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Öz

Yazma eylemi bilgiden çok beceri gerektirir. Etkili yazma; disiplinli ve
sürekli çalıĢmaların, okuduklarından yeni anlamlar üreterek çıkarsamaların
yapıldığı; yeniden üretimin gerçekleĢtiği bir süreçtir. Güzel yazı yazmada
etkili bir okur olmanın, usta yazarların yazılarını okuyup incelemenin ve
sıkça yazma uygulamaları yapmanın rolü büyüktür. Bu nedenle yazılı anlatım
baĢarısında iyi bir okuyucu olmak önemlidir. Bu çalıĢma ile eğitim
fakültesinde çeĢitli ana bilim dallarında eğitim gören öğrencilerin okumaya
yönelik tutumlarını çeĢitli değiĢkenlere göre incelemek, okuma alıĢkanlığı
düzeyini belirlemek ve okumaya yönelik tutum düzeyiyle yazma baĢarısı
arasında iliĢki olup olmadığını ortaya koymak amaçlanmıĢtır.
AraĢtırmada tarama yöntemi kullanılmıĢtır. AraĢtırmaya Dokuz Eylül
Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesinde 10 farklı ana bilim dalında
öğrenim gören 420 öğrenci katılmıĢtır. Veri toplama aracı olarak Susar
Kırmızı (2012) tarafından geliĢtirilen okuma alıĢkanlığına yönelik tutum
ölçeği kullanılmıĢtır.
Yapılan analizler sonucunda eğitim fakültesi öğrencilerinin okumaya
yönelik tutum düzeyinin ölçek genelinde % 5,1 oranında düĢük, % 56,8
oranında orta ve % 38,1 oranında yüksek olduğu görülmüĢtür. Eğitim
fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları cinsiyete ve
ana bilim dallarına göre anlamlı farklar göstermektedir. Diğer yandan eğitim
fakültesi bünyesinde eğitim gören öğrencilerin, okuma alıĢkanlığına yönelik
tutumları ile bir yılda okudukları kitap sayısı arasında anlamlı bir iliĢki tespit
edilmemiĢtir. AraĢtırmaya katılanların, okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları
ile okur olma algı düzeyleri arasında orta düzeyde olumlu bir iliĢki
belirlenmiĢtir. Yazılı anlatım ders baĢarısı ile okur olma algı düzeyleri
arasında ise düĢük düzeyde iliĢki tespit edilmiĢtir.
Anahtar Sözcükler: Eğitim fakültesi, okuma, tutum, yazılı anlatım ders
baĢarısı.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN EDUCATION FACULTY
STUDENTS’ ATTITUDE TOWARD READING AND THEIR
ACHIEVEMENT IN WRITTEN EXPRESSION COURSE
Abstract
Writing necessitates skill rather than knowledge. Skillfully writing is a
process that requires disciplined and continuous work, write making
inferences from reading and making practice. Effective reader, and
reviewing the writings of master authors, writing a lot, reading good are
effective role for nice writing. Therefore, being good reader is important for
writing success. In this study, it is aimed to investigate the attitudes towards
reading of students at Faculty of Education by several variables, determine
the level of reading habit and reveals that there is a relationship between the
level of attitudes towards reading and writing success.
Scanning method was used in this study. 420 students studying at 10
different departments at Faculty of Education participated to this study.
Attitude scale towards reading habit was developed by Susar Kırmızı (2012)
was used as data collection tool.
It is observed that the level of attitudes toward reading of students at
Faculty of Education was 4.9%lower, 57.9% of medium and 37.2% higher
in scale after the results of the analysis. the attitudes towards reading of
students at Faculty of Education shows significant differences by gender and
division. There is a meaningful relationship between attitudes towards
reading habit and number of books read in a year. It has been defined on a
moderate correlation between attitudes towards reading habit and level of
reader perceptions; a low correlations between attitudes towards reading
habit and writing success.
Keywords: Faculty of Education, reading, attitudes, the success of
writing courses.

