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ÖN SÖZ 

Bilişim teknolojisindeki hızlı değişim, toplumdaki pek çok alanı etkilediği, 

yönlendirdiği ve geliştirdiği gibi eğitimi de etkilemektedir. Teknolojik gelişmeler içerisinde 

birey, kendini geliştirmek, bilgilerini güncellemek ve yenilemek durumunda kalmaktadır. Alvin 

Toffler’in de söylediği gibi “21. yüzyılın cahili okuyup yazamayanlar değil, aynı zamanda 

öğrenemeyen, unutamayan ve yeniden öğrenemeyenler olacaktır.” Günümüzde okuma 

becerileri de bireyin kendini geliştirmek ve öğrenmek zorunda kaldığı bir alandır.  

Bu gelişmelerin farkında olan öğretmenler, “Sanal yazıları ömründe bir kez karşılaştığı 

sonra vedalaştığı arkadaşlara benzetseler” de “Ekrandan okuma günlük, kâğıttan okuma 

ömürlük.” deseler de teknolojisiz bir hayatı onlar da düşünememektedirler. Aynı zamanda 

öğretmenler, “Cebimde gezdirebileceğim kütüphane varken kâğıtların arasında kaybolamam, 

yirmi birinci yüzyılda ansiklopedi setleriyle gezemem.” de diyebilmektedir. 

21. yüzyılda okuma,  mürekkep kokulu kâğıtlardan çok, elektronik metinlerin 

yaygınlaştığı ekran arkasında yer alan harflerle gerçekleşecektir. Bilgi, kâğıtta okunmak üzere 

sessizce beklerken; dijital ekranlarda hayat bulmuş, canlanmıştır. Artık kâğıtlar kütüphane 

raflarında, kütüphaneler ceplerde gezmektedir. Tonlarca ağırlıktaki sayfalar, Dünya’nın öbür 

ucundaki bilgiler avcumuzun içindeki küçük aletlerdedir. Bu nedenle gerek öğrencilerimiz 

gerekse öğretmenlerimiz, bilişim teknolojisindeki gelişmelere uygun olarak ekran okuma 

becerilerini de geliştirmek durumundadır. Bu gelişmeleri takip edemeyen kişiler, Mitchell’in 

(2002) de dediği gibi “dışlanacak, suskun kalacak ve sonunda geri bırakılacaklardır.” 

Millî Eğitim Bakanlığı da Sayın Müsteşarımız Doç. Dr. Yusuf TEKİN’in (2016) de 

bahsettiği gibi 2015-2019 Stratejik Planı’nı “Çok yönlü, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle 

donanmış, yeterlilikleri belirlenmiş nitelikli öğretmen ve yöneticilerin yetiştiği, eğitim 

teknolojilerinin derslerde etkin kullanıldığı ve dijital okuryazarlığın yaygınlaştığı bir ülke olma 

hedefine katkı yapacak eğitim sistemi”ni oluşturmak amacıyla hazırlamıştır.   

Genel Müdürlük olarak bizler de bu gelişmeleri yakından takip etmekteyiz. Bilişim 

teknolojisi alanındaki büyük gayretimizden biri de FATİH Projesi’dir. Proje’nin ana 

bileşenlerinin gerçekleşmesi yanında araştırmalarla desteklenmesi de bizim için önemlidir. 

Öğrenci ve öğretmenlerimize dağıtılan tablet bilgisayarların, okullarımıza yerleştirilen 

etkileşimli tahtaların ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA)’nın öğrenci ve öğretmenlerimiz tarafından 

kullanılabilirliği, ekran okuryazarlığı becerileri ile doğrudan ilgilidir. Bu nedenle öğretmenlerin 

dijital okuma kültürüne ait bulgularını ortaya koyan bu çalışma, dijital okuma kültürünün 

okuma kültürü karşısındaki durumunu ortaya koyması açısından kayda değerdir.  

Ayrıca 92.525 öğretmenin görüşleri doğrultusunda gerçekleştirilen “Öğretmenlerin 

Dijital Okuma Kültürü” araştırması, gerek örnekleminin büyüklüğü açısından gerekse daha 

önce öğretmenlerin dijital okuma kültürünü tespit eden bu kadar geniş kapsamlı bir çalışma 

yapılmadığından dolayı, söz konusu çalışmanın literatürde önemli bir boşluğu da dolduracağını 

düşünmekteyiz. 
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ÖZET 

Bu araştırmanının genel amacı, öğretmenlerin dijital okumayı gerek kişisel gerekse 

eğitim öğretim ortamlarında ne düzeyde kullandıklarını belirlemektir. Tarama modeline göre 

yapılan bu araştırmanın evrenini 2015-2016 yılında görev yapan  Türkiye’deki resmî ilkokul, 

ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler (okul öncesi öğretmenleri hariç) oluşturmaktadır. 

Araştırmacı tarafından hazırlanın veri toplama aracı,  -internet ortamında- basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi ile belirlenen evrenin %10’undan biraz fazlasına ulaşmıştır. Örneklemi 

oluşturan 92 525 öğretmen, Survey Monkey web sayfası üzerinden veri toplama araçlarına 

görüş bildirmiştir. Veri toplama araçları, çoktan seçmeli, açık uçlu ve tutum ölçeğinde yer alan 

sorulardan oluşmaktadır. Elde edilen veriler SPSS programında çözümlenmiştir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin %58,5’i 

okumak için dijital cihaz kullanırken %41,5’i okumak için dijital cihaz kullanmamaktadır. 

Dijital cihaz kullanmayan öğretmenler, okumak için dijital cihaz kullanmama nedenlerini: 

kâğıttan okumayı sevdikleri için; dijital cihazları sağlıklarına zarar verdiğini düşündükleri için;  

belirli yerleri işaretlemenin, not almanın, satırların altını çizmenin dijital cihazlarda zor 

olduğunu gördükleri için; dijital cihazlarda dikkatlerinin çabuk dağıldığını düşündükleri ve 

dijital bir cihazdan okuduklarını çok iyi anlamadıkları için olarak belirtmişlerdir.  

Dijital cihazları okuma amaçlı kullanan öğretmenlerin %40’ı tablet bilgisayarlardan da 

okuma yapmaktadır. Tablet bilgisayarlardan okuma yapan öğretmenlerin %66’1’i Millî Eğitim 

Bakanlığının dağıttığı tablet bilgisiyarları okuma amaçlı aktif bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu 

bulgu bize gösteriyor ki Bakanlığımızın FATİH Projesi kapsamında dağıttığı tablet 

bilgisayarlar öğretmenlerin okuma kültürüne de önemli bir katkı sağlamaktadır. Ayrıca, 

okumak için dijital cihaz kullanan öğretmenlerin %60,7’sinin FATİH Projesi kapsamında 

geliştirilen EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Portalini kullanıyor olması Genel Müdürlüğümüz 

açısından da önemli bir göstergedir. 

Dijital cihazlardan okuyan öğretmenlerin büyük çoğunluğu, geleneksel (kâğıttan) 

okumayı da tercih etmektedir. Öğretmenlerin geleneksel okumayı tercih etme nedenleri: sağlık, 

duygusal, geleneksel, somut ve etki olarak beş ana temada toplanmıştır. Her temanın alt 

başlıkları yer almaktadır. Tutum ölçeğinde yer alan ifadeler, öğretmenlerin dijital okuma 

kültürüne ilişkin tutumları olarak ayrı bir başlıkta değerlendirilmiştir. 

Öğretmenler, gözlemlerine dayanarak ve öğrencilerinin ilgilerini düşünerek, dijital 

metinleri öğrenciler açısından yararlı görmekte; dijital metinlere öğrencilerin daha fazla ilgi 

duyduğunu düşünmekte; dijital metinlere öğrencilerin dikkatini vermelerinin daha kolay 

olduğunu ifade etmekte ve dijital metinleri öğrencilerin daha kolay anladıklarını 

belirtmektedirler.  
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BİRİNCİ BÖLÜM  

GİRİŞ 

1.1. Problem Durumu 

Bir toplumda iletişimin önemli bir yeri vardır. Bu iletişimin sağlıklı olabilmesi için 

söylenileni doğru anlamak, doğru yorumlamak ve doğru cevap verebilmek önemlidir. Her 

toplumda iletişimin güçlenmesine kaynaklık eden okuma, her zaman öncelikli konulardan birisi 

olmuştur. Gerek yetişkin gerekse çocuklar için her yaşa uygun okunacak materyal bulunmasına 

rağmen tercihler değişmekte ve okuma, ikinci hatta daha da geri planlara bırakılabilmektedir.  

Okuma kültürünün gelişmesi için çeşitli araştırmalar, çalışmalar, sempozyumlar, konferanslar, 

projeler geliştirilse de beklenen düzeye gelmesi zor görülmektedir. 

Uzun bir süre geleneksel okuma kültürünün (kâğıttan) gelişmesi için gerek akademik 

çevre, gerek sivil toplum kuruluşları gerekse Millî Eğitim Bakanlığı çeşitli araştırmalar ve 

çalışmalar yürütmüştür. Belirli bir okuma kültürü oluşturulmaya çalışılırken bilişim 

teknolojilerinin tüm Dünya’da hızla gelişmesiyle geleneksel okumanın yanında bir de dijital 

okuma kültürü, ekran okuma, dijital metin gibi kavramlar da okuma kültürü içerisinde kendi 

yerini buldu. Geleneksel okumanın yanında dijital okuma hızla yaygınlaştı. Kitaplar, makaleler, 

mektuplar, mesajlar, gazateler… dijital cihazların içerisine girdi. Her yaştan bu cihazlara sahip 

olan kişiler, her yerde ve her an bilgiye ulaşır duruma geldi. Araştırmacılar ve çeşitli otoriteler, 

dijital cihazlar, dijital metin, ekran okur yazarlığı vb. gibi kavramların hayatımızdaki yerini de 

merak eder oldu. Hem sanayi bu tür cihazlarla ilgilendi hem de eğitim bu cihazların 

kazandırdığı çeşitli fonksiyonlarla iç içe girdi. Öğretmenler, dijital cihazların en az birine sahip 

oldu ve aktif bir kullanıcı oldu. Bilgi kitaplıktan, kütüphane raflarından küçük cihazlarla ceplere 

kadar girdi.  

Kimi öğretmenler bu teknolojiye kendilerini yakın hissederken kimileri mesafeli 

kalmayı tercih etti. Bu durum öğretmenlerin yaklaşımıyla okuma kültürünü de etkiledi. Bazı 

öğretmenler, geleneksel okumaya devam ederken bazıları dijital okumayı keşfetti, bazıları ise 

ikisiyle de ilgilendi. 

Okuma kültüründeki bu gelişmeler doğrultusunda araştırmanın problemi: Dijital okuma 

kültürü öğretmenleri nasıl etkiledi, okuma çeşidi olarak öncelikleri ne yönde, okuma kültürü 

içerisinde dijital okumanın yeri nedir, öğretmenlerin dijital okuma yeterlilik düzeyi ve 
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geleneksel (kâğıttan) okumaya bakış açıları ile bütün bunlara yönelik tutumlarının nasıl 

olduğuna ait durumları ortaya koymaktır. Bu nedenle, öğretmenlerin dijital okuma kültürüne 

ait geniş kapsamlı herhangi bir araştırma olmadığı da dikkate alınarak böyle bir araştırmaya 

gerek duyulmuştur. 

1.2. Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin dijital okumayı gerek kişisel gerekse eğitim 

öğretim ortamlarında ne düzeyde kullandıklarını belirlemektir. 

Araştırmanın amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır: 

A. Kişisel Bilgiler 

1. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 

öğretmenlerin: 

1.1. Yaşadığı il, 

1.2. Çalıştığı eğitim kademesi, 

1.3. Yaşı, 

1.4. Meslekî kıdemi, 

1.5. Cinsiyeti, 

1.6. Eğitim düzeyi, 

1.7. Branşı. 

B. Öğretmenlerin Dijital Okuma Kültürleri 

2. Öğretmenlerin dijital okuma kültürüne ilişkin 

2.1. Okumak için dijital bir cihaz kullanıp kullanmadıklarına, 

2.2. Dijital cihazı kullanmama/kullanma nedenlerine, 

2.3. Dijital cihaz kullanma deneyimlerine,  

2.4. Hangi dijital cihazı okuma amaçlı kullandıklarına,  

2.5. Dijital cihazı kullanma yeterliliklerine, 

2.6. Dijital cihazda ne okuduklarına,  

2.7. Dijital cihazda okuduklarını neye göre seçtiklerine,  

2.8.Dijital okumayı hangi sıklıkla gerçekleştirdiklerine,  

2.9.Dijital cihazdan okuduklarını nasıl değerlendirdiklerine, 

2.10. Geleneksel (kâğıttan) okuma hakkındaki düşüncelerine ait görüşleri nasıldır? 

C. Öğretmenlerin Basılı ve Dijital Metin Hakkındaki Düşünceleri 

3.1.Öğretmenlerin basılı ve dijital metne ait görüşleri nelerdir? 
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3.2.Öğretmenler, hangi okuma kültürüne kendilerini yakın hissetmektedirler? 

3.3.Öğretmenlerin ekran okuma hakkında düşünceleri nelerdir? 

D. Öğretmenlerin Öğrencilerin Dijital Metin ve Dijital Cihaz Kullanımı Hakkındaki 

Düşünceleri 

4.1 Öğretmenlerin, öğrenciler açısından dijital metinleri yararlı görüp görmediklerine 

ilişkin görüşleri nasıldır? 

4.2. Öğretmenler, öğrencilerin dijital cihaz kullanımlarını nasıl değerlendirmektedir? 

1.3. Araştırmanın Önemi 

Değişik gruplarda geleneksel (kâğıttan) okuma kültürüne ait zaman zaman çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar, geleneksel okuma üzerine ve bazen öğrenciler bazen de öğretmenler 

üzerine yoğunlaşmıştır. Son dönemlerde okuma kültürünün içerisinde geleneksel okumanın 

yanında “dijital okuma” gibi başka kavramlar da yer almıştır. Dijital okuma kültürü, bilişim 

teknolojisinin hızla gelişmesi ve yayılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir durumdur. Son 

dönemlerde söz konusu gelişmelere paralel olarak farklı yönleriyle öğrencilerin ekran okuması 

ya da dijital metin okuma ve yazma üzerine nitel ve nicel kısmî çalışmalar yapılmıştır. 

Öncelikle Dünya’da başlayan bu tarz araştırmalar, ülkemizde de akademisyenler ve üniversite 

öğrencileri (lisans, yüksek lisans ve doktora tezleri olarak) tarafından dikkate değer bulunmuş; 

tamamen ya da bir hususta bu konu araştırılmıştır. 

Millî Eğitim Bakanlığı olarak, hem öğretmenlerin dijital okuma kültürü üzerine bu 

araştırmanın yapılması bir ilk hem de örnekleminin büyüklüğü açısından önemlidir. Çünkü 

Bakanlık olarak 92.500 öğretmenin dijital okuma kültürüne ait verilerini toplama imkânı elde 

edilmiştir. 

Ayrıca bu araştırma, ülkemizde öğretmenlerin dijital okuma kültürüne ait yapılan ilk 

kapsamlı bir araştırma olması bakımından da önemli görülmektedir.  

Genel Müdürlüğümüz tarafından FATİH Projesi kapsamında tablet bilgisayar 

dağıtılması ve Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) geliştirilmesi, dijital okuma kültürünün 

gelişmesine ve yaygınlaşmasına imkân sağlayan önemli bir Proje’dir. Bu kapsamda bu 

araştırmanın FATİH Projesi’nin dijital okuma kültürüne katkısının da belirlenmesinde kayda 

değer bir yeri vardır. 

Araştırmanın kendi sınırlılıkları içerisinde bir boşluğu doldurduğu, merak edilen bir 

konuya cevap bulduğu ve bundan sonra yapılacak olan dijital okuma kültürü çalışmalarına da 

kaynaklık edeceği ve katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 
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1.4. Tanımlar 

Dijital okuma: Dijital cihazlar üzerinden yapılan okuma. 

Geleneksel okuma: Kâğıt (basılı metin) üzerinden okuma. 

Dijital metin: Elektronik formda düzenlenmiş metin.  
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İKİNCİ BÖLÜM 

ALAN YAZIN TARAMASI 

Her toplumda olduğu gibi ülkemizde de okumanın önemi her fırsatta vurgulanmakta ve 

bu alanda çeşitli çalışmalar yapılarak kişileri okumaya yönlendiren, ilgilerini artıran öneriler 

dile getirilmektedir. Okuyan birey sadece okuduklarında değil, aynı zamanda iletişimde 

bulunduğu durumlarda da etkin bir rol alır. İyi bir okuyucu, iyi bir konuşmacı, iyi bir 

kurgulayıcı, iyi bir transfer edici ve iyi bir dinleyicidir. Doğru anlamak ve anladığını doğru 

ifade etmek bireye okumanın en büyük katkısıdır.  

Yirminci yüzyılın yarısından sonra teknoloji alanındaki gelişmeler, okuma alanındaki 

gelişmeleri de etkilemiştir. Artık okunan metin kâğıt üzerinden farklı bir boyuta taşınmıştır. 

