak lmamas  gerekti i söylenebilir (Y lmaz, 1992, s. 6). 

Bircan ve Tekin’e (1989, s. 400) göre okuma al kanl  temelde örgün e itim sistemi 
içinde kazan lan bir beceridir. Ö renciler okul ça nda iken bu beceriyi edinmemi lerse 
yeti kinlik döneminde kazanmalar  oldukça güçtür. Ö rencilerine ara t r c  bir özellik, bir 
ba ka anlat mla kendi kendine ö renmeyi ö reten bir sistem yeti kinlik dönemindeki 
okuma al kanl n n temellerini atm  demektir. Bireylere temel bilgi ve becerilerin 
kazand r ld  temel e itim basama  ilkö retimdir Yalç n (2006, s. 54) çocuklarda okuma 
e itiminin 15 ya  sonuna kadar planl  ve sürekli bir biçimde yap lmas  sonucunda okuma 
al kanl n n olu tu unu ve ya amlar  boyunca geli ti ini belirtmektedir. Bu nedenle 
okuma al kanl n n temelinin at lmas nda özellikle ilkö retim ö retmenlerine büyük 
görevler dü mektedir. Ancak genel olarak çocuklar n okuma al kanl nda önemli etkileri 
olan toplumsal ve bireysel unsurlar söz konusudur. Bu konudaki toplumsal etkenler; 
okumay  özendiren ve destekleyen bir kültürel-toplumsal yap ; ara t rmaya dayal  ve 
okumay  zorunlu k lan e itim-ö retim sistem ve yöntemleri; okumay  öne ç karan ve 
destekleyen medya; sa l kl  bir dü ünce özgürlü ü ortam  ve geli mi  kütüphane 
hizmetleri biçiminde s ralanabilir. Bireysel etkenler aras nda ise; aile bilinç ve duyarl l  
ba l  alt nda; evde kitapl k olu u; anne ve baban n okuyarak modelli i; okul öncesi 
dönemde çocu a kitap okuma; çocu u kitabevine, kitap fuarlar na götürmek; çocu u 
kütüphaneye üye yapmak ve götürmek; okudu u kitaplar hakk nda çocuklarla konu mak; 
okudu u için çocu u övmek; kitap seçiminde çocu a yard mc  olmak; çocu a kitap hediye 
etmek; çocu un genel olarak sosyalli ini desteklemek; bilinçli, duyarl  ö retmen; iyi bir 
s n f kitapl /okul kütüphanesi kurmak; okuma al kanl  konusunda etkinlikler 
düzenlemek; baz  dersleri kütüphanede yapmak; ö rencileri kütüphaneye üye yapmak; 
okudu u için ö rencileri ödüllendirmek/övmek; programda yer alan s n f içi okuma 
saatlerini bu amaçla ve verimli-etkin kullanmak; okuyaca  kitap seçiminde ö renciye 
rehberlik etmek; okuma konusunda velilerle i birli i yapmak; ö rencileri kitabevi-kitap 
fuarlar na götürmek; s n fta/okulda yazar söyle ileri düzenlemek ve ö renciler için ele tirel 
okumalar/okutmalar yapmak gibi çabalar söz konusudur. Bunlar n d nda, 
sorumluluklar n  yerine getirme çerçevesinde; yeterli çe itlilikte okuma materyalini içeren 
derme olu turan; kullan c lar na okuma ve kitap seçimine rehberlik eden; kütüphanede 
çekici bir okuma ortam  yaratan; okumay  özendirecek kütüphane etkinlikleri 
gerçekle tiren “kütüphane/kütüphaneci” unsuru da bu konuda önemlidir. Çocuklar n 
okuma al kanl klar nda, ”okumay  destekleyici arkada  grubu” ve “okumay  
engellemeyecek nitelik ve düzeyde televizyon izleme ve bilgisayar/Internet kullan m ” da 
etkili olmaktad r. 