Giriş
Bilgiye ulaĢma yolları çeĢitlense de okuma, temel bilgi edinme yolu olma özelliğini
sürdürmektedir. Temel dil becerilerinden olan okuma; insanın kimlik ve kiĢiliğini oluĢturan,
duygu ve düĢünce evrenine Ģekil veren, onu geliĢtiren bir güçtür. Okuma bilgi edinmenin
ötesinde iletiĢim kurma, zihinsel geliĢimi sürdürme, anlama becerisini geliĢtirme gibi iĢlevleri
sürdürmektedir. Okuma, bireyin kiĢisel geliĢimini ve toplumsal süreçlere katılımını sağlama
amacıyla gerçekleĢtirdiği; duyuĢsal, biliĢsel ve deviniĢsel ögeleri olan bir anlam kurma
sürecidir. Öğretme ve öğrenme sürecinin temel aracı olan kitapların iĢlevselliğinin
sürdürülebilmesi ancak çocuklara ve gençlere okuma alıĢkanlığı kazandırmakla mümkündür.
Kitap okuma alıĢkanlığı ve bilgi; insanın kendi kiĢiliğini, karakterini ve doğrularını oluĢturması,
yeni ufuklara açılmasını sağlaması ve OrtaĢ‟ın (2011: 3) ifade ettiği üzere yaĢamın gönül gözü
ile görülmesini sağlayarak iç zenginlik yaratması bakımından önemlidir.
Smith (2008), okumaya yönelik tutumu; okuma ihtimalini artıran ya da azaltan, duyu ve
duyguların da eĢlik ettiği zihinsel bir durum olarak tanımlamaktadır. Allport‟a (1967) göre
tutum “yaĢantı ve deneyimler sonucu oluĢan, ilgili olduğu bütün obje ve durumlara karĢı bireyin
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davranıĢları üzerinde yönlendirici ya da dinamik bir etkileme gücüne sahip duygusal ve zihinsel
hazırlık durumudur. Bireylerin bir konuda güçlü tutumlara sahip olması, beklenen davranıĢları
gösterme olasılığını arttırmaktadır. Tutumlar, insan davranıĢlarının en önemli tayin
edicilerinden biridir. Bireylerin tutumları; sevgilerini, nefretlerini ve davranıĢlarını önemli
ölçüde etkiler (KağıtçıbaĢı, 2010). Bireylerin bir konu hakkında sahip olduğu tutumlar doğuĢtan
gelmez. Tutumların oluĢması uzun süreli ve birçok etkenin söz konusu olduğu bir süreçtir.
Okumaya yönelik tutumun geliĢtirilmesi de uzun süreli ve birçok etkenin söz konusu olduğu bir
iĢtir. Bu nedenle okul öncesi eğitimden baĢlayarak öğrenciye kitap okumayı sevdirmek eğitim
sürecinin temel hedeflerinden birisi olmalıdır. KiĢi okumayı boĢ zamanını değerlendirme
etkinliğinin dıĢında bir yaĢam biçimi olarak görmeli ve bunun vazgeçilmezliğini kendi içinde
hissetmelidir( Susar Kırmızı, 2012). Okuma, yeniden üretim bağlamında ele alındığında yazma
gibi düĢ gücü ve tasarım yetisi gerektirir (Akbayır, 2013).
Yapılan araĢtırmalara bakıldığında, eğitim fakültesi öğrencilerinin üzerinde çok sayıda
okuma alıĢkanlığının ve okumaya yönelik tutumun ne seviyede olduğunu belirleyici çalıĢmalar
yapılmıĢ ve ulaĢılan sonuçlara göre önerilerde bulunulmuĢtur. Ancak okuma alıĢkanlığı ve
yazma baĢarısı arasındaki iliĢkinin olup olmadığına yönelik çalıĢma sınırlı sayıdadır.
Demirel‟in (2002) ifade ettiği gibi yazma becerisi, dört temel dil becerisi zincirinin son
halkasıdır. Yazma bilgiden çok beceri gerektirir. Ustaca yazma sıkı çalıĢma, okuma,
okuduklarından çıkarsamalar yaparak yazma ve uzun yıllar boyunca uygulama gerektiren bir
süreçtir (Akkaya ve Susar Kırmızı, 2010). Güzel yazmada çok yazmanın ve güzel yazıları
okuyup incelemenin rolü büyüktür (Calp, 2010: 228). Bu nedenle yazılı anlatım baĢarısında iyi
bir okuyucu olmak önemlidir. Yazılı anlatım; düĢüncenin iĢleyiĢine, geliĢmesine ortam
oluĢturarak sözün düĢünceyle yoğun bir iliĢki yaĢamasına araç olmaktadır. Dilin iç dünyasını
oluĢturan kavramlar, yazının dünyasında bireyin dil geliĢimiyle birlikte düĢünsel varlığını, bilgi
birikimini

biçimlendirmektedir.