Ortam ve mekân zorunluluğu olmadan merak edilen her bilgiye çabuk ulaşılabilir olmuş ve 

bilgiye erişebilirlik kolaylaşmıştır. Kütüphane kokusu ile birlikte teknik cihazlar yan yana aynı 

amaca hizmet etmeye başlamıştır. Hatta öyle ki dijital metin mi daha çok okunuyor yoksa 

geleneksel metin mi tartışması gündeme gelmiştir. Metinlerin özellikleri ile okuma kavramının 

da çerçevesi değişmiştir. Bilgi,  kâğıtlardan dijital cihazların içerisine girmiş ve sunumu da 

genişlemiştir. Resimlerin yanında videolar, animasyonlar, filmler, simgeler vb. interaktif bir 

ortamda insanların kullanımına sunulmuştur. Resim ve yazıdan ibaret olan basılı metin, 

neredeyse canlanarak görsel ve işitsel açıdan zenginleştirilmiş metinlerle hayat bulmuştur.  

Dijital cihazlardaki metinlerle birlikte ekran okuma ya da e-okuma denilen yeni 

kavramlar ortaya çıkmıştır. e-okumanın özelliklerini Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu 

Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı’nda  

 “E-okuma, ekran (bilgisayar, cep telefonu vb.) üzerinden gerçekleştirilir. 

 E-okumada basılı metinlerdeki gibi birinci sayfa, sonra ikinci sayfa, ardından üçüncü 

sayfa gibi doğrusal bir okuma akışı olmayabilir. 

 Okuyucu, sayfa çevirmek yerine, oluşturulan köprüler aracılığıyla farklı formatlardaki 

bilgi kümeleri arasında geçişler yapabilir. 

 Okuyucu, okuma sürecinde hangi bilgiye hangi sıra ile ulaşacağına kendisi karar verir. 

 Okuma ortamında etkileşim farklı biçimlerde gerçekleşebilir.” (MEB, 2012) 

olarak sıralanmıştır. 
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Elektronik metinler ile okuma, karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Sıra takibi ortadan 

kalkmış yönlendirilen linkler ile çok boyutlu birden fazla metinle ilişkili bir iletişim söz konusu 

olmuştur. Neredeyse tek seslilikten çok sesli bir armoni oluşmuştur. Bu karmaşık yapıyı 

kullanma, algılama ve anlama da okuyucunun eğitimine, tecrübesine ve becerisine kalmıştır. 

Okuma süreci, dijital metinler ile farklılaşmıştır. Geleneksel okumanın dışında ekran 

metinlerini okumak, belirli bilgiye sahip olmak ve kurallara uymakla mümkün olmaktadır. 

Farklı sekmeler içerisinde kaybolmadan okuyacağın metne dikkatini vermek, hızını 

koruyabilmek ve yoğunlaşmak dijital cihazlara okuyucunun hakimiyeti ile söz konusudur.  

Ekran metin; dijital metin, elektronik metin gibi adlandırılmaktadır. Bu metinler, 

okuyucu tarafından yararlı görülmektedir; çünkü en kayda değer kolaylığı taşınabilir olması, 

her an ulaşılabilir ve ekran ayarları yapılabilir olmasıdır. Okuyucu tarafından zararlı 

görülmektedir; çünkü göz sağlığını olumsuz etkilemektedir. Henüz avantajları ve dezavantajları 

ile dijital metinlerin okuma kültürü içerisindeki yeri tam olarak belirlenememektedir. Bu tür 

metinleri tercih etme, okuyucunun ilgi ve beklentilerine göre değişmektedir.  

Gasouka, M. ve diğerlerine (Çeviren Arslan, ?) göre, öğretmenler ve öğrenciler 

televizyon, bilgisayar, cep telefonu ve okuma yapılan diğer taşınabilir cihazlarla dijital 

okumaya aşinadırlar. Bu nedenle her gün çevrim içi gazetelerden ve bloglardan haber okuma, 

facebooktan arkadaşları takip etme, e-postaları okuma, alt yazılı film izleme günlük 

alışkanlıklardandır ve hayatımızda zorlanmadan gerçekleştirilen davranışlar içerisindedir. Artık 

dijital edebî metinlerin okunması da diğerleri gibi sıradan bir durum hâline gelmiştir.  

Dijital okuma, ekran okuma, elektronik metin, dijital metin, okuryazarlık türleri vb. 

alanlarda çeşitli çalışmalar yapılmış ve bazen örtüşen bazen de birbirinin karşısında olan 

görüşler ortaya konmuştur. Bu araştırmalardan birisi de Kurudayıoğlu ve Tüzel (2010)’in “21. 

Yüzyıl Okuryazarlık Türleri, Değişen Metin Algısı ve Türkçe Eğitimi”dir. Kurudayıoğlu ve 

Tüzel, geleneksel okumanın yanında bilişim teknolojisindeki gelişmeler ile görsel okuryazarlık, 

medya okuryazarlığı, bilgi okuryazarlığı, e-okuryazarlık ve bilgisayar okuryazarlığı gibi 

okuryazarlık türlerinin ortaya çıktığını ve bu kavramların neyi ifade ettiğini yorumlamışlardır. 

Yazarlara göre elektronik okuryazarlık,  

“… bireylerin birbirleri ile yahut devlet ile ilişkilerini düzenler hale gelmiştir. 

Arkadaşlarıyla e-posta yoluyla iletişim kuran öğrenci; çocuğunun devamsızlık durumunu Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın e-okul projesi doğrultusunda okula gelmeden bilgisayar ekranından 

görüntüleyen veli; yılsonunda öğrencilerin notlarını internet ortamına aktarmak zorunda olan 
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öğretmen, değişen okuryazarlık modelinin eğitime yansımasını gözler önüne sermektedir. 

Dolayısıyla elektronik okuryazarlık önce etkin vatandaş sonrada etkin veli, etkin öğretmen 

olmak için oldukça önemli bir beceri olarak önem kazanmaktadır.” (s.294). 

Bu alanlarda yapılan  çalışmamıza kaynaklık edebilecek ulaşabildiğimiz çalışmalar 

kısaca şunlardır: 

2.1. Öğrenciler ile İlgili Çalışmalar 

Güneş (2010) “Öğrencilerin Ekran Okuma ve Ekranik Düşünme” adlı bir makale 

yayımlamıştır. Makalesinde ekran okumayla ekranik düşünme denilen yeni bir düşünme 

biçiminin ortaya çıktığını ve ekran okumanın giderek arttığını belirtmektedir. Ekran okuma 

nedir ve özellikleri, ekran okumanın bileşenlerinden bahsetmektedir. Ekran okuma için 

okuyucu, metin ve ortam etkileşiminin önemli olduğunu vurgulamaktadır. Güneş’e göre ekran 

okuma süreci,  görme, anlama ve zihinde yapılandırma olarak üç aşamadan meydan 

gelmektedir. Ekran okumada, okuyucu ile ekran arasında doğrudan bir etkileşim vardır. Ekran 

okumanın zorlukları olsa da giderek pek çok kişi tarafından tercih edilmekte ve 

yaygınlaşmaktadır. Güneş, Dünya’da bu alanda yapılan çalışmalardan da bahsetmiştir. Ayrıca 

ekran okuma becerilerinin geliştirilmesini anlattıktan sonra eğer öğrenciler ekran okuma 

konusunda eğitilmezlerse bu durumun tehlikeli olacağını vurgulamıştır. Çünkü öğrencilerin 

rastgele ve amaçsız ekran okuma yapmalarının pek de yararlı olmayacağına ait çalışmaların 

olduğundan söz etmiştir. 

Bu alanda Güneş’in başka bir çalışması da Kırmızı (2014) ile birlikte hazırladığı “E-

Kitap Okumaya Yönelik Tutum Ölçeğinin (EKOT) Geliştirilmesi: Geçerlilik ve Güvenirlik 

Çalışması”dır. Güneş ve Kırmızı bu çalışmayı, ortaöğretim öğrencilerinin e-kitap okumaya 

yönelik tutumlarını belirlemek için bir ölçek geliştirmek amacıyla yapmışlardır. Hazırladıkları 

ölçeği Bakanlığımızın tablet bilgisayar dağıttığı okullardaki on ve on birinci sınıf öğrencilerine 

uygulamışlardır. Araştırma kapsamında İzmir ve Ankara ilindeki 536 lise öğrencisine 

ulaşmışlardır. Güneş ve Kırmızı’ya göre dijital cihazlar, uydu ve internet ile mevcut bilginin, 

duygunun ve düşüncenin insanlar arasında dolaşması daha kolaydır. Kütüphanedeki bilgilere 

ulaşım hızlı bir şekilde gerçekleşmektedir.  

“Bu durum öğrencilerin basılı ürünler yerine elektronik araçlara yönelmesini de 

beraberinde getirmektedir. Derslerde ‘kitap okuma’ yerine ‘ekran okuma’, ‘e-kitap okuma’ gibi 

kavramlar daha fazla kullanılmaktadır. E-kitap ile birlikte öğrencilerin okuma beceri, tutum ve 

alışkanlıkları değişmektedir.” (s.197) 
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Bilişim teknolojisindeki bu gelişme, okuma için kullanılan araçların özelliklerini de 

değiştirmiştir. Kâğıttan oluşan kitapların yerini elektronik ögelerle bir araya getirilmiş; yazı 

karakterleri farklı, sayfa düzeni değişik, görsellerle ve seslerle hem göze hem kulağa hitap eden 

bir okuma süreci söz konusu olmuştur. Güneş ve Kırmızı’ya göre “Bunlar okuma süreç ve 

becerilerini doğrudan etkilemektedir.” (s.197). Bu nedenle ölçek geliştirilirken aynı zamanda 

yazarlar, farklı dizayn edilen e-kitapların okuma alışkanlığını geliştirmede ne kadar etkin 

olabileceği konusunun da araştırma yapılması gerektiğini vurgulamaktadırlar. 

Ortaöğretim öğrencilerinin ekran okumasına yönelik başka bir çalışma da Maden ve 

Maden (2016)’in “Ortaöğretim Öğrencilerinin Ekran Okumaya Yönelik Tutumları” adlı 

araştırmadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim öğretim yılında Giresun ilindeki 480 ortaöğretim 

öğrencisini kapsamaktadır. Maden, teknoloji ile birlikte okuryazarlık kavramının yeni bir anlam 

kazandığından bahsetmekte ve “yeni kuşakların bu okuma türünü doğru ve bilinçli kullanacak 

şekilde yetiştirilmesinin gerektiğini” (s.1307) ifade etmektedir. Maden ve Maden yaptığı 

araştırmada ortaöğretim öğrencilerinin cep telefonu, bilgisayar, internet teknolojilerinin 

ekranından yaptıkları okumaya yönelik tutumlarını belirlemişler ve çeşitli değişkenlere göre bu 

tutumları değerlendirmişlerdir. 

Yapılan araştırmadan “elektronik metinleri okumanın, zihinsel gelişimi desteklediğini, 

anlama düzeyini artırdığını, görsel-işitsel unsurlarla anlamı zenginleştirdiğini, hız ve kolaylık 

sağladığını, metin-okur etkileşimini güçlendirdiğini, metinleri ekrandan okumaya yönelik 

tutumların yüksek olduğu” sonuçları elde edilmiştir. 

Yaman ve Dağtaş (2013) da ekrandan okumanın, öğrencilerin okumaya yönelik 

tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla, Kocaeli’ndeki 41 sekizinci sınıf öğrencisi ile nicel ve 

nitel çalışarak “Ekrandan Okumanın Okumaya Yönelik Tutuma Etkisi” araştırmasını 

yapmışlardır. Araştırmada kâğıttan okuma, öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını 

artırmayıp düşürürken; ekrandan okuma, öğrencilerin okumaya yönelik isteklerini artırdığı ve 

okumaya dair olumlu bir etki yaptığı sonucuna varılmıştır. 

Duran ve Alevli (2014), Uşak ilinde sekizinci sınıf olan 30 öğrencinin dijital metin ve 

basılı metne yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla bir araştırma yürütmüşlerdir. Yarı 

yapılandırılmış görüşme formu ile öğrencilerin görüşleri toplanmış ve değerlendirilmiştir. 

Değerlendirme sonucunda öğrencilerin dijital okuma hakkında hem olumlu hem de olumsuz 

düşünceleri vardır. Ancak büyük çoğunluğu, bir metni kâğıttan okumak yerine ekrandan 

okumayı tercih etmektedir. Öğrenciler bunun nedenini, “…‘ekrandan okumanın okuma sürecini 
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kolaylaştırması, ekrandan okumanın ilgi çekici olması, istenilen bilgiye hızlı ve kolay 

ulaşabilme, hatırlama oranının yüksek olması, bilgilerin kolay taşınabilir olması, ve göz 

gezdirmenin kolay olması olarak” ifade etmişlerdir. Eğitimde elektronik metin kullanmanın 

yararlı olacağını düşünen öğrencilerin büyük bir bölümü “içeriklerin görsellerle ve seslerle 

desteklenmesi, kitapların elektronik formatta olması, bilgiye hızlı erişim, zamanı verimli 

kullanma ve motivasyonlarında artış sağlaması” açısından elektronik metni tercih 

etmektedirler. 

2.2. Öğretmen Adayları ve Öğretmenler ile ilgili Araştırmalar 

Araştırmacılar, öğrencilerin yanında, farklı zamanlarda öğretmen adaylarının internet 

kullanım amaçları, internete erişimleri, internet algıları gibi konularda çalışmalar yapmışlardır. 

Bunlardan çalışmamızla ilgili olanlardan birisi de, Şahenk Erkan, Balaban Dağal ve Tezcan 

(2015)’ın hazırladığı “Öğretmen Adaylarının Yazılı ve Dijital Okuma Alışkanlıklarının 

Değerlendirilmesi (Evaluation of Teacher Candidates’ Printed Media and Digital Reading 

Habits)”dir. Araştırma, Marmara ve Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim gören 

573 öğretmen adayının “yazılı ve dijital okuma” alışkanlıklarına ait görüşlerini içermektedir. 

Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, erkeklerin okuma kazanımları ve yazılı okuma 

alışkanlıkları kadınlardan daha düşüktür; Türkçe Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler 

ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrenciler arasında okuma kazanımları 

bakımından anlamlı bir fark vardır, Türkçe öğretmeni olacak öğrenciler lehine; kitaplığa sahip 

olan öğrenciler okuma kazanımları ve yazılı okuma alışkanlığı daha yüksektir; evinde 

bilgisayar olan öğretmen adaylarının dijital okuma alışkanlıkları daha gelişmiştir. 

Alan yazın çalışması sırasında araştırmamıza kaynaklık edecek öğretmenlerle ilgili iki 

önemli araştırma ile karşılaştık. Bunlardan ilki Dağdaş (2013)’ın çalışmasıdır. Dağtaş (2013), 

“Öğretmenlerin Basılı Sayfa ve Ekrandan Okuma Tercihleri ile Eğitimde Elektronik Metin 

Kullanımına Yönelik Görüşleri” adlı çalışmasında öğretmenlerin basılı metin ve elektronik 

metin hakkındaki düşüncelerine ve eğitimde elektronik metin kullanımına ait görüşlerine yer 

vermiştir. Dağtaş çalışmasını, on altı öğretmenden yararlanarak yarı yapılandırılmış görüşme 

formu ile nitel olarak gerçekleştirmiştir. Araştırmasında teknoloji tabanlı okuryazarlıktan 

bahsetmiş ve bunların bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, yeni okuryazarlık, bilgisayar 

okuryazarlığı, bilgisayar teknolojileri okuryazarlığı, eleştirel okuryazarlık ve medya 

okuryazarlığı olduğundan söz etmiştir.  



 

 

 

10 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

Dağdaş’ın araştırmasından elde edilen bulgulara göre “…öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu, genelde bir metni ekrandan okumaktan ziyade basılı sayfadan okumayı tercih 

etmektedir. Ayrıca öğretmenler, eğitimde elektronik metin kullanımına yönelik hem olumlu 

hem de olumsuz görüşlere sahiptirler.” 

Öğretmenler ile ilgili ikinci önemli çalışma ise Karaşahin (2009)’in “İlköğretim ve 

Ortaöğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okuma Kültürlerinin 

Değerlendirilmesi”dir. Karaşahin bu çalışmasında öğretmenlerin geleneksel okuma kültürlerini 

farklı değişkenlere göre değerlendirmiştir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

YÖNTEM 

 Bu bölümde araştırmanın yöntemi, evren ve örneklemi, veri toplama araçları ve 

geliştirilmesi, verilerin toplanması ve analizi, araştırmanın sınırlılıkları ve sayıltılarına dair 

bilgiler yer almaktadır. 

3.1. Araştırmanın Yöntemi 

Öğretmenlerin dijital okuma düzeylerini belirlemeyi amaçlayan bu çalışma, mevcut 

durumu ortaya koymayı amaçlayan tarama (betimsel) modelinde bir araştırmadır. Tarama 

modeli, geçmişte ve hâlen var olan durumu var olduğu şekilde betimlemeyi amaçlayan bir 

araştırma yaklaşımıdır (Karasar, 1995:77). Okuma kültürü içerisinde dijital okuma ile ilgili 

araştırma konumuzla örtüşebilecek araştırmalar, yapılan çalıştay ve sempozyumlardaki 

bildiriler taranarak durum tespiti yapılmıştır. Öğretmenlere yönelik hazırlanan veri toplama 

aracı uygulanarak öğretmenlerin dijital okuma kültürüne ilişkin görüşleri değerlendirilmiştir. 

3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 

Araştırmanın evrenini, 2015-2016 eğitim öğretim yılında Türkiye’deki resmî ilkokul, 

ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Evreni oluşturan öğretmen 

sayıları, Millî Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2015/”16 verilerine göre Tablo 3.2.1’de yer 

almaktadır. 