Okuma nedenleri okuma al kanl nda “motivasyon” olarak adland r labilecek psikolojik 
boyutu olu turmaktad r. Ö rencilerin, genellikle, ho lanma, bo  zamanlar n  de erlendirme 
ve e lenme, e itim ba ar lar n  art rma iste i, okuyan ki ilere benzeme iste i, anne, baba ve/ 
veya ö retmenlerinin istemeleri ve/veya zorunlu tutmalar , toplum ve arkada  grubu içinde 
farkl  bir statü ve kimlik kazanma nedenleri ile kitap okuduklar  söylenebilir (Aksaçl o lu ve 
Y lmaz, 2007). 
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Özellikle, aile ve toplum duyarl l n n yeterli olmad  toplumlarda okuma al kanl  
yaratma konusunda temel sorumlulu un ilkö retime ve onun uygulay c lar  olarak 
ö retmenlere dü tü ü aç kt r. 

Ba ar , bir tak m bilgi ve beceri edinmeyi gerektiren konularda ki inin istenilen düzeyde 
bir yeterlilik göstermesidir (O uzkan, 1981). Ba ar y  ölçmenin birçok tekni i 
bulunmaktad r. Okul ba ar s , akademik aç dan gösterilen üstünlü e göre saptanan bir 
göstergedir. Akademik ba ar y  somutla t ran en belirgin göstergeler ö retmenler 
taraf ndan verilen notlard r. Bu notlar do rultusunda ö renci "ba ar l " ve "ba ar s z" 
olarak nitelendirilir. Asl nda üstün olarak kabul edilen notlar okul ba ar s n , bu notlar n 
alt nda olan notlar ise okul ba ar s zl n  ifade eder. (Keskin ve Yap c , 2008, s. 21). 
Yap lan bir ara t rmaya göre, Türkiye’de ilkö retim birinci kademe ö rencilerinin 
okuduklar  100 kelimelik bir metnin 70 kelimesini, lise ö rencilerinin 50 kelimesini, 
üniversite ö rencilerinin ise 35 kelimesini anlayamay p ikinci kez okuduklar  
belirlenmi tir (Akyol, 2006). Bu bulgular n okul ba ar s nda okuma al kanl n n rolüne 
ili kin ipuçlar  ta d  söylenebilir. Ba ar’ n (2001) s ralad  ba arma iste i olan 
ö rencilerle bu iste i dü ük olan ö rencilerin özellikleri aras nda okuma al kanl  
aç s ndan farkl l klar oldu u ve ilk grup ö rencilerin okuma al kanl na daha yatk n 
olduklar  söylenebilir. 

Gerek ba ar  iste i yüksek gerekse dü ük olan ö renciler için okuma al kanl n n 
anlama, kavrama ve analiz becerisini yükseltme anlam nda katk s n n olaca  ileri 
sürülebilir. 

Okuma becerisi, bilgi ve deneyimlerin zihinsel etkinliklerle anlamland r lmas  süreci 
oldu u için ö renme, ara t rma, yorumlama, tart ma ve ele tirel dü ünme becerilerinin 
kazan lmas nda da etkilidir. Bu anlamda, ö retim basamaklar n n düzenlenmesinde de 
okuma, e itimin ba ar ya götüren etkinliklerinden birisidir. Okumaya kar  uyand r lan 
ilgi, bireylerin bo  zamanlar nda okuma etkinli i gerçekle tirmelerini ve böylece genel 
bili sel özelliklerini yap land rmalar n  sa lamaktad r. Okuman n önemi, ö retim 
programlar nda da ifade edilmi , bütün derslerin ilk basama n  okuman n olu turdu u, 
etkin okuyamayan ve okudu unu anlayamayan bir ö rencinin ba ar  düzeyinin dü ük 
olaca  belirtilmi tir (Sünbül ve di erleri, 2010, s. 10). Okuma eylemi, okuldaki 
derslerde yaz l  metinlerle kar  kar ya kalan ö rencilerin özellikle okuduklar n  
anlamak,  daha iyi bir not almak, birbirlerine göre daha iyi bir düzeyde olabilmek ve 
ö retmenin anlatmak istedi ini anlamak gibi ba ar  unsurlar na katk da bulunmaktad r. 
Okul etkinliklerini destekleyici davran lar, okul ödevlerinin yap lmas nda gösterilen 
rehberlik, evde yararlan lacak kitap ve bas l  malzemenin bulunmas  da çocu un okul 
ba ar s n  olumlu yönde etkilemekte ve çocu un yeteneklerinin geli mesine uygun bir 
ortam haz rlayabilmektedir 