Birey

kavramlarla

duygu

ve

düĢünce

geliĢimini

biçimlendirirken düĢünmeyi, zengin kavram dünyasına sahip olduğu oranda baĢarabilmektedir.
DüĢünce yazıda derinlik kazanırken yazı saygınlığını düĢünceyle sergilemektedir (Karadüz,
2008).
Amaç
Bu çalıĢmanın amacı eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik
tutumlarını çeĢitli değiĢkenlere göre incelemek, okuma alıĢkanlığı düzeyini belirlemek ve
okumaya yönelik tutum düzeyiyle Yazılı anlatım ders baĢarısı arasında iliĢki olup olmadığını
ortaya koymaktır. Bu amaca ulaĢmak için aĢağıdaki alt problemlere cevap aranmıĢtır:
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1. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ne
düzeydedir?
2. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına yönelik tutum düzeyi cinsiyete
göre farklı mıdır?
3. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına yönelik tutum düzeyinin
öğrenim gördükleri ana bilim dalları arasında fark var mıdır?
4. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuyucu düzeyleri ne düzeydedir?
5. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile bir yılda
okunan kitap sayısı arasındaki iliĢki ne düzeydedir?
6. AraĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile okuyucu
düzeyi algıları ve yazılı anlatım I ders baĢarısı arasındaki iliĢki ne düzeydedir?
Yöntem
AraĢtırmada nicel araĢtırma yöntemleri kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmada nicel araĢtırma
yöntemlerinden iliĢkisel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. 2016-2017 eğitim öğretim yılında
Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinde bünyesindeki 10 farklı ana bilim dalında
öğrenim görmekte olan 1. sınıf öğrencilerinin okuma alıĢkanlıklarına yönelik tutumlarını çeĢitli
değiĢkenlere göre incelemek ve yazılı anlatım ders baĢarıları arasındaki iliĢkileri belirlemek
amaçlanmıĢtır. Tutum ve okuyucu düzeylerini belirlemede tekil tarama, tutumların değiĢkenlere
göre durumunu incelerken ve okuma alıĢkanlığına yönelik tutum ile yazma baĢarısı arasındaki
iliĢkiyi belirlerken iliĢkisel tarama yöntemi kullanılmıĢtır. Bu araĢtırmaya Buca Eğitim Fakültesi
bünyesindeki 10 ayrı ana bilim dalında okuyan 420 öğrenci katılmıĢtır. Veri toplama aracı
olarak Susar Kırmızı (2012) tarafından geliĢtirilen “Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutum
Ölçeği” kullanılmıĢtır. Tek boyutlu olan bu ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.95‟tir.
Verilerin Analizi
Verilerin analizinde SPSS 15.0 programı kullanılmıĢtır. Verilerin analizinde; betimsel
istatistikler için frekans (f) ve yüzde (%), ikili grupların karĢılaĢtırılmasında t-testi, ikiden fazla
grupların karĢılaĢtırılmasında ANOVA testi kullanılmıĢtır. Parametrik test varsayımlarının
karĢılanmadığı durumlarda Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testi yapılmıĢtır. ĠliĢki
araĢtırılan durumlarda Spearman korelasyon analizi yapılmıĢtır
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Evren ve Örneklem