Tablo 3.2.1. Evreni Oluşturan Öğretmen Sayısı 

Okul Türü Kadın Öğretmen 

Sayısı 

Erkek Öğretmen 

Sayısı 

Toplam 

İlkokul 160 210 116 843 277 053 

Ortaokul 157 142 134 250 291 392 

Genel Ortaöğretim 45 914 55 646 101 560 

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim 82 696 92 932 175 628 

Toplam 445 962 399 671 845 633 

Geniş bir kapsama sahip olan evrende, evrenin durumu ve hakkında bilgi sahibi olmak, 

yargıya varmak amacı ile ondan alınan örnek bir grup üzerinde araştırmanın verileri elde 

edilmesi düşünülmüştür. Ancak, bilişim teknolojisinin sağladığı kolaylıktan yararlanarak veri 

toplamayı, web üzerinden yaptığımız için evren büyük olmasına rağmen evrenin % 10’una 

ulaşmak mümkün olmuştur.  
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Tablo 3.2.2. Örneklemi Oluşturan (Ulaşılabilen) Öğretmen Sayısı 

Okul Türü Toplam 

İlkokul 34 169 

Ortaokul 31 822 

Lise 26 534 

Toplam 92 525 

Örnekleme ulaşmak için basit tesadüfi örnekleme yöntemi tercih edilmiştir. Bu 

yöntemde evrendeki her bireyin örnekleme girme olasılığı vardır. Bu nedenle hesaplamalarda 

da her elemana verilecek ağırlık aynıdır (Arıkan, 2004, s.141). 

Ayrıca örneklemin büyük olması da araştırmanın sonuçlarının güvenilirliğini önemli 

ölçüde artırmaktadır (Gay, 1987; akt. Arlı ve Nazik, 2001, s.77). Örneklemin büyük olması, 

örnekleme hatasını da bir noktadan sonra aza indirgemektedir. Dolayısıyla evrenin %10’u ile 

çalışmak bizim araştırmanız için de önemli bir örneklemi oluşturmaktadır. 

 

3.3. Veri Toplama Araçlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Bu araştırmada, veri toplama aracı olarak araştırma ekibi tarafından geliştirilen anket 

kullanılmıştır. Anketler,  resmî ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin dijital 

okumaya yönelik görüşlerini almak üzere hazırlanmıştır. 

Anket geliştirme çalışmasının ilk aşamasında konuyla ilgili geniş bir literatür taraması 

(internet, kitap, dergi, tez, bilimsel araştırma, bildiri, sunular vb.) yapılmıştır. Elde edilen 

bilgilere göre ankette sorulması planlanan maddelerden oluşan bir havuz oluşturulmuş; 

içlerinden araştırmanın amacına en fazla hizmet edeceği düşünülen maddeler seçilmiştir. 

Böylece tutum ölçeği, çoktan seçmeli sorular ve açık uçlu sorulardan oluşan taslak anket 

oluşturulmuştur. Bu konuda alanında uzman olan kişilerden taslak anket ile ilgili görüşleri 

istenmiş, yapılan öneriler doğrultusunda anket yeniden düzenlenmiştir. Anketin 

anlaşılabilirliğini değerlendirmek ve geçerliliğini sağlayabilmek amacıyla pilot uygulamada 

Ankara/Batıkent Kent Koop İlkokulundan, Batıkent Ortaokulundan ve Batıkent Lisesinden 

okul müdürlerinin belirlediği farklı branşlardan 5’er öğretmenin anketi,  bire bir araştırma 

ekibinin yanında doldurmaları istenmiş ve anlaşılmayan ya da farklı yorumlanan sorular 

üzerinde tartışılmıştır. Anketi cevaplayan öğretmenlerin önerileri doğrultusunda veri toplama 

araçları tekrar değerlendirilmiştir. Anketin uygulaması esnasında elde edilen geri bildirimler ve 

elde edilen verilerin analizlerinden ortaya çıkan sonuçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler 
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yapılmıştır. Anketin görünüş ve kapsam geçerliliği konusunda konu alanı uzmanlarının görüş 

ve önerileri de alınmış, bu görüşler doğrultusunda, ankete son şekli verilmiştir. 

Anketin birinci bölümünde, öğretmenlerin kişisel bilgileri, ikinci bölümünde 

öğretmenlerin dijital okuma kültürlerine yönelik çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular, üçüncü 

bölümünde ise öğretmenlerin dijital okuma kültürlerine ve öğrencilerin dijital cihazlarla 

okumalarına yönelik görüşlerine ilişkin üçlü likert ölçeğindeki sorular yer almaktadır.  

Anketin birinci bölümünde 7 çoktan seçmeli soru; ikinci bölümünde 18 çoktan seçmeli 

ve 1 açık uçlu soru; üçüncü bölümünde ise öğretmenlerin dijital okuma kültürüne yönelik 36 

sorudan oluşan likert ölçeği ve öğretmenlere göre öğrencilerin dijital cihazlara karşı tutumlarına 

ait 6 sorudan oluşan likert ölçek bulunmaktadır. 

Anketin ikinci bölümünde yer alan toplam 42 soruya, ankete katılan bütün öğretmenler 

cevap vermemiştir. Anketin ikinci bölümünün ilk sorusundan sonra öğretmenler okumak için 

dijital cihaz kullanıp kullanmamalarına göre iki gruba ayrılmıştır. İkinci bölümün ilk sorusu 

olan “Okumak için dijital cihaz kullanıyor musunuz?” sorusuna “Hayır” diyen öğretmenler 

(bkz. Grafik 4.2.1; %41,5,  f  38 341)  , okumak için neden dijital cihaz kullanmadıklarına dair 

iki soruyu daha cevaplayıp anketlerini tamamlamışlardır (bkz. Grafik 4.2.2, Grafik 4.2.3) . 

Okumak için dijital cihaz kullandıklarını ifade eden öğretmenler ise,  “Okumak için dijital bir 

cihaz kullanmama nedeniniz nedir?” ve “Daha önce okumak için dijital bir cihaz kullanma 

deneyiminiz oldu mu?” (anketin ikinci bölümünün ikinci ve üçüncü soruları) sorularıyla hiç 

karşılaşmayarak ankette yer alan soruların tamamına cevap vermişlerdir (% 58,5; f 52,119) 

(bkz. Grafik 4.2.1). 

Evrenin %10’una ulaşmak, zamandan ve kaynaktan tasarruf etmek amacıyla veri 

toplama aracı, Survey Monkey sitesinde elektronik ortamda yayımlanmıştır. Resmî ilkokul, 

ortaokul ve lise öğretmenlerinin veri toplama aracından haberdar olması için 81 il valiliği 

aracılığıyla 81 il millî eğitim müdürlüğüne doküman yönetim sistemi aracılığıyla resmî yazı 

gönderilmiştir. Ayrıca 81 il FATİH Projesi bilişim teknolojileri koordinatörlerine de elektronik 

posta gönderilerek veri toplama araçlarının duyurulması hususunda bilgilendirilmiştir. 

Elektronik ortamda veri toplama aracı, 16 Kasım-5 Aralık 2016 tarihleri arasında erişime açık 

kalmıştır. 

3.4. Verilerin Analizi 

Elektronik ortamda doldurulan anketler, bilgisayar ortamına aktarılarak verilerin 

çözümlenmesinde SPSS programı kullanılmıştır. Veri toplama amacıyla kullanılan ölçme 
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araçları, uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmiştir. Verilerde frekans ve yüzde 

dağılımları hesaplanmıştır.  

Görüşlerin karşılaştırıldığı likert tipi anket biçimindeki seçeneklerle toplanan verilerde 

sınıflandırma aşağıdaki aralıklara göre yapılmıştır. 

1-1.66   Evet 

1.67-2.32  Kısmen 

2.33-3.00  Hayır 

Açık uçlu sorulara verilen cevaplar kaydedilerek tekrarlanan görüş ve 

değerlendirmelerin frekansları hesaplanmıştır. Öğretmenlerin görüşleri ayrı ayrı çözümlenmiş 

temalar ve alt temalar oluşturularak tablolaştırılıp yorumlanmıştır. Mevcut veriler 

doğrultusunda araştırmanın amaçları dikkate alınarak araştırma raporu hazırlanmıştır. 

 

3.5. Sınırlılıklar 

 Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 

öğretmenlerden (okul öncesi öğretmenleri hariç) anketlere cevap veren 

örneklemdeki öğretmenlerin görüşleri ile, 

 2015-2016 eğitim öğretim yılı Millî Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi 

Başkanlığının öğretmen sayılarına ait istatistikî verileri ile,  

 Dijital okuma aracı olarak bilgisayar, tablet bilgisayar, akıllı telefon ve elektronik 

kitap okuyucusu ile sınırlıdır. 

 Öğrencilere ait dijital okuma kültürü ile ilgili öğretmenlere sorular sorulduğu için 

ilkokullarda çalışan okul öncesi öğretmenler araştırmaya dahil edilmemiştir. Meslek 

liselerinde çocuk gelişimi ve eğitimi/okul öncesi öğretmeni olarak görev yapan 

öğretmenler, veri toplama aracına görüş bildirmişlerdir. 

 

3.6. Sayıltılar 

Bu araştırmada; 

 Örnekleme alınan grubun verdiği cevapların gerçeği yansıttığı, 

 Veri toplama aracının araştırmanın amacını gerçekleştirebilecek nitelikte olduğu 

varsayılmıştır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

BULGULAR ve YORUM 

Bu bölümde, verilerin analizi sonucu elde edilen bulgular ve bu bulgulara yönelik 

yorumlar yer almaktadır. 

4.1. Kişisel Bilgiler 

Veri toplama aracını dolduran öğretmenlerin kişisel bilgilerinin yer aldığı bu bölümde, 

öğretmenlerin bulundukları il, çalıştıkları eğitim kademesi, yaşları, mesleklerinde kaçıncı yılı 

çalıştıkları, cinsiyetleri, eğitim düzeyleri ve branşlarına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

4.1.1. Öğretmenlerin Bulunduğu İllere İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

Araştırmanın bu bölümünde, daha önceden belirlenen alt amaçlar doğrultusunda Millî 

Eğitim Bakanlığına bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde 2016-2017 eğitim öğretim yılında 

görev yapan öğretmenlerin bulundukları illere ait elde edilen verilerin çözümleri ile ulaşılan 

bulgular ve bu bulgularla ilgili yorumlar yer almaktadır. 

Aşağıdaki tabloda öğretmenlerin görev yaptıkları illere ilişkin verilerinin dağılımı yer 

almaktadır. 

Tablo 4.1.1. Ankete Katılan Öğretmenlerin Bulundukları İller 

 

İller f % 

 

ADANA 1920 2,13 

ADIYAMAN 1156 1,21 

AFYONKARAHİSAR 1549 1,7 

AĞRI 1902 2,1 

AMASYA 1361 1,5 

ANKARA 3560 3,8 

ANTALYA 2030 2,2 

ARTVİN 217 ,2 

AYDIN 1150 1,2 

BALIKESİR 2210 2,4 

BİLECİK 175 ,2 

BİNGÖL 359 ,4 

BİTLİS 45 ,0 

BOLU 548 ,6 

BURDUR 1146 1,2 

BURSA 2912 3,1 
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ÇANAKKALE 775 ,8 

ÇANKIRI 175 ,2 

ÇORUM 607 ,7 

DENİZLİ 1394 1,5 

DİYARBAKIR 928 1,0 

EDİRNE 990 1,1 

ELAZIĞ 1016 1,1 

ERZİNCAN 1281 1,4 

ERZURUM 769 ,8 

ESKİŞEHİR 743 ,8 

GAZİANTEP 3257 3,5 

GİRESUN 495 ,5 

GÜMÜŞHANE 267 ,3 

HAKKARİ 902 1,0 

HATAY 3691 4,0 

ISPARTA 402 ,4 

İÇEL 2164 2,3 

İSTANBUL 5359 5,8 

İZMİR 2772 3,0 

KARS 657 ,7 

KASTAMONU 34 ,0 

KAYSERİ 1343 1,5 

KIRKLARELİ 652 ,7 

KIRŞEHİR 497 ,5 

KOCAELİ 2568 2,8 

KONYA 3448 3,7 

KÜTAHYA 1235 1,3 

MALATYA 982 1,1 

MANİSA 49 ,1 

KAHRAMANMARAŞ 851 ,9 

MARDİN 1609 1,7 

MUĞLA 1114 1,2 

MUŞ 227 ,2 

NEVŞEHİR 506 ,5 

NİĞDE 1600 1,7 

ORDU 953 1,0 

RİZE 47 ,1 

SAKARYA 3075 3,3 

SAMSUN 1932 2,1 

SİİRT 819 ,9 

SİNOP 459 ,5 

SİVAS 348 ,4 

TEKİRDAĞ 947 1,0 
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TOKAT 1060 1,1 

TRABZON 2291 2,5 

TUNCELİ 126 ,1 

ŞANLIURFA 3062 3,3 

UŞAK 660 ,7 

VAN 429 ,5 

YOZGAT 1092 1,2 

ZONGULDAK 812 ,9 

AKSARAY 959 1,0 

BAYBURT 25 ,0 

KARAMAN 535 ,6 

KIRIKKALE 705 ,8 

BATMAN 502 ,5 

ŞIRNAK 1105 1,2 

BARTIN 291 ,3 

ARDAHAN 259 ,3 

IĞDIR 547 ,6 

YALOVA 331 ,4 

KARABÜK 189 ,2 

KİLİS 406 ,4 

OSMANİYE 30 ,0 

DÜZCE 930 1,0 

Toplam 92525 100,0 

 

Tablo 4.1.1 incelendiğinde, araştırmaya katılan öğretmenler,  Türkiye’nin her ilinden 

görüş bildirmişlerdir. Dengeli bir dağılım görülmektedir.  

 

4.1.2. Öğretmenlerin Çalıştığı Eğitim Kademesine İlişkin Bulgular ve Yorumlar 

 

Öğretmenlerin çalıştıkları eğitim kademesine göre dağılımları Tablo 4.1.2’de verilmiştir. 
 

Tablo 4.1.2. Öğretmenlerin Çalıştığı Eğitim Kademesine Göre Dağılımı 

 

 f % 

 

İlkokul 34169 36,9 

Ortaokul 31822 34,4 

Lise 26534 28,7 

Toplam 92525 100,0 

 

Tablo 4.1.2 incelendiğinde, eğitim kademesi bakımından örneklemi oluşturan grup, 

araştırmanın amacı için öncelikli olmadığından dolayı göz ardı edilerek orantısal olmayan bir 

hedef kitle oluşturmuştur. Araştırmanın veri toplama aracına ilkokuldan %36,9;  ortaokuldan 

%34,4; liseden %28,7oranında öğretmen cevap vererek araştırmanın örneklemini 
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oluşturmuştur. İlkokuldan araştırmaya katkı sağlayan öğretmenler içerisinde, okul öncesi 

öğretmenleri yer almamaktadır. Okul öncesi öğretmenlerinin araştırma örneklemine dahil 

edilmemesinin nedeni,  öğretmenlerin öğrencilerinin dijital araçları okuma amaçlı ne kadar ve 

nasıl kullandıklarına ait tutum ölçeğinde sorular yer almasından dolayıdır. Okul öncesi 

öğrencilerinden bu tür davranışlar beklenemeyeceği için, okulöncesi öğretmenler de bu 

araştırmaya dahil edilmemiştir.  

 
 

Grafik 4.1.1. Öğretmenlerin Çalıştığı Eğitim Kademesine Göre Evreni Temsil Etme Oranları 

Verilere göre araştırmamıza katılan öğretmenlerin çoğunluğunu ilkokul öğretmenleri 

oluşturmaktadır. İlkokul öğretmenlerinin yaklaşık %15’i, ortaokul öğretmenlerinin yaklaşık % 

11’i, lise öğretmenlerinin ise yaklaşık olarak % 10’u kendi grupları içerisindeki evrenlerini 

temsil etmektedir. 

 

Tablo 4.1.3’te araştırmaya katılan öğretmenlerin yaşlarına göre dağılımı verilmiştir. 
 

Tablo 4.1.3. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Yaşlarına Göre Dağılımı 

 

 f % 

 

20-25 9265 10,0 

26-30 yıl 18856 20,4 

31-40 yıl 34525 37,3 

41-50 yıl 21746 23,5 

51 ve üstü 8133 8,8 

Toplam 92525 100,0 

 

İlkokul 15,05

Ortaokul 10,92

Lise 9,57

İlkokul Ortaokul Lise
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Tablo 4.1.3’te görüldüğü gibi araştırmaya katılan öğretmenlerin yarıdan fazlasını  26 ile 

30 yaş arası (% 20,4) ile 31 ile 40 yaş arasında (%37,3) yer alan öğretmenler oluşturmaktadır.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin mesleki kıdemlerine ait bulgular Tablo 4.1.4’te 

verilmiştir. 

 

Tablo 4.1.4 Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Mesleki Kıdemleri 

 

 f % 

 

0-5 yıl 27010 29,2 

6-10 yıl 16277 17,6 

11-15 yıl 14529 15,7 

16-20 yıl 14780 16,0 

21-25 yıl 10010 10,8 

26 yıl ve üstü 9919 10,7 

Toplam 92525 100,0 

 

Tablo 4.1.4’e göre araştırmaya katılan öğretmenlerin önemli bir oranı, 0-5 (%29,2) yıl 

kıdeme sahiptir. 0-5 yıl kıdeme sahip olan öğretmenlerin dışında araştırmaya katılanların kıdem 

yıllarının dağılımları arasında dengeli bir oran olduğu görülmektedir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyetlerine göre durumlarını gösteren bulgular 

Tablo 4.1.5’te verilmiştir. 