Ele al nan konuda ilkö retim ö rencilerine yönelik do rudan bir ara t rma ve veri 
bulunmamakla birlikte ilgili olabilecek baz  çal malar göze çarpmaktad r. Gallik (1999)  
taraf ndan akademik ba ar  ile ders d  okuma aras ndaki ili kinin sorguland  
üniversite ö rencileri üzerinde yap lan bir çal mada ders d  okuma ile akademik ba ar  
aras nda pozitif bir ili ki oldu u belirlenmi tir. Okuman n anlamaya yard mc  bir 
etkinlik olarak ö retimin her a amas nda ö renci ba ar s n  belirleyici bir etmen oldu u 
belirtilmektedir. Yaman ve Sü ümlü (2010) ilkö retim ikinci kademe ö rencilerinin 
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ders d  kitap okuma al kanl klar n  ortaya koyan bir ara t rma yapm  ve 
ara t rmalar n n örneklemini stanbul ili Kad köy ilçesindeki 353 ö renci olu turmu tur. 
Ara t rma sonucunda not ortalamas  yüksek olan ö rencilerin h zl  ve okuma ile sessiz 
okuma becerileri bak m ndan kendilerini daha yeterli gördükleri belirlenmi tir. Okuma 
al kanl n n ö rencilerde ele tirel dü ünmeyi besledi i, ele tirel dü ünmenin ise ders 
ba ar lar na farkl  biçimlerde yans d  söylenebilir. Ele tirel dü ünmenin derslere 
yönelik okul ba ar s  konusunda Sefero lu ve Akb y k' n (2006) ele tirel dü ünme 
e ilimleri ve akademik ba ar  aras ndaki ili kiyi ortaya koymak için 71 dokuzuncu s n f 
ö rencisi üzerinde yapt klar  ara t rma sonuçlar na göre; 

Yüksek ele tirel dü ünme e ilimlerine sahip ö renciler dü ük ele tirel dü ünme 
e ilimlerine sahip ö rencilere göre akademik olarak daha ba ar l d rlar; 
Yüksek ele tirel dü ünme e ilimlerine sahip ö renciler dersinde daha ba ar l d rlar; 
Yüksek ele tirel dü ünme e ilimlerine sahip ö renciler Matematik, Fizik, Kimya, 
Biyoloji, Co rafya, Türk Dili ve Edebiyat  ve Tarih derslerinde akademik olarak 
daha ba ar l d rlar; 
Ele tirel dü ünme e ilimleriyle ngilizce dersi akademik ba ar lar  aras nda bir 
ili ki bulunmam t r; 
Yüksek ele tirel dü ünme e ilimlerine sahip ö renciler derslerinde akademik 
olarak daha ba ar l d rlar. 