AraĢtırmanın evrenini Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi bünyesindeki 10
farklı ana bilim dalında 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1. sınıf öğrencileri;
örneklemini ise bu öğrenciler arasından rastgele seçilmiĢ 290 kadın 130 erkek olmak üzere
toplam 420 öğrenci oluĢturmaktadır.
Veri Toplama Araçları
AraĢtırmada veri toplama aracı olarak Susar Kırmızı (2012) tarafından geliĢtirilen
„‟Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutum Ölçeği‟‟ ve dalında eğitim öğretim yılının güz
döneminde yer alan ve toplam 10 ana bilim dalında ortak olan Yazılı Anlatım I dersi alan
öğrencilerin Yazılı Anlatım I dersi baĢarı notlarıdır.
Bulgular ve Tartışma
AraĢtırmanının 1. Alt problemi araĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına
yönelik tutumları ne düzeydedir?
Tablo 1: Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutum Düzeyi
DüĢük

Frekans
19

%
4,9

Orta

226

57,9

Yüksek

145

37,2

Toplam

420

100,0

Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutum düzeyi ölçek
genelinde % 4,9 oranında düĢük, % 57,9 oranında orta ve % 37,2 oranında yüksektir.
Öğrencilerin büyük çoğunluğunun orta düzeyde okuma tutumuna sahip olduğu görülmektedir.
AraĢtırmanın ikinci alt problemi araĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına
yönelik tutum düzeyi cinsiyete göre farklı mıdır?
Tablo 2: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Cinsiyete Göre Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutum Düzeyine
ĠliĢkin Man Whitney U Testi
Cinsiyet
Kadın

N
290

Sıra Ortalaması
220,73

Sıra Toplamı
60701,00

Erkek

130

135,17

15544,00

U
8874,000

P
.000

Cinsiyete göre tutum düzeyi anlamlı farklar göstermektedir, sıra ortalamaları dikkate
alındığında kız öğrencilerin tutumu erkek öğrencilerden daha yüksektir.
AraĢtırmanın üçüncü alt problemi araĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına
yönelik tutum düzeyinin öğrenim gördükleri ana bilim dalları arasında fark var mıdır?
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Tablo 3: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Ana Bilim Dallarına Göre Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutum
Düzeyine ĠliĢkin Kruskal Wallis Testi
X2
26,489

Ana Bilim Dalı
Bilgisayar

N
31

Sıra Ortalaması
140,32

Fen Bil.

42

190,22

3-10

Mat.

38

190,70

4-5,10

Okul Öncesi

40

203,69

2-3,4

Resim-ĠĢ

30

272,48

1- 2

Sınıf Ö.

46

178,53

Sos. Bil

47

181,93

Türkçe

52

212,14

Yabancı Dil

36

164,44

Diğer

58

215,02

sd
9

Anlamlı Fark

p
.002

3,4,5,6,7,8,9,1
0

Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ana bilim
dallarına göre anlamlı farklılıklar göstermektedir; sıra ortalamaları dikkate alındığında en
yüksek sıra ortalaması “Resim-ĠĢ Ana Bilim Dalı” öğrencilerinde, en düĢük sıra ortalaması ise
“Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı” öğrencilerinde görülmektedir. Farkın
kaynağını belirlemek üzere gruplar arasında ikili karĢılaĢtırmalar yapılmıĢtır.
Yapılan karĢılaĢtırmalar sonucunda, Resim-ĠĢ Eğitimi Ana Bilim Dalı ile diğer bütün
ana bilim dalları arasında Resim-ĠĢ Eğitiminde okuyan öğrencilerin lehine; Türkçe Eğitimi Ana
Bilim Dalı ile Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim
Dalı arasında Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı lehine; Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ile diğer
ana bilim dallarında okuyan öğrenciler arasında diğer ana bilim dallarının lehine; Bilgisayar ve
Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı ile Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı arasında Okul
Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı lehine ve Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Ana Bilim Dalı ile
diğer ana bilim dallarında okuyan öğrenciler arasında diğer ana bilim dalı öğrencileri lehine
anlamlı farklar görülmüĢtür.
AraĢtırmanın dördüncü alt problemi araĢtırmaya katılan öğrencilerin okur olma algıları
ne düzeydedir?
Tablo 4: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okur Olma Düzeyi
Okuyucu Olmayan