 

Tablo 4.1.5. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 f % 

 

Kadın 47984 51,9 

Erkek 44541 48,1 

Toplam 92525 100,0 

 

Tablo 4.1.5’teki oranlara göre araştırmaya katılan öğretmenlerin cinsiyet bakımından 

dağılımı oldukça birbirine yakın ve dengelidir diyebiliriz. 

Tablo 4.1.6’da araştırmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumlarına ilişkin dağılım 

verilmiştir. 
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Tablo 4.1.6. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Eğitim Durumları 

 f % 

 

Lisans 81132 87,7 

Yüksek Lisans 8565 9,3 

Doktora 313 ,3 

Diğer 2695 2,7 

Toplam 92525 100,0 

 

Tablo 4.1.6’daki verilere göre, araştırmaya katılan öğretmenlerin büyük çoğunluğu 

lisans mezunudur (%87,7). Araştırmaya katılan öğretmenlerin kıdem yılları düşünüldüğünde 

oranın yüksek düzeyde lisans mezunu olması beklenen bir durumdur.  En az katılımcı ise 

doktora düzeyindedir (%0,3). Evrendeki doktora yapan öğretmenlerin sayısı göz önünde 

bulundurulduğunda bu oranın da normal olduğu görülmektedir.  

Tabloda “Diğer” olarak yer alan öğretmen grubunun eğitim durumu lisans, yüksek 

lisans ve doktora dışındadır. Bu öğretmenler, ön lisans, iki ve üç yıllık eğitim enstitüsü ve 

yüksek öğretmen okulu mezunu olarak kendi eğitim durumlarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin branşlarına göre durumlarını gösteren bulgular Tablo 

4.1.7’de verilmiştir. 

Tablo 4.1.7. Araştırmaya Katılan Öğretmenlerin Branşlarına Göre Dağılımı 

 f % 

 

Acil Tıp Teknisyenliği 25 ,0 

Adalet M.L. Meslek Dersleri 46 ,0 

Almanca 467 ,5 

Ana Çocuk Sağlığı 12 ,0 

Anestezi 15 ,0 

Beden Eğitimi 2978 3,2 

Bes/Gıda Tek.Ev Y.ve Bes. 86 ,1 

Bilgisayar 2378 2,6 

Biyoloji 1480 1,6 

Biyoloji (Almanca) 23 ,0 

Biyoloji (Fransızca) 2 ,0 

Biyoloji (İngilizce) 31 ,0 

Büro Yönetimi ve Sekreterlik Grubu 131 ,1 

Coğrafya 1282 1,4 

Çevre Sağlık 5 ,0 

Çince 11 ,0 

Deri Teknolojisi 4 ,0 

Devredilen Personelin Branşı 8 ,0 

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4108 4,4 
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Döküm /Endüstriyel Döküm 14 ,0 

ElSan. Dekoratif San-Dok. 99 ,1 

Elektrik 516 ,6 

Elektronik/ Telekomünikasyon 244 ,3 

Felsefe 833 ,9 

Fen Bilgisi / Fen ve Teknoloji 3885 4,2 

Fizik 1012 1,1 

Fizik (Almanca) 15 ,0 

Fizik (Fransızca) 1 ,0 

Fizik (İngilizce) 33 ,0 

Fransızca 48 ,1 

Fotoğrafçılık 23 ,0 

Gazetecilik/Halkla İlişkiler 55 ,1 

Gemi İnşaa 10 ,0 

Genel Ziraat 13 ,0 

Gıda Kontrol ve Analizleri 2 ,0 

Gıda Teknolojisi 37 ,0 

Giyim/Hazır Giyim/Moda Tasar. 161 ,2 

Görme Engelliler Sınıf Öğretmenliği 14 ,0 

Güverte 4 ,0 

Halıcılık Kursu 5 ,0 

Harita Kadastro 20 ,0 

İHL. Meslek Dersleri 799 ,9 

İHL Meslek Dersleri (Arapça) 219 ,2 

İlköğretim Matematik Öğret. 3059 3,3 

İngilizce 6851 7,4 

İspanyolca 5 ,0 

İşitme Engelliler Sınıf Öğret. 24 ,0 

İtalyanca 1 ,0 

Japonca 2 ,0 

Kalıpçılık 3 ,0 

Kimya 1094 1,2 

Kimya (Almanca) 11 ,0 

Kimya (İngilizce) 28 ,0 

Kuaförlük/Cilt Bakımı 26 ,0 

Kurs Öğretmeni 3 ,0 

Kütüphanecilik 6 ,0 

Laborantlık 1 ,0 

Laboratuvar 9 ,0 

Mahalli İdareler Grubu 4 ,0 

Makine Ressamlığı 52 ,1 

Makine /Tesviye /Kalıp 283 ,3 

Matbaa 6 ,0 
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Matbaa 3 ,0 

Matematik 3622 3,9 

Matematik (Almanca) 32 ,0 

Matematik (Fransızca) 4 ,0 

Matematik (İngilizce) 58 ,1 

Matematik 1 (İlköğretim) 598 ,6 

Medikal Bakım 2 ,0 

Metal İşleri 212 ,2 

Meteroloji M.L.Meslek Dersleri 4 ,0 

Milli Tarih, Milli Coğrafya, Vatandaşlık Bilgisi 5 ,0 

Mobilya ve Dekor. (Ağaç İşleri) 134 ,1 

Model 11 ,0 

Motor 99 ,1 

Muhasebe Grubu 433 ,5 

Müzik 1070 1,2 

Nakış 34 ,0 

Okul Önc. Öğret./ Çocuk Gelişimi ve Eğit. Öğret. 2032 2,2 

Ortopedi 1 ,0 

Öğretmenlik Meslek Bilgisi Dersi 136 ,1 

Özel Eğitim Öğretmenliği 740 ,8 

Peyzaj 4 ,0 

Psikoloji 8 ,0 

Radyo-Televizyon 16 ,0 

Rehabilitasyon 1 ,0 

Rehber Öğretmen 2813 3,0 

Resim-İş/Resim/Görsel Sanatlar 1282 1,4 

Resim-Grafik 82 ,1 

Rusça 8 ,0 

Sağlık Bilgisi 28 ,0 

Sağlık Meslek Lisesi Meslek Dersleri 489 ,5 

Sanat Tarihi 23 ,0 

Sekreterlik Grubu 1 ,0 

Seramik 16 ,0 

Sınıf Öğretmenliği 29401 31,8 

Sosyal Bilgiler 3451 3,7 

Su Ürünleri 9 ,0 

Süs Bitkileri 4 ,0 

Takı Tasarımı Kuyumculuk 12 ,0 

Tapu kadastro M.L. Meslek Dersleri 1 ,0 

Tarım Makineleri 5 ,0 

Tarım Teknolojisi 31 ,0 

Tarih 1717 1,9 

Teknoloji ve Tasarım 1425 1,5 



 

 

 

23 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

Tekstil 27 ,0 

Testil İplik 4 ,0 

Tekstil-B.B.D Boya Apre 3 ,0 

Tesisat Teknolojisi 107 ,1 

Tesviye 1 ,0 

Tıbbi Sekreterlik 2 ,0 

Trikotaj 4 ,0 

Turizm ve Otelcilik Grubu 149 ,2 

Türk Dili ve Ed./ Dil ve Anlatım /Türk Ed. 3841 4,2 

Türk Halk Oyunları (Yaygın Eğitim) 2 ,0 

Türkçe 5365 5,8 

Uçak Bakım Teknik Gövde Motor 7 ,0 

Veteriner Sağlık 9 ,0 

Yapı/Yapı Ressamlığı/Harita ve Kadastro 106 ,1 

Zihin Engelliler Sınıf Öğret. 219 ,2 

Toplam 92525 100,0 

 

 

Tablo 4.1.7’de araştırmaya katılan öğretmenlerin branşlara göre dağılımlarına yer 

verilmiştir. Araştırmaya katılan öğretmenlerin % 31,8’i sınıf öğretmenidir. Araştırmaya %7,4 

oranında İngilizce,  %5,8 oranında da Türkçe öğretmenleri görüş bildirerek önemli bir katılım 

sağlamıştır.  

4.2. Öğretmenlerin Dijital Okuma Kültürüne Ait Görüşleri 

Bu bölümde veri toplama aracına görüş bildiren öğretmenlerin dijital okuma kültürüne 

yönelik görüşlerine ilişkin bulgular, çoktan seçmeli ve açık uçlu sorulara verdikleri cevaplar 

doğrultusunda oluşturulmuştur.  

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okumak için dijital bir cihaz kullanıp 

kullanmamalarına ait bulgular Grafik 4.2.1’de yer almaktadır. 
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Grafik 4.2.1 Okumak İçin Dijital Bir Cihaz Kullanıyor musunuz? 

 

Grafik 4.2.1’e göre öğretmenlerin %58,5’i (f 52 119)okumak için dijital cihaz 

kullandıklarını ifade ederken, %41,5’i (f 38 341) okumak için dijital cihaz kullanmadıklarını 

belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin okumak için neden dijital cihaz kullanmadıklarına 

ait görüşlerinin dağılımı Grafik 4.2.2’de verilmiştir. 

Grafik 4.2.2 Okumak İçin Dijital Bir Cihaz Kullanmama Nedeniniz Nedir? 

 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

58,5

41,5 Evet

Hayır

9,4

73,5

2,3

8,8

4,5

26,2

7,9

0,6

10,3

25,7

23,8

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0

Okumaktan hoşlanmıyorum.

Kağıttan okumayı seviyorum.

Vaktim yok.

Zaman kaybı olarak görüyorum.

 Nasıl okuyacağımı bilmiyorum.

Sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum.

Bendeki dijital cihazın okumak için kapasitesi

yeterli değil.

İnternet kullanmayı bilmiyorum.

Dijital bir cihazdan okuduğumu çok iyi

anlayamıyorum.

Belirli yerleri işaretlemek, not almak vb. zor

olduğu için tercih etmiyorum.

Dijital cihazda dikkatim çabuk dağılıyor.



 

 

 

25 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

 

Grafik 4.2.2’de görüldüğü gibi, öğretmenler,  okumak için dijital cihaz kullanmama 

nedenini  en fazla % 73,5 oranında “Kâğıttan okumayı seviyorum.” olarak belirtmişlerdir. Bu 

nedene göre öğretmenlerimizin hâlâ geleneksel okumaya bağlı kaldıkları, kâğıdın ve kitabın 

varlığının onları mutlu ettiği sonucuna varabiliriz. Alışkanlıkları ve yetiştikleri kültür, onları şu 

an için geleneksel okumaya teşvik etmiş olabilir. Çünkü dijital cihazlarda bir metni ya da bir 

gönderiyi okumak hızla gelişen teknolojilerle mümkün olmuştur. Bilişim cihazlarının bu 

öğretmenlerin çocukluk ve gençlik dönemlerinde yaygın olarak kullanılmamasının bir sonucu 

olarak da kâğıttan okuma tercih ediliyor olabilir. 

Evrenin %10’unu temsil eden büyük bir öğretmen örnekleminin %41,5 (38 341)’inin 

okumak için dijital cihaz kullanmama nedenleri arasında yetişme zamanları, şartları, 

bulundukları ortam ve aldıkları eğitimin etkili olduğu düşünülmektedir. 

Grafik 4.2.2’deki bulgulara göre öğretmenlerin okumak için dijital cihaz kullanmama 

nedenleri arasında ikinci sırayı dijital cihazların “Sağlığa zararlı olduklarını düşündükleri”  

(26,2); üçüncü sırayı “Belirli yerleri işaretlemek, not almak vb. zor olduğu için tercih 

etmedikleri” (25,7) olarak belirtmişlerdir. İlk nedenden sonra ikinci, üçüncü ve dördüncü 

nedenler birbirine yakın oranlarda iken diğer nedenlerde oran olarak ciddî bir düşüş 

gözlenmektedir. 

Grafikteki dikkati çeken önemli bir veri de “İnternet kullanmayı bilmiyorum.” olarak 

ifade eden öğretmen sayısıdır. 38 341 öğretmenden sadece 216”sı (%0,6) okumak için dijital 

cihaz kullanmama nedenini internet kullanmayı bilmemek olarak belirtmiştir.  Bu oran da 

alandaki öğretmenlerin teknoloji ile iç içe olduklarını göstermesi açısından önemlidir.  

İnternet kullanmayı bilmeyen öğretmenler, araştırmanın % 8,8’ini oluşturan 51 yaş üstü 

ve üzeri öğretmenler içerisinden olabilir. Çünkü yıllarını geleneksel eğitimle geçiren 

öğretmenler içerisinde,  bilişim teknolojisine mesafeli duran öğretmenler de yer almaktadır. 

Grafik 4.2.3’te araştırmaya katılan öğretmenlerin daha önce okumak için dijital bir cihaz 

kullanma deneyimlerinin olup olmadığına ait bulgular yer almaktadır.  
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Grafik 4.2.3 Daha Önce Okumak için Dijital Bir Cihaz Kullanma Deneyiminiz Oldu mu? 

Grafik 4.2.3’teki bulgulara göre, okumak için dijital cihaz kullanmayan öğretmenlerin 

%44’ü, daha önce okumak için dijital cihaz kullandıklarını ama şu an için okumak için dijital 

cihaz kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. Okumak için dijital cihaz kullanmayan öğretmenlerin 

önemli bir oranı, dijital bir cihazdan okumayı sevmediklerini okumak için basılı materyal 

kullandıklarını ifade etmişlerdi. Bu nedenle de dijital cihazlardan bir süre okumayı denemişler 

ama çeşitli deneyimler sonucunda bu davranıştan vazgeçmişlerdir.  

Daha önce okumak için dijital cihaz kullanmayan öğretmenlerin oranı ise %56’dır.  

Öğretmenler Grafik 4.2.1’den sonra okumak için dijital cihaz kullanan ve kullanmayan 

olarak iki gruba ayrılmıştır. Grafik 4.2.4’ten itibaren yer alan grafik ve tablolar okumak için 

dijital bir cihaz kullanan % 58,5 (bkz. Grafik 4.2.1) oranındaki öğretmenin görüşlerini 

içermektedir.  

Grafik 4.2.4’te araştırmaya katılan öğretmenlerin okumak için en çok hangi dijital 

cihazları kullandıklarına ait bulgular yer almaktadır.  

 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Grafik 4.2.4. Dijital Okuma için Aşağıdakilerden Hangisini/Hangilerini En Çok 

Kullanıyorsunuz?  

Tablet 

bilgisayar; 

32,3

Akıllı telefon; 84,4

Bilgisayar; 
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Hayır
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Grafik 4.2.4’teki bulgulara göre, öğretmenler okumak için dijital cihaz olarak % 84,4 

oranında akıllı telefon; %32 oranında bilgisayar; %31,3 oranında tablet bilgisayar ve %2,4 

oranında elektronik kitap okuyucu kullanmaktadırlar.  

Araştırmaya görüş bildiren öğretmenlerin önemli bir bölümü (%29,2) mesleklerinde 

beşinci yılı bile doldurmamış genç nüfus olduğu için akıllı telefonu kullanma konusunda da 

yeteri kadar profesyonel oldukları görülmektedir. Ayrıca öğretmenlerin her zaman yanında 

bulundurdukları, kolay taşınabilen, her yer de kullanılabilen bir dijital cihaz olduğu için akıllı 

telefon, bu oranın çıkmasında beklenen bir durumdur. 

Grafik 4.2.5’te araştırmaya katılan öğretmenlerin okumak için kullandıkları tablet 

bilgisayara nasıl sahip olduklarına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.5. Tablet Bilgisayara Nasıl Sahip Oldunuz? 

 

Bu soruya okumak için “Tablet bilgisayar da kullanıyorum.” diyen öğretmenler cevap 

vermişlerdir. Okumak için tablet bilgisayar kullanmayan öğretmenler, bu soru ile 

karşılaşmamıştır. Bu nedenle bu soruya, 16 292 kişi görüş bildirmiştir.  

Grafik 4.2.5’teki bulgulara göre, öğretmenler okumak için kullandıkları tablet 

bilgisayara  % 59,6 oranında kendileri sahip olurlarken; %40,4 (%25,8+14,6) oranında Millî 

Eğitim Bakanlığının dağıttıkları ile sahip olmuşlardır. Grafiğe göre örneklemin altıda birini 

teşkil eden bu gruptaki öğretmenlerin %40,4’ünün okumak için Millî Eğitim Bakanlığının 

59,6
25,8

14,6

Ben/ailem/yakın çevrem aldı(m).

Millî Eğitim Bakanlığı dağıttı.

Ben/ailem/yakın çevrem de aldı Bakanlık da dağıttı.
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FATİH Projesi kapsamında dağıttığı tablet bilgisayarları kullanıyor olması Bakanlığımız için 

önemli bir bulgudur. 

Grafik 4.2.6’da öğretmenlerin tablet bilgisayarlarının hangisini daha çok kullandıklarına 

ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.6. Tablet Bilgisayarlarınızın Hangisini Daha Çok Kullanıyorsunuz? 

Grafik 4.2.6’da bir önceki soruda tablet bilgisayara nasıl sahip oldunuz maddesine 

“Ben/ailem/yakın çevrem de aldı Bakanlık da dağıttı.” cevabını veren öğretmenlerin bu “Tablet 

bilgisayarlardan hangisini daha çok kullanıyorsunuz?” sorusuna ilişkin bulguları yer 

almaktadır.  