Ac yan (2008), "Ortaö retim Ö rencilerinin Okuma Al kanl klar  ve Akademik Ba ar  
Düzeyleri" ba l kl  bir tez çal mas  yapm t r. Okul ba ar s  ile kitap okuma al kanl  
aras ndaki ili kiyi somut olarak ölçen nadir çal malardan biri olan bu çal ma 158 
ortaö retim ö rencisi ile gerçekle tirilmi  ve ara t rmaya kat lan ö rencilerin ço unlu u 
(%57,2) okuman n ba ar s n  art rd n  dü ünürken, önemli bir k sm  da her gün ders 
çal t n  belirtmi tir. Tatar ve Soylu (2006) okuma, anlamadaki ba ar n n matematik 
ba ar s na etkisinin belirlenmesi ile ilgili bir çal ma yapm lar ve ö rencilerin okuma-
anlamada güçlük ya ad n  belirlemi lerdir. Bu güçlüklerin matematik dersinde de 
ba ar s zl a sebep oldu unu ortaya koymu lard r. Sallaba ’ n (2008), " lkö retim 8. 
S n f Ö rencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlar  ve Okudu unu Anlama Becerileri 
Aras ndaki li ki" ba l kl  çal mas nda ö rencilerin okudu unu anlama becerileri ile 
okumaya yönelik tutumlar  aras nda dü ük düzeyde, akademik ba ar  düzeyi ile 
okudu unu anlama becerileri aras nda ise pozitif yönde ve orta düzeyde bir ili ki 
belirlenmi ; akademik ba ar  ile okumaya yönelik tutumlar  aras nda ise dü ük düzeyde 
bir ili ki tespit edilmi tir. Buna göre ö rencilerin okudu unu anlama düzeyleri artt kça 
akademik ba ar lar  da artmaktad r. Ö rencilerin akademik ba ar  düzeyleri ile okumaya 
yönelik tutumlar  aras nda dü ük düzeyde bir ili ki bulunmu tur. Buna göre, akademik 
ba ar  düzeyinin artmas nda ö rencilerin okumaya yönelik tutumlar n n yan  s ra farkl  
etkenler de rol oynamaktad r. 

Ara t rman n Amac , Kapsam  ve Yöntemi 
Bu ara t rman n amac , ilkö retim 8. s n f ö rencilerinin kitap okuma al kanl klar  ile 
okul ba ar lar  aras ndaki ili kinin düzeyini ve niteli ini belirlemektir. Ara t rmada 
okuma al kanl n n e itimde ba ar ya etkisi incelenmekte, bir ba ka deyi le, bu iki 
de i ken aras ndaki ili ki irdelenmeye çal lmaktad r. Burada belirtilmesi gereken 
önemli nokta, e itimde ba ar y  belirleyen tek etkenin okuma al kanl  olamayaca d r. 



Okuma Al kanl n n Okul Ba ar s na Etkisi: lkö retim Ö rencileri Üzerine Bir Ara t rma 

  
213 

Ancak, ara t rma sonuçlar  sözü edilen iki de i ken aras ndaki ili kiye yönelik baz  
ipuçlar  verebilecektir. Ara t rma Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan Atapark 
lkö retim okulunda 2011-2012 ö retim y l nda e itim-ö retime devam eden 8. s n f 

ö rencileri üzerinde gerçekle tirilmi tir. lgili okuldaki 8. s n f toplam ö renci say s  
134'tür. Rastgele örnekleme tekni i kullan larak örnekleme al nan ö renci say s  
100'dür. Örneklemin evreni temsil etme gücü %74,6'd r. Ara t rma, Aral k 2011 y l nda 
gerçekle tirilmi tir. Betimleme yöntemi kullan larak yap lan ara t rmada yer alan 
ö rencilere 34 sorudan olu an anket uygulanm t r. Anket sonuçlar  SPSS 16 (Statistical 
Package for the Social Sciences) istatistik program  ile de erlendirilmi tir. 

Bulgular ve De erlendirme 
Bu bölümde, 100 ö rencinin anket sorular na verdikleri yan tlar de erlendirilmi tir. 
Atapark lkö retim Okulu 8. s n f ö rencilerinden ankete kat lanlar n %57'si k z, %43'ü 
erkektir. Ebeveynlerin e itim durumuna bak ld nda ço unlukla ilkö retim mezunu 
olduklar  görülmektedir. Özellikle annelerin büyük bir ço unlu u (%80) ilkö retim 
mezunudur. Lise mezunu anne oran  %10 iken, annesinin herhangi bir okul bitirmedi ini 
söyleyenlerin oran  %10'dur. Ankette üniversite mezunu seçene inin hiç i aretlenmemi  
olmas  oldukça dikkat çekicidir. Bu oranlar babalarla ilgili verilen yan tlarda da hemen 
hemen ayn d r. lkö retim mezunu baba oran  %66, lise mezunu %29, üniversite 
mezunu  %3 ve herhangi bir okul bitirmeyen baba oran  %1’dir. 