Frekans
101

%
24,4

Az Okuyan

174

43,1

Alt orta Sıklıkta Okuyan

78

18,5

Üst orta Sıklıkta Okuyan

37

7,9

Sık okuyan

30

6,2

Toplam

420

100,0

Eğitim fakültesi öğrencilerinin bir yılda okudukları kitap sayısına dayalı olarak okur
olma algı düzeyleri belirlenmiĢtir. Okur olma düzeyinin belirlenmesinde Yılmaz‟ın (1995)
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Amerikan Kütüphaneler Birliği sınıflamasına dayalı olarak geliĢtirdiği ölçüt kullanılmıĢtır.
Buna göre;
1. Az Okuyan Okur: Yılda 1-5 arası kitap okuyan
2. Alt-orta sıklıkta okuyan okur: Yılda 6-11 kitap okuyan
3. Üst-orta sıklıkta okuyan okur: Yılda 12-20 kitap okuyan
4. Sık okuyan okur: Yılda 21 ve daha fazla kitap okuyan okurdur.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin % 24‟ü hiç kitap okumamaktadır, büyük çoğunluğu (%
43,1) az okuyan okur, sık okuyan okur oranı % 6,2‟dir.
AraĢtırmanın beĢinci alt problemi araĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına
yönelik tutumları ile bir yılda okunan kitap sayısı arasındaki iliĢki ne düzeydedir?
Tablo 5: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutum Düzeyi ile Bir Yılda
Okunan Kitap Sayısı Arasındaki ĠliĢki
Spearman's rho

Kitap a

Tuttop.

Correlation Coefficient

Kitap Sayısı
1,000

Tuttop
,067

Sig. (2-tailed)

.

,189

N

420

420

Correlation Coefficient

,067

1,000

Sig. (2-tailed)

,189

.