%40 (16 292 kişi) oranında okumak için kullandıkları tablet bilgisayarlara Millî Eğitim 

Bakanlığı aracılığıyla sahip olan öğretmenlerin yaklaşık %66,1’i tablet bilgisayarlarını okuma 

amaçlı aktif bir şekilde kullandıklarını ifade etmektedirler.  

FATİH Projesinin alt amaçlarından olan, projenin öğretmenlerin okuma kültürüne katkı 

sağlaması  hedefine ulaşma yolunda, öğretmenlerden elde edilen bu veriler önemlidir.   

Grafik 4.2.6’ya göre öğretmenlerin %13,5’i sadece Millî Eğitim Bakanlığının dağıttığı 

tablet bilgisayarları okuma amaçlı kullanmaktadır. Bu durum göstermektedir ki FATİH Projesi 

kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarlar, öğretmenlerin okuma kültürünün gelişmesine 

yardımcı bir materyaldir. 

33,8

13,5

52,6

Benim/ailemin/yakın çevremin aldığı tablet bilgisayarı

kullanıyorum.
Bakanlığın verdiği tablet bilgisayarı kullanıyorum.

İkisini de kullanıyorum.
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Araştırma raporunun bundan sonraki tablo ve grafikleri, okumak için dijital bir cihaz 

kullanıyorum diyen öğretmenlerin görüşlerini içermektedir. Bu öğretmenler, araştırmanın 

örnekleminin %58,5’ini (52 119 kişi) oluşturmaktadır. 

Grafik 4.2.7’de öğretmenlerin dijital cihazı kullanma yeterliliklerini, ne düzeyde 

tanımladıklarına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.7. Öğretmenlerin Okumak İçin Kullandıkları Dijital Cihazları 

Kullanma Yeterliliklerini Tanımlama Durumları 

Grafik 4.2.7’deki bulgulara göre, öğretmenler dijital cihazda okuma yeterliliklerini % 

46,7 oranında iyi; %31,2 oranında orta,  % 15,6 oranında ise ileri olarak değerlendirmektedir. 

Bu oranlar göstermektedir ki öğretmenlerin yarıdan fazlası (%62,3) iyi derecede dijital cihaz 

kullandıklarını ifade etmektedirler. Grafik 4.2.7 ülkemizde bilişim teknolojisinin yaygın 

kullanımı destekler durumdadır. 

Grafik 4.2.8’de öğretmenlerin dijital cihazdan ne okuduklarına ilişkin bulgular yer 

almaktadır.  

 
*Birden çok seçenek işaretlenmiştir. 

Grafik 4.2.8. Dijital Cihazdan Ne Okuyorsunuz? 
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Grafik 4.2.8’deki bulgulara göre, öğretmenler dijital cihazlardan %85,2 oranında 

“branşları ile ilgili çalışmaları”; %82,3 oranında “internetten gazete/dergi”; % 79 oranında ise 

“son dakika haberleri” okuduklarını belirtmişlerdir.  

Grafiğe göre öğretmenlerin alanlarıyla ilgili bilgilerini araştırmaları ve bilgilerini 

güncellemelerinin yanında gündemi de takip etmeleri ideal bir durumdur.  

Ayrıca öğretmenlerin araştırmanın yapıldığı an itibariyle %60,7’sinin EBA (Eğitim 

Bilişim Ağı) Portalini kullanıyor olması da önemlidir. 

Dijital cihazdan ne okuyorsunuz sorusuna “Diğer” cevabını veren öğretmenlerin oranı 

%3,3’tür. Ne okuduklarını belirtmeleri istenen bu öğretmenler, alış veriş siteleri, açık öğretim 

ders notları, bilimsel araştırmalar, bloglar, kişisel gelişim siteleri, sağlıkla ilgili her şey, alt 

yazılı filmler ve e-devlet vb. olarak ifade etmişlerdir. 

Grafik 4.2.9’da öğretmenlerin okumak için neden dijital cihaz kullandıklarına ilişkin 

bulgular yer almaktadır.  

 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Grafik 4.2.9. Okumak İçin Neden Dijital Cihaz Kullanıyorsunuz? 
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Grafik 4.2.9’daki bulgulara göre, öğretmenler okumak için dijital cihaz kullanma 

nedenlerini  %93,9’u “istediği verilere daha çabuk ulaştığı” için; %60,9’u “sohbetlerini, 

postalarını/iletilerini takip ettiği” için; %56’sı ise “kâğıt israfını önlediği” için olarak 

belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin okumak için dijital cihazları kullanmalarında öncelikli yeri alan “verilere 

daha çabuk ulaşma” seçeneği, bilişim teknolojisinin hayatımızdaki fonksiyonu açısından 

önemli bir veridir. Çünkü artık bilişim teknolojisi sayesinde bilgiye ulaşmak hızlı ve 

ekonomiktir. Her zaman ve her yerde bilişim teknolojisinin getirdiği kolaylıkla bilgi 

cebimizdeki küçük aletlerin içinde gizlidir. Bu nedenle öğretmenlerin dijital cihazları tercih 

etme önceliği ile bilişim teknolojisinden beklenen hızlılık ve kolaylık birbirleriyle 

örtüşmektedir. 

Grafik 4.2.10’da öğretmenlerin dijital cihazlardan okuyacakları yazıları neye göre 

seçtiklerine ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

*Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Grafik 4.2.10. Dijital Cihazlardan Okuyacağınız Yazıları Neye Göre 
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Grafik 4.2.10’daki bulgulara göre, öğretmenler dijital cihazlardan okuyacakları yazıları 

neye göre seçtiklerini %85,8 oranında “merak ettiği, ilgilendiği şeyi araştırmak”; %74,9 

oranında “derste işleyeceği konulara göre”; %64,2 oranında ise “haber gündemlerine göre” 

olarak ifade etmişlerdir.  

Grafik 4.2.11’de öğretmenlerin dijital cihazdan düzenli olarak bir günde toplam 

yaklaşık kaç saat metin/herhangi bir yazı okuduklarına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.11. Öğretmenlerin Dijital Cihazdan Düzenli Olarak Bir Günde Toplam 

Yaklaşık Kaç Saat Metin/Yazı Okuma Süreleri  

Grafik 4.2.11’deki bulgulara göre, öğretmenler dijital cihazdan düzenli olarak bir günde 

toplam yaklaşık kaç saat metin/herhangi bir yazı okuduklarını %39,7 oranında “yaklaşık bir 

saat”; %26,4 oranında “yaklaşık 2 saat”; %15,9 oranında ise “yaklaşık 30 dakika” olarak ifade 

etmişlerdir.  

Grafik 4.2.12’de öğretmenlerin dijital bir cihazdan okumaya başladıklarında aralıksız 

ne kadar süreyle okuma yaptıklarına ilişkin bulgular yer almaktadır.  
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Grafik 4.2.12. Öğretmenlerin Dijital Bir Cihazdan Okumaya Başladıklarında 

Aralıksız Okuma Süreleri  

Grafik 4.2.12’deki bulgulara göre, öğretmenler dijital bir cihazdan okumaya 

başladıklarında aralıksız ne kadar süreyle okuma yaptıklarını %35 oranında “yaklaşık 30 

dakika”;  %29,4 oranında “yaklaşık 20 dakika”;  %18,2 oranında ise “yaklaşık 10 dakika” 

olarak ifade etmişlerdir.  

Burada önemli olan öğretmenlerin dijital cihazdan okuma yaparken sürekli okumasıdır; 

ancak bu süreklilik içerisinde link değiştirebilmektedirler. 

Grafik 4.2.13’te öğretmenlerin dijital cihazdan okuduklarını nasıl değerlendirdiklerine 

ilişkin bulgular yer almaktadır.  
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   *Birden fazla seçenek işaretlenmiştir. 

Grafik 4.2.13. Öğretmenlerin Dijital Cihazdan Okuduklarını Değerlendirme 

Durumları 

Grafik 4.2.13’teki bulgulara göre, öğretmenlerin dijital cihazlardan okuduklarını 

%63,7’si“eğlenceli”; %55,7’si “önemli”; %40,5’i “boş zaman aktivitesi” olarak belirtmişlerdir. 

Grafikteki bulgular bize göstermektedir ki öğretmenler dijital cihazlarda herhangi bir şey 

okurken eğlenceli olmasına dikkat etmektedir. 

Grafik 4.2.13’te dikkati çeken başka bir husus ise öğretmenlerin dijital cihazlardan 

okuduklarını %18,2 oranında “güvenilir değil” olarak ifade etmektedir. Dijital cihaz kullanan 

öğretmenler okudukları karşısında da temkinli davranmaktadırlar. Öğretmenlerin sadece 

%20,1’i okuduklarını “güvenilir” olarak tanımlamaktadır. 

Grafik 4.2.14’te öğretmenlerin dijital cihazdan en çok nerede okuduklarına ilişkin 

bulgular yer almaktadır.  
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Grafik 4.2.14. Öğretmenler, Dijital Cihazları Okuma Amacıyla En Çok Nerede 

Kullanıyorlar? 

Grafik 4.2.14’e göre, öğretmenler, dijital cihazdan en çok nerede okuduklarını %54,1 

oranında “evde”; %31,9 oranında “her yerde”; %8,6 oranında ise “okulda” olarak ifade 

etmişlerdir. Grafikteki bulgular bize gösteriyor ki, öğretmenler dijital cihazları okullarında 

(%4,9) okuma amaçlı çok da kullanamamaktadırlar. 

Grafik 4.2.15’te öğretmenlerin dijital cihazlardan en çok hangi zamanlarda okumayı 

tercih ettiklerine ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.15. Öğretmenlerin Dijital Cihazdan Okumayı En Çok Hangi Zamanda 
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Grafik 4.2.15’teki bulgulara göre, öğretmenler, dijital cihazları okuma amaçlı gün içinde 

en çok %42,3 oranında “akşam saatleri”; %41,5 oranında “fırsat bulduğu her an”; %9,1 

oranında ise “gece” kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu oranlar beklenen bir durumdur. Çünkü 

öğretmenler gün içinde okulda eğitim öğretimle iç içe oldukları için öğrencilerle vakit 

geçirmekte, kendilerine ancak akşam saatleri kalmaktadır. Bu nedenle dijital cihazlardan akşam 

saatlerinde okuma gerçekleştirmeleri beklenen bir durumdur. 

Gün içinde fırsat buldukları her an (%41,5) dijital cihazlardan okuma gerçekleştirmeleri 

ile okumak için en çok akıllı telefon kullanmaları (bk. Grafik 4.2.4, %84,4) arasında bir ilişki 

söz konusudur. Çünkü akıllı telefon hem kolay taşınır olması, internete hızlı bağlanması ve her 

yerde kullanılabilir olmasından dolayı öğretmenler, fırsat buldukları an telefonlarından 

okumayı tercih etmektedirler. 

Grafik 4.2.16’da öğretmenlerin dijital cihazlarında internetin olmadığı durumlarda 

okuyabilecekleri elektronik metinlerin olup olmadığına ilişkin bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.16. İnternetin Olmadığı Zamanlarda Öğretmenlerin Dijital 

Cihazlarında Elektronik Metinlerin Bulunma Durumu 

Grafik 4.2.16’daki bulgulara göre, öğretmenler, dijital cihazlarında internetin olmadığı 

durumlarda da okuyabilecekleri elektronik metinlerin var olup olmadığına ilişkin  %39,4’ü 

“hayır” derken %36,6’sı “evet” olarak ifade etmiştir. Grafik 4.2.16’ya göre öğretmenlerin 

yaklaşık %60,6’sının dijital cihazında internetin olmadığı durumlarda da okuyabileceği 

metinlerin olması memnun edici bir durumdur. Çünkü internet olmadığı zaman Grafik 4.2. 
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16’ya göre dijital cihazlarda elektronik metin bulunması, gerçekten okumayı tercih eden bir 

grubun temsil edildiğini düşündürebilir. İnternetin olmaması demek; sosyal ağlarda 

dolaşamamak, elektronik postaları ve iletileri okuyamamak demektir.  

Öğretmenlerin dijital cihazlarda okuduklarını “eğlenceli” (bkz. Grafik 4.3.11, %63,7) 

olarak niteledikleri bölüm daha çok internet varken gerçekleşen okuma olarak düşünürsek, 

öğretmenlerin %24’ü internetsiz bir ortamda okumayı da tercih ederek amaçlarının sadece 

eğlenmek olmadığını da ortaya koymuş olmaktadır.  

Eğlenmek için de okumak önemli olsa da “evet” ve “kısmen” görüşlerinin toplamı göz 

önünde bulundurularak Grafik 4.2.16’ya göre öğretmenlerin %60,6’sının dijital okuma 

kültürüne sahip bir grubu temsil etmesi araştırma bulguları açısından dikkat çekici olarak 

değerlendirilebilir. 

Grafik 4.2.17’de öğretmenlerin düzenli okudukları bir e-yayın olup olmadığına ilişkin 

bulgular yer almaktadır.  

 

Grafik 4.2.17. Öğretmenlerin Düzenli Bir e-yayın Takip Etme Durumları  

Grafik 4.2.17’deki bulgulara göre, öğretmenlerin %69,9’u düzenli bir e-yayın takip 

etmediğini ifade ederken  %30,1’i düzenli bir e-yayını okuduğunu belirtmiştir. 

Grafik 4.2.18’de öğretmenlerin dijital okumanın yanında geleneksel (kâğıttan) okumayı 

da tercih edip etmediklerine ilişkin bulgular yer almaktadır.  
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Grafik 4.2.18. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Geleneksel (Kâğıttan) 

Okumayı da Tercih Etme Durumları 

Grafik 4.2.18’deki bulgulara göre, öğretmenler, dijital okumanın yanında geleneksel 

(kâğıttan) okumayı da %94 (%15,9+78,1) oranında (f 46 400) tercih etmektedirler. Sadece 

%6’sı (f 2948) geleneksel okumayı tamamen bıraktığını, ilgi duymadığını ifade etmiştir. 

Grafik 4.2.18’de dijital okumanın yanında geleneksel okumayı da tercih ettiğini ifade 

eden öğretmenlere, tercih etme nedenlerini de açıklamaları istenmiştir. Öğretmenlerin 

yazdıkları açık uçlu verilere göre, Tablo 4.2.1’de öğretmenlerin dijital okumanın yanında 

geleneksel (kâğıttan) okumayı neden tercih ettiklerine ilişkin bulgulardan temalar ve alt temalar 

oluşturulmuş ve gruplara ayrılmıştır.  
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Tablo 4.2.1. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Geleneksel (Kâğıttan) 

Okumayı da Tercih Etme Nedenleri 

 f 

 

 

Sağlık 

Gözü daha az yoruyor. 6300 

Yorucu değil. 3021 

Dinlendirici 382 

Daha sağlıklı. 378 

Radyasyona maruz kalınmıyor. 169 

 

 

Duygusal 

Alışkanlık 4364 

Zevkli 802 

Dost gibi/Samimi/Yakın 335 

Mutlu ediyor. 274 

İhtiyaç duymak 141 

 

 

Geleneksel 

Kitap kokusu 4085 

Edebî 372 

Kültür  257 

Çocuklara örnek olmak 186 

Klasik 129 

 

 

 

Somut 

Dokunma hissi 3865 

Rahat  1695 

Sanal değil/Daha somut 475 

Not almak 288 

Altını çizmek 281 

Kütüphaneye sahip olmak/Saklanabilir olması 277 

Şarj sorunu yok. 148 

Ulaşılabilir 81 

 

 

 

Etki 

Güvenilir 3076 

Konsantrasyon/Odaklanma 1451 

Akılda kalıcı 1357 

Etkili 359 

Anlaşılır 332 

Eğlenceli 252 

İlgi çekici 77 

Canlı 56 

*Birden fazla görüş bildirilmiştir. 

Tablo 4.2.1’deki bulgulara göre, öğretmenlerin dijital okumanın yanında geleneksel 

(kâğıttan) okumayı tercih etme nedenlerini “sağlık, duygusal, geleneksel, somut ve etki” olarak 

beş temada sınıflandırdık. Öğretmenler, neden geleneksel okumayı tercih ettiklerini açık uçlu 

olarak ifade ettiklerinden dolayı, bir kişi birden fazla neden yazmıştır. Bu durumda da doğal 

olarak frekanslar, görüş bildiren öğretmen sayısından farklıdır. 
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SAĞLIK: Tablo 4.2.1’deki bulgulara göre öğretmenler ekran okumanın yanında 

kâğıttan yazı okumayı tercih etme nedenlerinin başında “sağlık” açısından yararlı gördükleri 

için olarak belirtmişlerdir. Kâğıttan okuma, gözü daha az yorduğundan, yorucu olmadığından, 

dinlendirici olduğundan, daha sağlıklı düşünüldüğünden ve radyasyona maruz kalınmadığı için 

öğretmenler tarafından tercih edilmektedir.  

 

Grafik 4.2.19. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Geleneksel (Kâğıttan) 

Okumayı Sağlıktan Dolayı Tercih Etme Nedenleri 

Öğretmenler, ekran okumayı “göz sağlığıma zarar verdiği, gözümü yorduğu, gözlerimi 

çabuk ağrıttığı, sürekli ekrana bakmak gözlerimi sulandırdığı, göz kuruluğu yaptığı…” gibi 

ifadelerle sağlık açısından etkilendiklerini belirtmektedirler. Kâğıttan okumak “az yorucu, 

sürekli ışıkla karşı karşıya değilsin,  zihnim yoruluyor, daha çabuk uykum geliyor, yorucu 

değil…” gibi ifadelerle geleneksel okumayı neden tercih ettiklerini belirtmişlerdir. 