Ö rencilerin Kitap Okumaya li kin Tutumlar  ve Okul Ba ar lar  
Ö rencilerin kitap okumay  sevip sevmedikleri ara t rmada yap lacak de erlendirmeler 
aç s ndan önem ta maktad r. Ayr ca, okumaya ili kin tutum, al kanl n bir ba ka 
boyutu olarak da dü ünülebilir. 

Tablo 1. Ö rencilerin kitap okumay  sevip sevmedikleri 
Kitap okumay  seviyor musunuz? % 
Evet 59 
Biraz 34 
Hay r 7 
Toplam 100 

Tablo 1 verilerine göre ö rencilerin yar dan fazlas  (%59) kitap okumay  sevdi ini 
belirtmi , yakla k üçte biri (%34) “biraz” sevdi ini, çok küçük bir bölümü ise (%7) 
kitap okumay  sevmedi ini söylemi tir. Genel olarak ö rencilerin kitap okumaya kar  
tutumlar n n “olumlu” oldu u söylenebilir. Ancak zay f tutumlara sahip ö rencilerin 
oran  da küçümsenecek gibi de ildir. 

Türk e itim sisteminde ö renim ba ar s n n kabul edilen temel ölçütlerinden birisi 
ö rencilerin en üst ba ar  düzeyini gösteren “takdirname” belgesidir. Takdirname 
belgesi almak ile kitap okumaya ili kin tutum aras ndaki ili ki okuma al kanl -e itim 
ba ar s  ili kisi hakk nda ipucu verecektir. 

Toplam dört dönemden olu an 6. ve 7. s n flarda ö rencilerin ald klar  takdirname 
belgesi say s  ile onlar n kitap okumay  sevip sevmedikleri aras ndaki ili kiyi yans tan 
Tablo 2 verilerine göre dikkati çeken ilk nokta takdirname belgesi alan ö renciler içinde 
kitap okumay  sevmeyen ö rencinin bulunmamas d r. 
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Tablo 2. Takdirname belgesi alan ö rencilerin kitap okumay  sevip sevmedikleri 

Takdirname Say s  
Kitap okumay  seviyor mu? 

      Evet Biraz       Toplam 
n  % n   % n  % 

1 7 77,7 2 33,3 9 100,0 
2 4 80,0 1 20,0 5 100,0 
3 1 100,0 - - 1 100,0 
4 2 100,0 - - 2 100,0 
Toplam 14 82,3 3 17,7 17 100,0 

Tablo 2’de de görüldü ü gibi üç ya da dört dönemde takdirname belgesi alan ö rencilerin 
tümü kitap okumay  severken, okumay  “biraz” seven ö renciler içinde üç ya da dört 
takdirname belgesi alan bulunmamaktad r. Söz konusu veriler yorumland nda kitap 
okumay  sevmenin ba ar  belgesi say s na olumlu etkisinin oldu u söylenebilir. Ku kusuz, 
takdirname alan ö renci say s n n son derece dü ük olu u yorumlar n yeterince güçlü 
olmas n  engellemektedir. 

lkö retimdeki okul ba ar s nda bir ba ka önemli ölçüt de ö rencilerin y l sonu genel 
ba ar  puanlar d r. Okumaya ili kin tutum ile okul ba ar  puan  aras ndaki ili kiyi ortaya 
koyan veriler ara t rman n temel amaçlar  aç s ndan önemlidir. Ö rencilerin 6. ve 7. 
s n flar na ait not ortalamalar  ve okumaya ili kin tutumlar  konusundaki veriler Tablo 3 
ve 4’te sunulmu tur. 

Tablo 3. Ö rencilerin 6. s n f not ortalamalar  ve kitap okumaya ili kin tutumlar  (N=95) 

6.s n f not ortalamas  
Kitap okumay  seviyor mu? 