N

420

420

Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile bir yılda
okunan kitap sayısı arasında anlamlı bir iliĢki bulunmamaktadır.
AraĢtırmanın altıncı alt problemi araĢtırmaya katılan öğrencilerin okuma alıĢkanlığına
yönelik tutumları ile okuyucu düzeyi algıları ve Yazılı Anlatım I ders baĢarısı arasındaki iliĢki
ne düzeydedir?
Tablo 6: Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okuma AlıĢkanlığına Yönelik Tutumları ile Okuyucu Düzeyi
Algıları ve Yazılı Anlatım I Ders BaĢarısı Arasındaki ĠliĢki.
Tut Top.
AlıĢkanlık D.
Notlar
Spearman's Tuttop
Correlation
1,000
,516(**)
,165(**)
rho
Coefficient
Sig. (2-tailed)
.
,000
,001
N
420
420
420
AlıĢkanlık_D
Correlation
,516(**)
1,000
,163(**)
Coefficient
Sig. (2-tailed)
,000
.
,001
N
420
420
420
Notlar
Correlation
,165(**)
,163(**)
1,000
Coefficient
Sig. (2-tailed)
,001
,001
.
N
420
420
420
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile okuyucu düzeyi algıları arasında 0.516, yazılı
anlatım baĢarısı arasında 0.165 düzeyinde Spearman iliĢki katsayısı bulunmaktadır.
AraĢtırmanın bu sonucu, araĢtırmaya katılanların okuyucu düzeyi algıları ile yazılı anlatım
baĢarıları arasında pozitif yönde düĢük düzeyde bir iliĢkinin olduğunu göstermektedir.
Sonuç, Tartışma ve Öneriler
Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlıklarına yönelik tutumlarını çeĢitli
değiĢkenlere göre incelemek, okuma alıĢkanlığı düzeyini tespit etmek ve okumaya yönelik
tutum düzeyiyle yazma baĢarısı arasında iliĢki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu
araĢtırmada Eğitim fakültesi öğrencilerinin çoğunun okumaya yönelik tutumlarının orta düzeyde
olduğu sonucu elde edilmiĢtir. Bu sonucun düĢük olmaması geleceğin öğretmenlerinin okuma
alıĢkanlığını kazandıracak kuĢaklar yetiĢtirebileceğine dair umut vericidir. AraĢtırmanın bu
bulgusu Arslantürk (2008), Saracaloğlu, Yenice ve Karasakaloğlu (2009), DurmuĢ ve BaĢ‟ın
(2016) araĢtırma sonuçlarıyla örtüĢmektedir. Okuma alıĢkanlığı ve becerisi geliĢtirmeye yönelik
amaç ve kazanımları elde ettirmeye iliĢkin etkinlikler gerçekleĢtirecek olan eğitim fakültesi
öğrencilerinin orta düzey okuma tutumu kesinlikle yüksek düzeye çıkarılmalıdır.
AraĢtırmanın diğer önemli bir bulgusu da cinsiyetin okumaya yönelik tutumunu
belirlemede önemli bir unsur olduğunun görülmesidir. Kız öğrencilerin okuma tutum puanları
220.73 iken erkek öğrencilerin okuma tutum puanları 135,17‟dir. Kız öğrencilerin lehine
istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardır. Konu ile ilgili yapılan pek çok araĢtırma sonuçlarında
da benzer bulgulara rastlanmaktadır (Gömleksiz, 2004; OdabaĢ, OdabaĢ ve Polat, 2008; Demir,
2009; Saracaloğlu, Yenice ve Karasakaloğlu, 2009; Özpolat, 2010).
AraĢtırmada elde edilen diğer bir sonuç okuma alıĢkanlığına yönelik tutumun ana bilim
dallarına göre farklılık göstermesidir. En yüksek sıra ortalamasıyla Resim-ĠĢ Eğitimi Ana Bilim
Dalı (272,48) ilk sırada yer alırken; en düĢük sıra ortalamasıyla Bilgisayar Teknolojileri
öğretmenliği (140,32) son sırada yer almaktadır. Alanyazında benzer sonuçların elde edildiği
araĢtırmalara rastlanmaktadır (Demir, 2009; Köse ve Yılmaz 2011; Özdemir, Özdemir ve Kaya,
2015). Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrencilerden daha yüksek bir sıra
ortalaması beklenirken en yüksek ortalama Resim-ĠĢ Eğitimi Ana Bilim Dalına aittir. Bu sonuç,
Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerinin okuma kültürlerinin derslere yönelik, bireysel
istek ve zevklerinin dıĢında programlarının gerektirdiği eserlerle sınırlandırmasıyla; Resim-ĠĢ
Eğitimi Ana Bilim Dalı baĢta olmak üzere diğer sıra ortalaması yüksek ana bilim dallarında
öğrenim gören öğrencilerin ise okuma kültürlerinin oluĢmasında bireysel istek ve zevklerinin
etkili olmasıyla açıklanabilir. Bazı araĢtırmalarda ise okumaya yönelik tutum ölçeğinin yalnızca
bir boyutunda bölümler arası farkın olduğunu ortaya koymuĢtur (Arslan, Çelik ve Çelik, 2009).
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Ancak alanyazında okuma alıĢkanlığına yönelik tutumun ana bilim dallarına göre farklılık
göstermediği araĢtırmalara da rastlanmaktadır (Bozpolat, 2010).
AraĢtırmanın dikkat çeken bir bulgusu da eğitim fakültesi öğrencilerinin okur olma
düzeyleridir. Eğitim fakültesi öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu (% 43.1‟i) az okuyan okuyucu