“İnsanı dinlendiriyor, çok dinlendirici,  insan ruhunu dinlendiriyor, beni dinlendiriyor, 

gözlerimi dinlendiriyor…” gibi ifadeler de öğretmenler için basılı metinlerin önemini 

vurgulamaktadır. 

“…daha sağlıklı, sağlıkla dost, sağlık sorunu yaşamazsınız, sağlık açısından sıfır 

sakınca, sağlık açısından zararsız, sağlık problemlerine sebebiyet vermez, sağlık açısından daha 

uygun, sağlıklı buluyorum, sağlıklı olduğunu düşünüyorum, sağlık açısından daha elverişli, 

sağlık bakımından sakıncalı değil…” gibi ifadeleri ile öğretmenler, dijital cihazları 
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kullandıklarını; ama basılı metinlerden de sağlık açısından kendilerine zarar vermediğini 

düşündüklerinden dolayı da yararlandıklarını belirtmişlerdir. 

“Radyasyona maruz kalmamak, radyasyon yok, radyasyon riski olmadığı için, 

radyasyondan uza duruyorum, radyasyona tabi kalmak istemiyorum, radyasyon gözlerimi ve 

zihnimi yoruyor, radyasyon yayılımı yok, radyasyonun olmadığını bilmek bana huzur veriyor, 

radyasyon almamış oluyorum, radyasyon açısından güvenilir, radyasyondan uzak durmaya 

dikkat ediyorum, radyasyondan korunuyorum…” gibi cümlelerle öğretmenler, ekran okumanın 

yanında neden basılı metni de tercih ettiklerini ifade etmişlerdir. 

DUYGUSAL: Tablo 4.2.1’deki bulgulara göre öğretmenler ekran okumanın yanında 

kâğıttan yazı okumayı tercih etme nedenleri arasında “duygusal” açıdan da yararlı gördüklerini 

belirtmişlerdir. Öğretmenlere göre basılı metin okuma, “alışkanlık, zevkli, dost/samimi/yakın, 

mutluluk verici ve ihtiyaç duyulan” bir durumdur.  

 

Grafik 4.2.20. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Geleneksel (Kâğıttan) 

Okumayı Duygusal Nedenlerden Dolayı Tercih Etme Durumları 

“Çocukluğumuzda bu tür cihazlar yoktu alışkanlık hâline gelmiş, alışkanlıklarımdan 

kolaylıkla vazgeçemiyorum, kağıt sayfalarını çevirme alışkanlığı, belki de alışkanlık, 

alışkanlıktan dolayı, eski alışkanlık, bu bir alışkanlıktan başka bir şey değil, kitabı elde tutma 

isteği alışkanlığı, güzel bir alışkanlık olarak görüyorum, geçmişten süregelen alışkanlık, 

alışkanlık olsa gerek…” gibi ifadelerle öğretmenler, basılı metinlere neden ilgi duyduklarını 

belirtmişlerdir.  
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“Zevkli geliyor, daha zevkli, kitaptan okumak daha zevkli, zevkli olduğunu 

düşünüyorum, kâğıt kokusu okumayı zevkli hâle getiriyor, basılı yayınları okumak daha zevkli, 

kitabı eline alıp okumanın zevki başka, kitabın zevki başka bir şeyle karşılaştırılamaz…” gibi 

ifadelere de öğretmenler geleneksel okumayı zevkli bulduklarını ifade etmişlerdir. 

“Kitaplarla her zaman daha samimi  bir iletişim kurabiliyorum, bana daha samimi daha 

içten geliyor, çünkü kâğıt samimi, daha samimi, çünkü kağıt samimi ekran gibi sanal değil, 

kalıcı bir dost, kitaplarla dostluğun bir ömür sürer ekranla en fazla bir saat, dost gibi, eşsiz bir 

dost sıcaklığı var, vefalı bir dostla sohbet etmek olduğunu düşünüyorum, geçici bir dost değil 

şarjı bitmiyor, kendime daha yakın hissediyorum, bilgiye daha yakın hissediyorum, elimi 

değdiğim her şey daha cana yakın gelir bana…” gibi ifadelerle öğretmenler, dijital okumanın 

yanında neden geleneksel okumayı da tercih ettiklerinin bir nedenini de dostluk olarak 

açıklamışlardır. 

“…sayfaları koklamak beni mutlu ediyor, beni ayrıca mutlu ediyor, teknoloji ne kadar 

ilerlerse ilerlesin benim için kitaba dokunmanın huzuru ve mutluluğu başkadır, daha fazla mutlu 

ediyor, gözlerim ne kadar rahat okursa ben o kadar mutlu oluyorum, kağıdı elime aldığımda 

duyduğum mutluluk dijital okumada yok, daha mutlu oluyorum, cihazın olmadığı ortamda 

kendimi daha mutlu hissediyorum, daha hoş ve mutluluk verici…” gibi ifadelerle öğretmenler, 

geleneksel okumanı kendilerini mutlu ettiğini belirtmişlerdir. 

“İhtiyaç duyuyorum, alışkanlık ve ihtiyaç duyduğum için, kağıttan okumaya ihtiyaç 

duyuyorum, alanımla alakalı kendimi sürekli yenilemem gerekiyor ve bunun için kitap 

okumaya ihtiyaç duyuyorum, dijital okumanın yanında kağıttan okumaya da ihtiyaç duyuyor 

insan, bilimsel bilgilere ihtiyaçtan, kağıt ve kalemin sıcaklığına ihtiyaç duyuyorum, sizlere nasıl 

anlatacağımı bilemediğim sonsuz bir ihtiyaç…” gibi ifadelerle de öğretmenler, basılı metinlerle 

aralarında kurdukları duygusal bağı ifade etmektedirler. 

GELENEKSEL: Tablo 4.2.1’deki bulgulara göre öğretmenler ekran okumanın yanında 

kâğıttan yazı okumayı tercih etme nedenleri arasında “geleneksel” olduğu için tercih ettiklerini 

ifade etmişlerdir. Öğretmenlere göre basılı metin okuma, “kitap kokusu/kitap sevgisi, edebî, 

kültür, çocuklara örnek olmak ve klâsik” olduğu için tercih edilmektedir. 
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Grafik 4.2.21. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Basılı Metin (Kâğıttan) 

Okumayı Geleneksel Nedenlerden Dolayı Tercih Etme Durumları 

“Çünkü kitap kokusunu seviyorum, kitap kokusu özleniyor, kitap kokusu beni iyi 

hissettiriyor, kitap kokusu alarak okumak beni mutlu ediyor, kitap kokusu olmadan okuma 

alışkanlığı kazandırma olmaz, kitap kokusu alarak büyümüş olmamız, bazen kitap kokusunu 

duymak hissetmek istiyorum, kitap okumanın zevki farklı o kitap kokusunu içinize 

çekiyorsunuz, çünkü kağıt kokusunu hiçbir şekilde dijital ortam karşılamıyor, kağıt kokusu 

nostaljik ve huzur verici…” gibi ifadelerle öğretmenler, basılı metni neden tercih ettiklerini 

farklı bir bakışla ifade etmişlerdir. Öğretmenlerin ekran okumanın yanında geleneksel okumayı 

tercih etme nedenleri arasında “kitap kokusu” üçüncü sırada yer almaktadır. 

“Edebi eserin elektronik ortamda orijinalini bulmak mümkün değil, daha edebî değeri 

olan yazıları ekranda hissedemiyorum, özellikle edebî amaçlı okumalarımda kitapları tercih 

ediyorum, edebi yazıları ve romanları dijital bir ortam yerine kağıttan okumayı seviyorum, 

edebi metinleri kağıttan okumayı tercih ediyorum, edebi metinlerde kitabın elimde olması daha 

zevkle okumamı sağlıyor, edebi buluyorum, basıl kaynaklardan edebi eserleri okumayı daha 

çok tercih ederim, bilhassa öykü roman şiir gibi edebi yayınları kağıttan okumayı yeğlerim…” 

gibi ifadelerden de anlaşılıyor ki edebî bir yazıyı ya da edebî bir türe ait yazıyı okurken 

öğretmenler, dijital cihazları tercih etmemektedir. 

“… kültürel değer açısından, çünkü kitap okumak bir kültürdür, basılı yayın okuma 

alışkanlığı ve kitap okuma kültürü bir bütün, kağıttan okuma kültürü hâlâ çok yaygın, somut 
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eserlerin kültürümüzde yarı bir yeri var, canlı kitaplar bir kültürdür, geleneksel kültürü severim, 

var olan kültürü devam ettirmek istiyorum, basılı kitap kültürünün yok olmasını istemiyorum, 

basılı yayınları okumanın ayrı bir zevki ve kültürü vardır, biz kitap kültürü ile büyüdük, 

geleneksel okuma kitap kültürünü geliştiriyor…” gibi ifadelerle öğretmenler, dijital okumanın 

yanında geleneksel okumaya kültürel bir değer olarak gördükleri için bu kültürü, koruma ve 

yaşatma kaygısıyla basılı materyali tercih etmektedirler. 

“Öğrencilere örnek olmak için okuyorum, çocuklarıma örnek olmak için, çevreye örnek 

olmak benim için önemli, öğrencilere örnek olmak beni mutlu ediyor, iyi bir örnek olmak 

açısından, çocuklarıma örnek olmaya çalışıyorum, çocuklara örnek olmam gerekiyor, 

çocuklarıma/öğrencilerime olumlu örnek olmak için…” gibi ifadelerle öğretmenler, 

öğrencilerine, çocuklarına, çevreye karşı örnek olmak gibi bir kaygıyı taşımaktadırlar. Bu 

nedenle dijital okumanın yanında basılı metni okuma isteğini öğretmenler, örnek olma çabası 

ile de açıklamaktadırlar. 

“Çünkü kitap okumak bir klasiktir, alışkanlık ve klasik, klasik olması sebebiyle tercih 

ediyorum, daha klasik bir yöntem olduğunu düşünüyorum, çünkü klasik tekniği seviyorum, 

daha ergonomik ve klasik, daha klasik ve doyurucu, daha zevkli ve klasik, klasik yöntem daha 

verimli oluyor, dijitale göre daha klasik ve güvenilir, klasik yöntemli okumak sayfa çevirmek 

daha keyifli geliyor, eğlenceli aynı zamanda klasik, klasik bağlılık, gelenekselsen ziyade klasik 

bence, kağıttan okumak hem geleneksel hem de bir klasiktir…” benzeri ifadelerle öğretmenler, 

basılı metni klasik bulmakta ve bu alışkanlıklarından da vazgeçmek istememektedirler. 

SOMUT: Tablo 4.2.1’deki bulgulara göre öğretmenler ekran okumanın yanında 

kâğıttan yazı okumayı tercih etme nedenlerinin arasında “somut” olma özelliğini dile 

getirmişlerdir.  Kâğıttan okumayı, “dokunma hissi, rahat, sanal olmadığı için ve not almanın 

kolay olduğu” için öğretmenler tercih etmektedirler. Ayrıca öğretmenlerin basılı metni tercih 

nedenleri arasında “metnin altını çizmek, kitabın saklanabilir olması/kütüphaneye sahip olmak, 

şarjının bitmemesi, istediğin zaman ulaşılabilir olması da diğer nedenler” arasında yer 

almaktadır. 
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Grafik 4.2.22. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Geleneksel (Kâğıttan) 

Okumayı Somut Olmasından Dolayı Tercih Etme Durumları 

“Okuduğum kitaba dokunma ve onun kokusu beni mutlu ediyor, kağıda dokunma hissi 

çok önemli benim için, kağıda dokunma hissi hoşuma gidiyor, kağıda dokunma hissi güven 

veriyor, dokunma hissi ve matbaa kokusunun varlığı gerçekçi kılıyor, dokunma duygusunu 

dijital ortamda bulamıyorsunuz, akıllı cihazlar kitaba dokunma hissini ve hazzını vermiyor, 

dokunma hissi aidiyet katıyor, ekrana dokunmak yerine sayfalara dokunmayı önemsiyorum, ara 

ara sanal alemden çıkıp somut bir şeylere dokunma ihtiyacı, kağıda dokunma isteği, dokunma 

ve kağıdı hissetme sıcak bir etki veriyor dijital okumanın soğukluğu ve uzaklığını siliyor 

çocukluk günlerimi hatırlatıyor…” gibi nedenlerle öğretmenler, dijital okumanın yanında 

geleneksel okumayı tercih etmede dokunma hissinin kendileri için önemini vurgulamışlardır.  

“Çünkü daha rahat oluyor, gözüm rahat ediyor, basılı yayını daha rahat okuyabiliyorum, 

ileri geri okumalar daha rahat oluyor konuyu bütün halinde görebiliyorum, kitaptan okuma daha 

rahat, kendimi daha rahat hissediyorum, tutması kullanması ekrana göre daha rahat, yılların 

alışkanlığı olduğu için anlaşılır ve rahat geliyor, okuduklarımı rahat takip edebildiğimi 
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düşünüyorum, kağıttan okumak beni daha çok rahatlatıyor, daha kalıcı ve rahat, psikolojik 

olarak kendimi daha rahat hissediyorum, sayfalarda rahatça dolaşmak daha kolay geliyor 

bana…” gibi ifadelerle öğretmenlerin basılı metni tercih etme nedenleri arasında basılı metnin 

“rahat”lık özelliği ön plana çıkmaktadır.  Ekran okumanın yanında geleneksel okumayı tercih 

etme içerisinde “somut” teması içerisinde “rahat” ikinci sırada yer almaktadır. 

“Sanal yazıları ömründe bir kez karşılaşıp sonra vedalaştığın arkadaşlara benzetirim, 

sanal olmayan bir anlamı var okuduğunuz kitabın ya da kağıdın içine girebiliyorsunuz, ekran 

metni sanal bir gün söylenen diğer gün değişip inkar ediliyor oysa yazılı metin hep elinizde 

doğruluğu yanlışlığı kontrol edilebilir, her yerimiz sanal ortam haline dönüşmesin diye gerçek 

dünyadaki kağıttan da okuma yapıyorum, sanal dünyanın yalan rüzgarı, sanal alemden gerçek 

aleme geçmiş gibi hissediyorum kendimi, ekrandan okuma günlük kağıttan okuma ömürlüktür, 

sanal alemden çıkıp gerçekçi olmak için, sanal ortam her şeyiyle sanal geliyor…” ifadeleri gibi 

ifadelerle öğretmenler, dijital okumanın yanında neden basılı metin okumayı tercih etme 

nedenleri arasında gerçeklik vurgusunu dile getirmişlerdir. Geleneksel okumayı sanal olmayıp, 

daha somut buldukları için okuyan öğretmenlerin görüşleri somut tema içerisinde üçüncü 

sıradadır. 

“Bazen not almak gerekiyor, gerektiğinde not almak altını çizmek istiyorum, metinler 

üzerine not almak daha kolay, dikkat çekici yerleri not alma rahatlığı, altını çizip not almak 

kitabın sağına soluna işaretler koymak gibi var mı yıllar sonra dön bak, basılı metinler yanına 

not almak için ideal, cümlelerin üzerine not almak daha kolay, çünkü pdf üzerine not almak 

veriyi güncellemek benim için zor, kağıda not almak ve bilgiyi arşivlemek daha kolay, bazen 

okurken yazmak çizmek not almak gerekiyor…” gibi ifadelerle öğretmenler, basılı metin 

okuma tercihlerinin nedenleri arasında not almanın ve altını çizmenin kolaylığını ifade 

etmişlerdir.  

Grafik 4.2.22’deki verilere göre kütüphaneye sahip olmak, okuduğu kitapları muhafaza 

etmek öğretmenler için önemli görülmektedir. “İyi bir kütüphanem olsun istiyorum, kendime 

ait bir kütüphanem var ve oradaki kitaplar dijital ortama göre daha itina gösterdiğim kitaplar, o 

kitabı kütüphanemden çekmek ve notlarımı tekrar okumak ihtiyacı duyabiliyorum, kütüphane 

kültürü ile büyüdüm, evde kütüphanemiz var vazgeçemem, aslında her kaynağın kütüphanemde 

yazılı bulunmasını isterim, bir kütüphane arşiv veya koleksiyon sahibi olmayı sevdiğim için 

dijital okumadan daha önemli kağıttan okuma, okuduklarımın kütüphanemde bulunması 

önemli, biz yaş itibariyle kitap ve kütüphane ile büyüdük, kütüphanemin asude atmosferi de 
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okuma esnasında beni adeta uçsuz bucaksız hayallere sürüklüyor dimağımda yeni düşünceler 

doğuyor, okuduğum kitapları kütüphanemde kanlı canlı görmeyi seviyorum, okuduklarımı 

kütüphanemde saklamayı seviyorum…” ifadeleri ile kütüphanenin önemini vurgularken 

öğretmenler, aynı zamanda bilgiyi saklama isteklerini de “bilgiyi saklamak için daha faydalı, 

çünkü saklama imkanım oluyor, saklaması daha kolay, kalıcı saklama imkanı var, bilgiyi 

saklama şekli değişmez (disketler öldü, sonra cd doğdu onlar da öldü, dvd öldü, tabii bunları 

açmak için ihtiyaç duyup aldığımız ve kullandığımız cihazlar da öldü, usb bellekler de gidiyor 

internet yaygınlaştıkça. Ama bilgiyi saklama şekli olarak kitaplar bu ölümlerin arasından hep 

sıyrıldı.) ifadeleri ile belirtmişlerdir. 