      Evet Hay r        Biraz 
n  % n  % n   % 

2 ve alt  2 3,7 3 42,8 6  18,2 
2,01-3,00 17 30,9 2 28,6 12  36,4 
3,01-4,00 17 30,9 2 28,6 12  36,4 
4,01-5,00 19 34,5 - -   3    9,0 
Toplam 55 100,0 7 100,0 33  100,0 

Tablo 3 verilerine göre, okumay  seven ö rencilerin büyük bölümü (%34,5) 6. s n fa 
ili kin olarak 4-5 aras  not ortalamas na sahip iken, sadece %3,7’si iki ve alt nda not 
ortalamas na sahiptir. Okumay  sevmeyen ö rencilerde 6. s n f iki ve alt nda ba ar  
puan na sahip ö rencilerin oran  %42,8’e ula rken, bu ö renciler içinde 4-5 aras  not 
ortalamas na sahip olan yoktur. Okumay  “biraz” seven ö renciler için durum 
sevmeyenlere göre daha olumlu bir görüntü sergilemektedir. Okumay  “biraz” seven 
ö renciler içinde 6. s n f not ortalamas  4-5 olanlar n oran  okumay  sevmeyenlerden 
yüksek ancak, çok sevenlerden dü üktür. Benzer görüntü iki ve alt  not ortalamas  için 
de söz konusudur. Okumay  sevmeyen ö renciler içinde 6.s n f not ortalamas  4,01-5,00 
olan ö renci olmay , en dü ük not ortalamas na okumaktan ho lanmayan bu grubun 
sahip olu u okumaya ili kin tutumla e itim ba ar s  aras ndaki ili kiye yönelik bir ipucu 
say labilir. Tablo verilerine dayanarak kitap okumay  sevmenin not ortalamas n  olumlu 
yönde etkiledi i söylenebilir. 
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Ö rencilerin 7. s n f not ortalmalar  ve kitap okumaya ili kin tutumlar  ile ilgili veriler 
Tablo 4’te sunulmu tur.   

Tablo 4. Ö rencilerin 7. s n f not ortalamalar  ve kitap okumaya ili kin tutumlar  (N=97) 

7. s n f not ortalamas  
Kitap okumay  seviyor mu? 

Evet Hay r Biraz 
n  % n  % n   % 

2 ve alt  2 3,5 1 14,3 3 9,1 
2,01-3,00 15 26,3 3 42,8 15 45,5 
3,01-4,00 20 35,1 2 28,6 11 33,3 
4,01-5,00 20  35,1 1  14,3 4   12,1 
Toplam 57  100 7  100 33   100 

Ö rencilerin 7. s n f not ortalamalar  ile kitap okumaya ili kin tutumlar  aras ndaki 
oranlar 6. s n f ile önemli ölçüde benzerlikler ta maktad r. Kitap okumay  seven 
ö rencilerin sadece %3,5’i 7. s n fta iki ve alt nda not ortalamas na sahip iken, bu oran 
kitap okumay  biraz sevenlerde %9,1’e, kitap okumay  sevmeyenlerde ise %14,3’e 
ula maktad r. Buna kar n kitap okumay  sevmeyenlerin %14,3’ü 7. s n fta 4-5 aras  not 
ortalamas na sahip iken, bu oran kitap okumay  seven ö renciler aras nda %35,1’e 
ç kmaktad r. Tablo verileri kitap okumay  sevenlerin daha yüksek not ortalamas na sahip 
olduklar n  göstermektedir. 

6. ve 7. S n f not ortalamalar  ile ili kisini inceleyece imiz bir di er okuma al kanl  
unsuru kitap okuma s kl d r. Ö rencilerin 6. ve 7. s n f not ortalamalar  ile kitap 
okuma s kl klar na ili kin veriler Tablo 6 ve 7’de  yer almaktad r.  

Ö rencilerin Kitap Okuma S kl klar  ve Okul Ba ar lar  
Ara t rmada belirlenmesi gereken en önemli noktalardan birisi ö rencilerin okuma 
al kanl klar  düzeyidir.  

Tablo 5. Ö rencilerin kitap okuma s kl klar  
Ö rencinin Kitap Okuma S kl  % 
Ayda iki kitap ve daha fazla 40 
Ayda bir kitap 42 
2 ayda bir kitap ve daha az 16 
Hiç okumam 2 
Toplam 100 

Tablo 5 verileri incelendi inde, ö rencilerin okuma al kanl  düzeylerinin genel 
anlamda olumlu oldu u söylenebilir. Hiç okumayan ö renci oran n n %2 olmas  ve 
büyük bölümünün “güçlü okuma” s kl  olan “ayda 2 kitap ve daha fazla” okuyanlarda 
yo unla mas  (%40) bu olumlulu u yans tan di er verilerdir. Genel olarak söylemek 
gerekirse ö renciler güçlü ve orta okuma al kanl na sahiptir. 