grubundadır. AraĢtırmanın bu sonucu Arı ve Demir‟in (2013) yaptığı araĢtırmayla
örtüĢmektedir. Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptırdığı araĢtırmaya göre lise öğrencileri
ülkemizde yılda ortalama 7.2 kitap okumaktadır. Bu araĢtırmaya katılan eğitim fakültesi
öğrencilerinin bir yılda okudukları ders dıĢı kitap sayısı ortalamasının 4.54 olması, eğitim
fakültesi öğrencilerinin lise öğrencilerinden daha az okuduklarını göstermektedir. Eğitim
fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile okudukları kitap sayısı
arasında iliĢki bulunmamaktadır. Ancak, Yıldız, Ceran ve Sevmez‟in (2015) eğitim fakültesi
öğrencilerinin okuma profillerini belirlemeye yönelik yaptığı araĢtırmada; DurmuĢ ve BaĢ‟ın
(2016) sosyal bilgiler öğretmen adaylarının kitap okuma alıĢkanlığına iliĢkin tutumlarının
Ġncelendiği araĢtırmada tersi sonuçlar elde edilmiĢtir.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile yazılı anlatım
baĢarısı arasında ise düĢük düzeyde ve pozitif bir iliĢki bulunmaktadır. ĠliĢki katsayısı 0.10-0.70
arasında ise yüksek; 0.70-0.30 arasında ise orta ve 0.30-0.00 arasında ise düĢük düzeyde bir
iliĢki (Büyüköztürk, 2011: 32) söz konusudur. Ġlgili alan yazında bu sonuçla örtüĢen
araĢtırmalara (Eroğlu, 3013) rastlanmakla birlikte aksi sonuçların elde edildiği bu iliĢkinin
yüksek olduğu sonuçlara da ulaĢılmıĢtır (BaĢ ve ġahin, 2012).
Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları ile okuyucu
düzeyi algıları ve Yazılı Anlatım I ders baĢarısı arasındaki iliĢki pozitif yönde düĢük düzeyde
olduğu tespit edilmiĢtir. Sonuç olarak öğrencinin çok iyi okur olması ve okuma tutum düzeyinin
yüksek olması yazılı anlatım ders baĢarısı arasında doğrudan yüksek düzeyde bir iliĢki yoktur.
Yazılı anlatım ders baĢarısını etkileyen baĢka değiĢkenler olması muhtemeldir. Yazılı anlatıma
yönelik tutum düzeyinin araĢtırılması, ders materyallerinin hazırlanması, dersi yürüten öğretim
elemanının niteliği, yazma kaygıları, yazılı anlatım becerilerindeki yetersizlik algıları (Bağcı,
2007) gibi konular öğrencilerdeki yazılı anlatım I dersi baĢarısını etkileyecek değiĢkenler
olabilir.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlıklarına yönelik tutumlarını çeĢitli
değiĢkenlere göre incelemek, okuma alıĢkanlığı düzeyini belirlemek ve okumaya yönelik tutum
düzeyiyle yazma baĢarısı arasında iliĢki olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan bu
araĢtırmada elde edilen sonuçlara göre Ģu önerilerde bulunmak mümkündür:
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Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma alıĢkanlığına yönelik tutumları belirli aralıklarla
gözden geçirilmeli ve olumlu tutum kazanmaya yönelik çalıĢmalar yapılmalıdır.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alıĢkanlığını kazanabilmeleri ve bu
alıĢkanlığı sürdürebilmeleri için onların ilgisini çekecek biçimde kütüphanenin güncel
yayınlarla zenginleĢtirilmesi gerekir. Ayrıca “okuma eğitimi, yazılı anlatım, konuĢma eğitimi
vb. derslerde yararlanılan metinler, metinlerin yer aldığı ana kaynak kitaplarla iliĢkilendirilmeli,
kitaba ilgi ve merak uyandırılmalıdır.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin kitap okuma alıĢkanlığına yönelik tutumlarının olumlu
yönde geliĢtirilebilmesi için okuma etkinlikleri, kitap tanıtım günleri motive edici etkinlikler
düzenlenmelidir.
Üniversitelerde “Okuma Toplulukları” veya “Kitap Okuma Kulüpleri” oluĢturulmalıdır.
Bu tür etkinliklerle öğrencilere kitaplar hakkında bilgiler verilmeli, kitaplarla ilgili önerilerde
bulunulmalıdır.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin okuma etkinlikleri izlenmeli ve okudukları her bir kitap,
makale, öykü hakkında eleĢtiri, inceleme yazıları yazmaları istenmelidir. Böylece eğitim
fakültesi öğrencileri okudukça yazacak ve yazdıkça okudukları metinlerin inceliklerini daha iyi
anlayabilecektir. Aynı zamanda bu Ģekilde yazma becerilerinin geliĢmesi de sağlanacaktır.
Bu araĢtırmada yazma baĢarısının, araĢtırmaya katılanların okuma algı düzeyleriyle
iliĢkisi düĢük çıkmıĢtır ancak bir iliĢki vardır, yazma baĢarısını geliĢtirmek için yazma
çalıĢmaları sürece yayılmalı, sıkça uygulama yapılarak bunlar mutlaka değerlendirilmelidir.
Öğrenciler kendilerindeki geliĢmeyi görmelidirler.
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