“Şarj bitti sorunu yok, cihazın şarjının bitebilme ihtimalinin olması bende güvensizlik 

yaratıyor, kitapların hiç şarjı bitmiyor, dijitalin şarjı sınırlı ama kitabın şarjı sınırsız, şarja 

ihtiyacı yok, cihazın şarjının bitebilme ihtimalinin olması bende güvensizlik yaratıyor, şarjı 

bitip okuduğun yarım kalmıyor, cihazın şarjı bitebilir ama basılmış kağıt hep aynı canlılıkla 

yanınızdadır, kitap da donma da yok şarj da yok, dijitallerin aniden şarjı bitebilir ama kağıt öyle 

mi asla şarjları bitmez güneşte görünmemezlik etmez, kağıdın şarjı yok, şarj bazen problem 

oluyor…” gibi nedenlerle öğretmenler, neden geleneksel okumayı da tercih etme durumunda 

kaldıklarını ifade etmişlerdir. 

“Her zaman ulaşılabilir, hızlı ulaşmak amacıyla, kitaba her an ulaşılabilir, bilgiye 

ulaşımı daha kolay geriye dönüp bakma sıkıntısız karıştı kayboldu derdi yok, önemli bulduğum 

yerlerin altını çizip daha sonra tekrar kolaylıkla ulaşabiliyorum, her edebi metne dijital ortamda 

ulaşamıyorum, daha kolay ulaşılabilir, kağıt samimi kesin ve daha kaliteli kalıcı bilgiye 

ulaşmamı sağlıyor…” gibi nedenlerle öğretmenler geleneksel okumayı da tercih etmektedir. 

Onlar için “ulaşılabilirlik” önemli ölçütlerden birisi olarak görülmektedir.  

ETKİ: Tablo 4.2.1’deki bulgulara göre öğretmenler ekran okumanın yanında kâğıttan 

yazı okumayı tercih etme nedenleri arasında kendilerini çeşitli yönden etkilediği için tercih 

ettiklerini ifade etmişlerdir. Öğretmenlere göre basılı metin “okuma, güvenilir, 

konsantrasyon/odaklanma, akılda kalıcı ve etkili olduğu” için tercih edilmektedir. Ayrıca 

öğretmenler tarafından geleneksel metinler anlaşılır,  eğlenceli,  ilgi çekici ve canlı olarak da 

değerlendirilmektedir. 
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Grafik 4.2.23. Öğretmenlerin Dijital Okumanın Yanında Geleneksel (Kâğıttan) 

Okumayı Etkililik Açısından Tercih Etme Durumları 

Öğretmenler, “daha güvenilir, kitaplar daha güvenilir, bazı bilgilere internet ortamından 

ulaşmak ve bilgileri buradan okumak her zaman güvenilir olmuyor var olan bir bilgi sonra 

aradığınızda kaldırılmış olabiliyor, kağıt güvenli bir erişim, çünkü dijital ortamdaki her kaynak 

güvenilir olmuyor, elle tutulur olan bana daha güvenilir geliyor, dijital ortamdaki bilgiler bana 

güvenilir gelmiyor, kaynağa güvenilirlik artıyor, daha güvenilir kaynağa ihtiyaç duyduğumda 

basılı metin tercih ediyorum, reklamın olmadığı yer bana daha güvenli geliyor, kendimi daha 

güvenilir hissettiriyor, asıl kalıcı güvenilir bilgilerin orada olduğunu düşünüyorum…” gibi 

nedenlerden dolayı geleneksel metinleri de tercih ettiklerini belirtmektedirler. Öğretmenler için 

geleneksel metinleri tercih etmeleri arasında kaynağın güvenilir olması, okuduğu metne 

güvenmek, aktardığı bilginin doğruluğu önemli bir faktördür. 

“Kağıda daha çok konsantre olabiliyorum, konsantrasyon açısından daha iyi, 

okuduklarıma daha kolay konsantre oluyorum, dikkatimi vermem gereken konularda kağıttan 

okumayı tercih ediyorum, dikkatimi daha rahat yoğunlaştırabiliyorum, dikkat toplayarak 

çalışmam gerektiğinde kağıdı tercih ediyorum, ekran dikkat dağıtıcı oluyor, kağıt üzerinde daha 

dikkatli olduğumu düşünüyorum, kitaptan okurken dikkat dağılmıyor, geleneksel okuma 

yöntemi ile daha dikkatli ve daha ciddi okuduğumu düşünüyorum, konsantrasyon açısından 

dahi iyi…” gibi ifadelerle öğretmenler, basılı metin okuma tercihlerinin nedenleri arasında 

konsantrasyon, odaklanma ve dikkatini vermeyi de belirtmişlerdir.  
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 “Daha akılda kalıcı, daha çok akılda kalıyor, kağıttan okumayı sevmem aslında daha 

akılda kalıcı olduğu ve yaşanmışlık içerdiği için, akılda kalıcı izler bıraktığını düşündüğüm için, 

akılda kalıcılığı sağladığı için, altını çizerek okuyup daha akılda kalıcı olmasını sağlıyorum, 

kağıttan okuduklarımın akılda kalıcılığı daha çok oluyor, daha somut geldiği için akılda 

kalıcılığı daha fazla oluyor…” gibi ifadelerle öğretmenler okudukları metinlerde akılda kalıcı 

olmasına önem verdiklerini ifade etmektedirler. Öğretmenler, ekran metinlerini ise, okumakla 

birlikte geleneksel metinlere göre daha az akılda kalıcı olduğunu düşünmektedirler. 

Grafik 4.2.18’deki bulgulara göre, öğretmenler, dijital okumanın yanında geleneksel 

(kâğıttan) okumayı da %94 oranında (f 46 400) devam ettirirken, %6’sı (f 2948) geleneksel 

okumayı tercih etmediklerini belirtmişlerdir. Grafik 4.2.18’de sadece ekran okuması yapan 

geleneksel okumayı tercih etmeyen öğretmenlere, geleneksel metin okumama nedenlerini de 

açıklamaları istenmiştir. Öğretmenlerin yazdıkları açık uçlu verilere göre, Tablo 4.2.2’de 

öğretmenlerin dijital okumanın yanında geleneksel (kâğıttan) okumayı neden tercih 

etmediklerine ilişkin bulgular oluşturulmuş ve gruplara ayrılmıştır.  

Tablo 4.2.2. Öğretmenlerin Sadece Dijital Okumayı Tercih Etme Nedenleri 

  f 

 

 

 

 

Dijital cihazın önemi 

Erişilebilir. 507 

Hızlı 415 

Bilgiye ulaşmak kolay 193 

Her an yanımda/Taşımak kolay. 94 

Dijital okuma yeterli. 59 

Kâğıt israfını önlüyor. 53 

Her bilgi var. 77 

Pratik 21 

 

Basılı metne mesafeli 

Gerek görmüyorum./İhtiyaç duymuyorum. 164 

Sıkıcı/Sevmiyorum. 63 

Pahalı 46 

Fırsatım yok. 43 

*Birden fazla görüş bildirilmiştir. 

Tablo 4.2.2’deki bulgulara göre, öğretmenlerin dijital okumanın yanında geleneksel 

(kâğıttan) okumayı tercih etmeme nedenlerini “dijital cihazın teknolojik özelliklerinden dolayı 

önemi/avantajları ve basılı metne mesafeli kalış” olarak iki grupta sınıflandırdık. Öğretmenler 

düşüncelerini neden dijital cihazlardan okumayı tercih ettiklerini ve geleneksel (kâğıttan) 

okumayı neden istemediklerini , açık uçlu olarak ifade etmişlerdir.  
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Grafik 4.2.24’te öğretmenlerin okumak için sadece dijital cihazları tercih etme nedenleri 

yer almaktadır. 

 

Grafik 4.2.24. Öğretmenlerin Okumak İçin Sadece Dijital Cihazları Tercih Etme 

Nedenleri 

Öğretmenlerin okumak için sadece dijital cihazları tercih etme nedenlerinin başında 

erişebilirlik gelmektedir. Görüş bildiren öğretmenlerden birisi bunu “Cebimde 

gezdirebileceğim kütüphane varken kağıtların arasında kaybolmayı tercih etmem.” ya da 

“Ansiklopedi setiyle mi gezeyim. 21. yüzyıldayız?” cümlesiyle özetlemiştir. Öğretmenler, 

merak ettiklerine istediği zaman, istediği yerde, kolaylıkla ulaşabilmektedirler. Öğretmenler 

için bilgiye hızlı ulaşılması, aradığını bulabilme kolaylığı, taşınabilir olması, dijital okumayı 

yeterli görmesi, kâğıt israfını önlemesi, aradığı her bilgiye ait bir şeyler bulabilmesi ve her 

yönüyle pratik olması  sadece dijital cihazlardan okuma yapmak için geçerli nedenlerdir. 

Bilişim teknolojisinin sağladığı kolaylığın ve imkânların yanında, basılı metinlere karşı 

mesafeli kalışları da öğretmenleri sadece ekran okumaya yönlendirmiştir. Grafik 4.2.25’te 

öğretmenlerin basılı metinlere mesafeli kalışlarının nedenleri yer almaktadır. 

 

Erişilebilir.; 

507

Hızlı; 415

Bilgiye ulaşmak 

kolay; 193

Her an 

yanımda/Taşımak 

kolay.; 94

Dijital okuma 

yeterli.; 59

Kâğıt israfını 

önlüyor.; 53

Her bilgi var.; 

77
Pratik; 21
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Grafik 4.2.25. Öğretmenlerin Geleneksel (Kâğıttan) Metinlere İlgi Duymama 

Nedenleri 

Öğretmenlerin okumak için sadece dijital cihazları tercih etme nedenleri arasında 

geleneksel okumaya karşı ilgilerinin azlığı ön plana çıkmaktadır.  Öğretmenler, dijital metinler 

varken kâğıttan okumaya ihtiyaç duymamakta/gereksiz görmektedir. Ayrıca Grafik 4.2.25’e 

göre geleneksel metinler, sıkıcı, pahalı  ve bu metinleri okumak için fırsat yoktur. 

Grafik 4.2.26’da öğretmenlerin kâğıt üzerinden okudukları yazı ile dijital cihazdan 

okudukları yazının kendilerinde bıraktığı hissin aynı olup olmadığına ilişkin görüşleri yer 

almaktadır.  

 

Grafik 4.2.26. Öğretmenlerin Kâğıt Üzerinden Okuduğu Yazı ile Dijital 

Cihazdan Okuduğu Yazıdan Etkilenme Durumu 

Grafik 4.2.26’daki bulgulara göre öğretmenlerin kâğıt üzerinden okudukları yazı ile 

dijital cihazdan okudukları yazının kendilerinde bıraktığı his arasında önemli bir fark vardır. 

Pahalı 164

Sıkıcı/ 

Sevmiyorum.

63

İhtiyaç duymuyorum./ Gerek 

görmüyorum. 46

Fırsatım yok.

43

Evet; 16,9

Hayır; 83,1
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Çünkü öğretmenler, kâğıttan okudukları metin ile dijital cihazdan okudukları metnin 

kendilerinde bıraktığı hissin %83,1 oranında aynı olmadığını ifade ederken yine kâğıt üzerinde 

okuma önceliklerine dikkat çekmek istemektedirler. Okuma sadece bir bilgiye sahip olmanın 

yanında ruhen de istekle yapılması gereken bir eylemdir. Okuyucu bir metni nerede okursa 

okusun, okudukları ile kendisi arasında duygusal bir bağ kurmaya yatkındır. Kâğıttaki metne 

dokunduğunu hissetmek, kâğıt kokusunun varlığını bilmek öğretmenleri, kâğıt üzerinden 

okumaya daha çok sevk etmektedir.  

Tablo 4.2.3’te öğretmenlere dijital okuma kültürüne ilişkin otuz dört ifade verilmiş ve 

bu ifadelere katılıp katılmadıklarını belirtmeleri istenmiştir. Öğretmenlerin bu ifadelere cevap 

verirken “Ekrandan okunan metin ile kâğıttan okunan metni her soru için aynı metin olarak 

düşünmeleri” istenmiştir. Verilen cevaplar doğrultusunda frekans, yüzde, ortalama ve standart 

sapma sonuçları Tablo 4.2.3’te yer almaktadır.  

Tablo 4.2.3. Öğretmenlerin Dijital Okuma Kültürüne İlişkin Tutumları 

 

E
v
et

 

K
ıs

m
en

 

H
ay

ır
 

 

N 

 

 

 

 

SS 

K
at

ıl
m

a 

D
ü
ze

y
i 

1 
Kâğıtta ne okursam 

okuyayım, her satırını 

ayrıntılı okurum. 

f 

% 

28414 

60,1 

17600 

37,2 

1267 

2,7 

47281 1,430 0,54 Evet 

2 
Ekrandan okuduğum 

metinlerin bazı yerlerini 

atlıyorum. 

f 

% 

15923 

33,9 

23498 

49,8 

7788 

16,5 

47209 1,83 0,68 Kısmen 

3 
Ekrandaki metni basılı 

metne göre daha uzun 

sürede okurum. 

f 

% 

10548 

22,4 

14986 

31,8 

21553 

45,8 

47087 2,23 0,79 Kısmen 

4 
Kâğıttan okuduğum 

metni daha kolay 

anlıyorum. 

f 

% 

24927 

54,6 

11469 

23,5 

10674 

21,9 

47070 1,63 0,83 Evet 

5 
Ekrandan okuduğum 

metni daha uzun sürede 

anlıyorum. 

f 

% 

8771 

18,7 

17393 

37,1 

20779 

44,3 

46943 2,26 0,75 Kısmen 

6 
Ekrandan okuduğum 

metnin konu 

bütünlüğünü 

kaybediyorum. 

f 

% 

7791 

16,6 

18623 

39,6 

20577 

43,8 

46991 2,27 0,72 Kısmen 

7 
Ekrandan okumak 

anlamayı 

kolaylaştırıyor. 

f 

% 

5547 

11,8 

18831 

40,1 

22560 

48,1 

46938 2,36 0,68 Hayır 
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8 
Ekrandan okuma 

becerilerim(sayfalar 

arası geçiş, linkler arası 

bağlantı, video veya 

resimden metne geçiş 

vb.) iyidir. 

f 

% 

23949 

50,9 

19409 

41,3 

3657 

7,8 

47015 1,57 0,63 Evet 

9 Ekrandan okumak 

sağlığımı olumsuz 

etkiliyor. 

f 

% 

16550 

35,2 

22537 

47,9 

7922 

16,9 

47009 1,82 0,69 Kısmen 

10 
Ekrandan okuduğumda 

kendimi yorgun 

hissediyorum. 

f 

% 

18576 

39,6 

20282 

43,2 

8044 

17,2 

46902 1,78 0,71 Kısmen 

11 
Kâğıttan okuduğum 

metin daha kalıcı 

oluyor. 

f 

% 

25424 

54,2 

13021 

27,8 

8472 

18,1 

46917 1,64 0,76 Evet 

12 
Dijital cihazlardan 

okuduğum metinleri 

daha uzun süre 

hatırlıyorum. 

f 

% 

5066 

10,8 

19228 

41,0 

22630 

48,2 

46924 2,37 0,67 Hayır 

13 
Kâğıttan okuma isteği 

alışkanlıktan başka bir 

şey değil. 

f 

% 

7230 

15,4 

15624 

33,3 

24072 

51,3 

46926 2,36 0,73 Hayır 

14 
Ekrandan okumak daha 

zaman alıcı. 

f 

% 

9122 

19,5 

15887 

33,9 

21880 

46,6 

46889 2,27 0,76 Kısmen 

15 
Kâğıttan okumak sıkıcı. f 

% 

2454 

5,3 

10216 

21,9 

33948 

72,8 

46618 2,68 0,57 Hayır 

16 
Kâğıttan okurken 

dikkatimi daha kolay 

toplayabilirim. 

f 

% 

25479 

54,6 

13036 

27,9 

8161 

17,5 

46676 1,63 0,76 Evet 

17 
Uzun metinleri ekrandan 

okumak yerine çoğu 

zaman çıktısını almayı 

tercih ediyorum.  

f 

% 

15835 

33,7 

15871 

33,8 

15239 

32,5 

46945 1,99 0,81 Kısmen 

18 
Kâğıttan okuduğum 

yazıların bütünlüğünü 

daha kolay kavrıyorum. 

f 

% 

25185 

53,7 

13643 

29,1 

8067 

17,2 

46895 1,63 0,75 Evet 

19 
Kâğıt üzerinde yazı 

okumayı seviyorum. 

f 

% 

31248 

66,6 

12481 

26,6 

3155 

6,7 

46884 1,40 0,61 Evet 

20 
Dijital cihazdan bir şey 

okumak benim için çok 

sıkıcı. 

f 

% 

2584 

5,5 

18086 

38,7 

26112 

55,8 

46782 2,50 0,60 Hayır 

21 
Bir yazıyı ekrandan 

veya kâğıttan okumak 

arasında fark yok. 

f 

% 

7504 

16,0 

16776 

35,8 

22516 

48,1 

46796 2,32 0,73 Kısmen 

22 
Ekrandaki metnin 

puntolarını 

f 

% 

10483 

22,4 

19437 

41,5 

16922 

36,1 

46842 2,14 0,75 Kısmen 
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değiştirebilmek benim 

için kâğıttaki metne 

göre tercih sebebi. 