Ö rencilerin e itim ba ar s nda okuma al kanl n n rolünü ortaya koyacak en önemli 
ölçütlerden birisi not ortalamalar  ile kitap okuma s kl klar  aras ndaki ili kinin 
belirlenmesidir. Buna ili kin veriler Tablo 6’da yer almaktad r. 
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Tablo 6. Ö rencilerin 6. s n f not ortalamalar  ve kitap okuma s kl klar  (N=95) 

6.s n f not 
ortalamas  

Kitap Okuma S kl  
Ayda iki kitap 
ve daha fazla  Ayda bir kitap  

ki ayda bir 
kitap ve daha az 

 
 Hiç okumam 

n  % n  % n  % n  % 
2 ve alt  2  5,6  -  -  4  25,0 1  50,0 
2,01-3,00 9  25,0  18  43,9  3  18,7 1  50,0 
3,01-4,00 12  33,3  12  29,3  7  43,8 -  - 
4,01-5,00 13  36,1  11  26,8  2  12,5 -  - 
Toplam 36  100,0  41  100,0  16  100,0 2  100,0 

Buna göre, güçlü okuma al kanl na sahip olan ö rencilerin (ayda 2 kitap ve daha fazla 
okuyanlar)  sadece %5,6’s  6. s n fta iki ve daha alt nda not ortalamas na sahip iken bu 
oran zay f okuma al kanl nda (iki ayda bir kitap ve daha az)  %25’e, hiç okumayanlar 
içinde ise %50’ye ula maktad r. Ayn  s n f için 4-5 aras  not ortalamalar na bak ld nda 
ise tersi bir durum görülmekte, hiç okumayanlar aras nda bu not ortalamas n  tutturan 
bulunmaz iken güçlü okuma al kanl na sahip ö rencilerin %36,1’i bu not 
ortalamas na sahiptir. 6. s n fa ili kin olarak kitap okuma s kl ndaki art n ö rencilerin 
not ortalamalar n  olumlu yönde etkiledi i söylenebilir. 

Söz konusu ili kinin 7. s n f aç s ndan da var oldu u görülmektedir. 

Tablo 7. Ö rencilerin 7. s n f not ortalamalar  ve kitap okuma s kl klar  (N=97) 

6.s n f not 
ortalamas  

Kitap Okuma S kl  
Ayda iki kitap 
ve daha fazla  Ayda bir kitap  

ki ayda bir 
kitap ve daha az 

 
 Hiç okumam 

n  % n  % n  % n  % 
2 ve alt  2  5,4  2  4,9  2  12,5 1  50,0 
2,01-3,00 11  28,9  19  46,3  8  50,0 1  50,0 
3,01-4,00 11  28,9  11  26,8  5  31,3 -  - 
4,01-5,00 14  36,8  9  22,0  1  6,2 -  - 
Toplam 38  100,0  41  100,0  16  100,0 2  100,0 

Güçlü okuma al kanl na sahip ö rencilerin %5,4’ü iki ve alt nda not ortalamas na 
sahip iken bu oran zay f okuma al kanl na sahip ö renciler için %12,5, hiç 
okumayanlar için %50’dir. Bir ba ka deyi le hiç kitap okumayanlar bile güçlü kitap 
okuma al kanl na sahip olanlar aras nda iki ve alt ndaki not ortalamas  aç s ndan 
yakla k 10 katl k bir fark bulunmaktad r. Bu iki grup aras nda benzerlik 4-5 aras  not 
ortalamas  için de söz konusudur. Buna göre, hiç okumayan ö renciler içinde 4-5 not 
ortalamas na sahip ö renci bulunmamakta ancak, güçlü okuma al kanl na sahip 
ö rencilerin %36,8’i söz konusu en yüksek not ortalamas na sahip görünmektedir. Genel 
olarak verilere bak ld nda orta düzey okuma al kanl n n okul ba ar s nda ortalarda 
oldu unu söyleyebiliriz. Ku kusuz, bu ve di er tablolarda özellikle baz  seçeneklerdeki 
ö renci say lar n n son derece dü ük olu u da de erlendirmelerde unutulmamas  gereken 
bir noktad r. 

Yukar da say sal verilerle ortaya koymaya çal t m z okuma al kanl -okul ba ar s  
aras ndaki ili kiye yönelik do rudan ö renci dü üncelerini almak ara t rmam z 
aç s ndan önemli ve gerekli görülmü tür. Buna ili kin veriler Tablo 8’de yer almaktad r. 
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Tablo 8. Kitap okuma al kanl n n okul ba ar s na etkisi konusunda ö rencilerin görü ü 
Kitap okuma al kanl m okuldaki ba ar m  olumlu yönde etkilemektedir" ifadesine 
kat l yor musunuz? % 
Kat l yorum 71 
K smen 24 
Kat lm yorum 5 
Toplam 100 

Ö rencilerin çok büyük ço unlu u (%71) kitap okuma al kanl n n okul ba ar lar n  
olumlu biçimde etkiledi ini kabul etmektedir. Onlar n sadece %5’i böyle bir etkinin 
olmad n  ifade etmektedir. Yakla k dörtte biri ise bu konuda k smen bir etkinin 
varl n  kabul etmektedir.  

Sonuç ve Öneriler 
Ara t rmada elde edilen sonuçlar  k saca öyle s ralayabiliriz: 

1. Ö renciler orta düzeyde ve güçlü okuma al kanl klar na sahiptir. 
2. Ö rencilerin önemli bir bölümü kitap okumay  sevmektedir. Ancak, okumay  az 

sevenler de küçümsenmeyecek orandad r. 
3. Kitap okumay  seven ö rencilerin takdirname belgesi alma anlam nda okul 

ba ar lar  kitap okumay  sevmeyen ö rencilere göre daha yüksektir. Bir ba ka 
deyi le, kitap okumaya ili kin tutumlarla takdirname belgesi alma aras nda do ru 
orant l  bir ili ki vard r. 

4. Ö rencilerin kitap okumaya ili kin tutumlar  onlar n 6. ve 7. s n f not 
ortalamalar n  etkilemektedir. Buna göre, kitap okumay  seven ö rencilerin 
sevmeyen ö rencilere göre not ortalamalar  daha yüksektir.  

5. Ö rencilerin kitap okuma s kl klar  ile 6. ve 7. s n f not ortalamalar  aras nda bir 
ili ki bulunmaktad r. Kitap okuma s kl  artt kça ö rencilerin 6. ve 7. s n f not 
ortalamalar  da yükselmektedir.  

6. Ö renciler okuma al kanl klar n n okul ba ar lar n  art rd n  dü ünmektedir. 

Ku kusuz, yukar da elde edilen sonuçlar konusunda u noktay  gözden kaç rmamak 
gerekir: Ö rencilerin okul ba ar s n  belirleyen tek etken okuma al kanl  de ildir. Okul 
ba ar s na ili kin olarak daha birçok etkenden söz edilebilir. Dolay s yla, bu çal mada 
varl  ortaya konulmaya çal lan okuma al kanl -okul ba ar s  ili kisinde etkisini 
saptamad m z ba ka etkenler de bulunmaktad r. Burada okul ba ar s nda okuma 
al kanl n n d ndaki etkenlerin ne kadar etkisi oldu unu saptamak amaçlanmad ndan, 
sadece bu iki de i ken aras ndaki ili kiye yönelik e ilimler ortaya konmaya çal lm t r. 
Bu konuda di er etkenleri de içine alan çoklu analizler yap lmas  yerinde olacakt r. Ancak 
bu çal ma çerçevesinde ele al nan iki de i ken aras nda bir ili ki e iliminin oldu u da 
söylenebilir. 
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