23 
Basılı metinlerdeki 

bilgilerin daha güvenilir 

olduğunu düşünüyorum. 

f 

% 

17593 

37,6 

17982 

38,4 

11271 

24,1 

46846 1,87 0,77 Kısmen 

24 
Dijital cihazları 

kullanma becerim 

geliştikçe ekrandan 

okuma isteğim artıyor. 

f 

% 

11624 

24,8 

21032 

44,9 

14175 

30,3 

46831 2,05 0,74 Kısmen 

25 
Ekrandaki metinleri çok 

yönlü etkileşim olduğu 

için tercih ediyorum. 

f 

% 

17804 

38,0 

21901 

46,8 

7094 

15,2 

46801 1,77 0,69 Kısmen 

26 
Dijital metinler, okuma 

hızımı düşürmekte. 

f 

% 

6462 

13,8 

16825 

36,0 

23494 

50,2 

46781 2,36 0,71 Hayır 

27 
Dijital metinlerde seçici 

değilim. 

f 

% 

4798 

10,3 

15668 

33,6 

26194 

56,1 

46660 2,46 0,67 Hayır 

28 
Zenginleştirilmiş 

metinler (görseller, 

videolar, ses, animasyon 

vb. unsurlar ile 

hazırlanmış içerikler) 

bana göre değil. 

f 

% 

2305 

4,9 

11088 

23,7 

33384 

71,4 

46777 2,66 0,56 Hayır 

29 
Zenginleştirilmiş 

metinleri okudukça 

basılı metinlere olan 

ilgim azaldı. 

f 

% 

5399 

11,5 

16850 

36,0 

24578 

52,5 

46827 2,41 0,68 Hayır 

30             
Dijital metinlerde 

önemli yerleri 

işaretlemek ve not 

almak daha kolay. 

f 

% 

10438 

22,3 

19205 

41,1 

17109 

36,6 

46752 2,14 0,75 Kısmen 

31 
Dijital metinlerde 

sayfalar daha ilgi çekici. 

f 

% 

14719 

31,5 

21678 

46,4 

10355 

22,1 

46752 1,91 0,72 Kısmen 

32 
Dijital cihazdan metin 

okumak bana yapay 

geliyor. 

f 

% 

10735 

23,0 

18815 

40,3 

17168 

36,7 

46718 2,14 0,76 Kısmen 

33 
Dijital cihaz olmasaydı 

günlük hiçbir şey 

okumazdım. 

f 

% 

2711 

5,8 

10552 

22,5 

33554 

71,7 

46817 2,66 0,58 Hayır 

34 
Ekrandan okumak bana 

okuma alışkanlığı 

kazandırdı. 

f 

% 

4243 

9,1 

14486 

31,0 

28032 

59,9 

46761 2,51 0,65 Hayır 
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Tablo 4.2.3’teki bulgulara göre, öğretmenler “Kâğıtta ne okursam okuyayım, her satırını 

ayrıntılı okurum.” ifadesine %60,1 oranında “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. Bu veriye 

göre, öğretmenlerin kâğıt üzerinden okudukları bilgiyi daha önemli gördükleri ve okudukları 

metne dikkatlerini daha fazla verdiklerini söyleyebiliriz. Çünkü öğretmenlerin sadece %2,7’si 

okuduğu metinde gerekli durumlarda satır atladığını ifade etmiştir. 

“Ekrandan okuduğum metinlerin bazı yerlerini atlıyorum.” ifadesine öğretmenlerin % 

49,8’i “Kısmen”, %33,9’u “Evet” demiştir. Öğretmenlerin bu ifadeye kısmen düzeyinde 

ağırlıklı görüş bildirmesi, “Kâğıtta ne okursam okuyayım, her satırını ayrıntılı okurum.” 

ifadesinin karşıtı durumundadır. Çünkü öğretmenler, basılı bilginin her satırını okumayı tercih 

ederken, dijital ortamdaki metnin bazı yerlerini atlama ihtiyacı duymaktadır. Öğretmenlerin bu 

ifadesi, Grafik 4.2.18’deki (kâğıttan okumayı tercih eden öğretmen oranı %78,1)  bulgularla 

örtüşmektedir.  

“Ekrandaki metni basılı metne göre daha uzun sürede okurum.”  ifadesine öğretmenlerin 

%45,8’i “Hayır”, %31,8’i “Kısmen”, %22,4’ü “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. Bu bulguya 

göre, öğretmenler, basılı metinde sadece sayfaları çevirmekle zaman kaybederken; dijital 

cihazlarda farklı linklere geçmek, sunuları açmak ve izlemek, animasyonları takip etmek, 

cihazların internete erişim hızı, ekranın ışığının gözü yorması vb. gibi nedenlerle dijital 

cihazlardaki metinleri daha uzun sürede okuyor olabilirler. 

“Kâğıttan okuduğum metni daha kolay anlıyorum.” ifadesine öğretmenlerin %54,6’sı 

“Evet”, % 23,5’i “Kısmen”, %21,9’u “Hayır” olarak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenlerin bu 

cevabını, Grafik 4.2.18 de desteklemektedir. 

“Ekrandan okuduğum metni daha uzun sürede anlıyorum.” ifadesine öğretmenlerin 

%44,3’ü “Hayır”, %37,1’i “Kısmen” demiştir. Bu bulgu, “Kâğıttan okuduğum metni daha 

kolay anlıyorum.” ifadesini destekler durumdadır.    

“Ekrandan okuduğum metnin konu bütünlüğünü kaybediyorum.” ifadesine 

öğretmenlerin %43,8’i “Hayır”, %39,6’sı “Kısmen”, %16,6’sı “Evet” olarak görüş bildirmiştir. 

Öğretmenlerin dijital cihazlardaki metinlerden çok, basılı metinleri tercih etme nedenleri 

arasında konu bütünlüğünü kaybetmek de etkili oluyor olabilir. 

“Ekrandan okumak anlamayı kolaylaştırıyor.” ifadesine öğretmenlerin %48,1’i “Hayır”, 

%40,1’i “Kısmen”, %11,8 “Evet” olarak görüş bildirdiği görülmektedir. Öğretmenler, kâğıt 

üzerinden okuduklarını daha kolay anladıklarını ifade etmektedirler. 
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“Ekrandan okuma becerilerim (sayfalar arası geçiş, linkler arası bağlantı, video veya 

resimden metne geçiş vb.) iyidir.” ifadesine öğretmenlerin %50,9’u “Evet”, %41,3’ü “Kısmen”, 

%7,8’i “Hayır” olarak görüş bildirmiştir. Öğretmenlerin kendilerini ekran okumada yeterli 

görmelerini Grafik 4.2.7 de desteklemektedir. Bu sonuç, öğretmenlerin dijital cihazları 

kullanma becerileri açısından iyi bir durumdur. Çünkü kendilerini, ekran okumada başarılı 

gören öğretmenlerin bu becerilerini, eğitim öğretimde de kullanmaları, derslerinde ilgi çekici 

ve farklı kaynaklardan yararlanması açısından da önemlidir.  

“Ekrandan okumak sağlığımı olumsuz etkiliyor.” ifadesine öğretmenlerin %47,9’u 

ekrandan okumanın sağlığını “Kısmen” etkilediğini belirtirken, %35,2’si sağlığını tamamen 

etkilediğini, %16,9’u ise hiç etkilenmediğini  ifade etmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki dijital 

cihaz kullanan kişiler, ekranda bir süre dikkatli bir metin okuduklarında gözlerinin kuruması 

veya sulanması ya da boyunlarının kasılmasından şikâyet edebilmektedir. Öğretmenlerin bu 

bulgusu, araştırma sonuçları ile örtüşen bir durumdur. 

“Ekrandan okuduğumda kendimi yorgun hissediyorum.” ifadesine öğretmenlerin 

%43,2’si “Kısmen”, %39,6’sı “Evet”, % 17,2’si “Hayır” demişlerdir. Bu ifade, yukarıdaki 

paragrafı destekler niteliktedir. Çünkü öğretmenlerin sağlığını “kısmen” etkileyen dijital 

cihazlar aynı zamanda onlarda yorgunluk hissi de yaratmaktadır. 

“Kâğıttan okuduğum metin daha kalıcı oluyor.” ifadesine öğretmenlerin %54,2’si 

“Evet”, %27,8’i “Kısmen”, %18,1’i “Hayır” olarak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, basılı 

metinleri okurken altını çizme, not alma gibi faaliyetlerin daha kolay olduğunu ifade ettikleri 

için, basılı metinlerdeki bu tür özellikler, metinlerin daha kalıcı olduğu hissini oluşturmaktadır. 

Ayrıca öğretmenler, kâğıttan okudukları metne, her zaman istedikleri an ulaşırken dijital 

metinlerinde bu özelliğin biraz zor olduğunu ifade etmektedirler. Bazen rastgele bir metinle 

karşılaşıp okuyup ekranı kapattıkları için sonra tekrar aynı metni bulmak mümkün 

olamayabiliyor. Bu nedenle öğretmenlere göre kâğıttan okunan metnin kolay ulaşılabilirliği, 

birkaç okuma olanağı da sağlamaktadır. Ayrıca öğretmenler, kâğıttan okumayı daha çok tercih 

ettikleri için (bkz. Grafik 4.2.18) isteyerek okudukları metin, onlarda daha kalıcı hissi 

oluşturabilir. 

“Dijital cihazlardan okuduğum metinleri daha uzun süre hatırlıyorum.” ifadesine 

öğretmenlerin %48,2’si “Hayır”, %41’i “Kısmen”, %10,8’i “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. 

Çünkü öğretmenler, kâğıttan okudukları metinlerin daha kalıcı olduğunu ifade etmektedirler. 

Öğretmenlerin dijital cihazlardan okudukları metinlerin uzun süre kalıcı olmayışı kâğıttan 
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okuduğu metinlerin daha kalıcı olduğu ifadesi ile örtüşmektedir. Aynı metni,  dijital cihazdan 

okumak, basılı olarak okumaktan farklı olarak görülmektedir. Araştırmalar gösteriyor ki, bir 

metni ekrandan okurken dikkati dağıtacak çeşitli durumlar söz konusudur (Ekranın ışığı, 

internetin hızı, cihazın bataryasının ömrü, cihazı kullanma becerici, istenmeden açılan 

reklamlar ya da sayfalar, şarjın bitmesi vb.). Okumaya odaklanan bir kişi için dikkatin 

dağılması, konudan da uzaklaşmasına, metne olan ilgisinin azalmasına neden olabilir. Okuyucu 

açısından metinden uzaklaşmak, hatırlamayı da zorlaştırıcı bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

“Kâğıttan okuma isteği alışkanlıktan başka bir şey değil.” ifadesine öğretmenlerin 

%51,3’ü “Hayır”; %33,3’ü “Kısmen” demişlerdir. Bu bulguya göre öğretmenlerin kâğıttan 

okuma istekleri,  alışkanlıktan değil bilerek ve isteyerek tercih etme durumlarını 

göstermektedir.  

“Ekrandan okumak daha zaman alıcı.” ifadesine öğretmenlerin %46,6’sı “Hayır”, 

%33,9’u “Kısmen”,  %19,5’i “Evet” olarak görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler, linkler arası 

geçiş, dijital cihazın sağlığı olumsuz etkileme düşüncesi, cihazın özellikleri ve hızı, cihazı 

kullanma becerisi vb. gibi nedenlerden dolayı ekrandan okumanın zaman alıcı olduğunu 

düşünüyor olabilirler. 

“Kâğıttan okumak sıkıcı.” ifadesine öğretmenlerin %72,8’i “Hayır”, %21,9’u 

“Kısmen”, % 5,3’ü “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. Araştırmaya katılan öğretmenler, genel 

olarak kâğıt üzerinden okumayı da tercih ettiklerinden (bkz. Grafik 4.2.18) ve basılı metin 

okumaktan hoşlandıkları için kâğıttan okumanın sıkıcı olduğu ifadesine katılmamışlardır. 

“Kâğıttan okurken dikkatimi daha kolay toplayabilirim.” ifadesine öğretmenlerin 

%54,6’sı “Evet”, %27,9’u “Kısmen”, %17,5’i “Hayır” olarak görüş bildirmişlerdir. Bu 

bulgulara göre öğretmenlerin basılı metni okurken metne odaklanması ve dikkatini vermeleri 

daha kolay olmaktadır. Öğretmenler, kâğıt üzerinden yazı okumayı sevmektedirler.  Ayrıca hem 

dijital cihazlardan kaynaklı uyaranların fazla olması hem de dijital cihazlara karşı öğretmenlerin 

mesafeli duruşu,  ekran okumada dikkati toplamayı geri planda bırakıyor olabilir. 

“Uzun metinleri ekrandan okumak yerine çoğu zaman çıktısını almayı tercih ediyorum.”  

ifadesine öğretmenler, oranları birbirine yakın cevaplar vermişlerdir. %33,8 “Kısmen”, %33,7 

“Evet”, %32,5 “Hayır” olarak ifade etmişlerdir. Öğretmenleri okudukları metnin çıktısını 

almaya yönlendiren sebeplerin arasında, uzun metinleri ekrandan okumanın zorlukları ve metne 

istediği zaman ulaşma isteğinden kaynaklanıyor olabilir. Ayrıca araştırmaya katılan 
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öğretmenlerin büyük bir bölümü kâğıt üzerinden okumayı, ekran okumaya göre daha çok tercih 

ettikleri için okumak istedikleri metinlerin çıktısını alıyor olabilirler (bkz. Grafik 4.2.18). 

“Kâğıttan okuduğum yazıların bütünlüğünü daha kolay kavrıyorum.” ifadesine 

öğretmenlerin %53,7’si “Evet”, %29,1’i “Kısmen”, %17,2’si “Hayır” olarak görüş 

bildirmişlerdir. Bu bulgular, tutum ölçeğinin altıncı sırasında yer alan “Ekrandan okuduğum 

metnin konu bütünlüğünü kaybediyorum.” ifadesinin bulgusuyla paralellik göstermektedir. 

Öğretmenler, ekrandan okudukları metinde kısmen konu bütünlüğünü kaybettiklerini ifade 

ederlerken kâğıttan okudukları metinlerde konunun bütünlüğünü daha kolay kavradıklarını 

belirtmişlerdir.  

“Kâğıt üzerinde yazı okumayı seviyorum.” ifadesine öğretmenlerin %66,6’sı “Evet”, 

%26,6’sı “Kısmen”, %6,7’si “Hayır” olarak görüş bildirmiştir. Çünkü öğretmenler, kâğıttan 

okumanın daha kalıcı olduğunu, kâğıttan okurken sıkılmadıklarını, yazıların konu bütünlüğünü 

daha kolay sağladıklarını, kâğıttan okuduklarını daha kolay anladıklarını vb. (bkz. Tablo 4.2.1) 

düşündükleri için kâğıttan yazı okumayı sevmektedirler. 

“Dijital cihazdan bir şey okumak benim için çok sıkıcı.” ifadesine öğretmenlerin 

%55,8’i “Hayır”, %38,7’si “Kısmen”, %5,5’i “Evet” olarak görüş bildirmiştir. Öğretmenler, 

ekrandan okuduklarını eğlenceli ve ilgi çekici (bkz. Grafik 4.2.9, Grafik 4.2.13) olarak 

tanımladıkları için, dijital cihazdan okumayı da sıkıcı bulmamaktadırlar.  Öğretmenlerin dijital 

cihazları okuma amaçlı kullanmalarının önemli sebepleri arasında eğlenceli vakit geçirmek ve 

merak ettikleri verilere ulaşmak yer almaktadır. 

“Bir yazıyı ekrandan veya kâğıttan okumak arasında fark yok.” ifadesine öğretmenlerin 

%48,1’i “Hayır”, %35,8’i “Kısmen”, %16’sı “Evet” olarak görüş belirttiği görülmektedir. Bu 

bulgulara göre öğretmenler, ekrandan okumak ile kâğıttan okumak arasında fark olduğunu 

düşünmektedirler.  

“Ekrandaki metnin puntolarını değiştirebilmek benim için kâğıttaki metne göre tercih 

sebebi.” ifadesine öğretmenlerin %41,5’i “Kısmen”, %36,1’i “Hayır”, %22,4’ü “Evet” olarak 

görüş belirtmişlerdir. Öğretmenler, ekrandaki metinlerin görünürlükleriyle ilgili değişimin 

kendilerini çok da etkilemediğini, puntoyu değiştirebilmenin ekranda bir metni okumanın tercih 

nedeni olamayacağını düşünmektedirler. 

“Basılı metinlerdeki bilgilerin daha güvenilir olduğunu düşünüyorum.” ifadesine 

öğretmenlerin %38,4’ü “Kısmen”, %37,6’sı “Evet”, %24’i’ “Hayır” olarak görüş 
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bildirmişlerdir. Öğretmenlerin bu görüşü, dijital ortamda okudukları metinleri  % 20,1 oranında 

(bkz. Grafik 4.2.13) güvenilir bulmadıkları ile örtüşmektedir. Öğretmenler, basılı metinleri 

daha güvenilir olarak görmektedirler. 

“Dijital cihazları kullanma becerim geliştikçe ekrandan okuma isteğim artıyor.” 

ifadesine öğretmenlerin %44,9’u “Kısmen”, %30,3’ü “Hayır”, %24,8’i “Evet” olarak görüş 

bildirmişlerdir. Çünkü öğretmenler, dijital cihazları, zaten iyi düzeyde kullanma beceresine 

sahip olduklarını ifade ettikleri (bkz. Grafik 4.2.7) için okuma isteklerini artırma hususunda çok 

da etkili olduğunu düşünmemektedirler. 

“Ekrandaki metinleri çok yönlü etkileşim olduğu için tercih ediyorum.” ifadesine 

öğretmenlerin %46,8’i “Kısmen”, %38’i “Evet”, %15,2’si “Hayır” olarak görüş bildirmişlerdir. 

“Dijital metinler, okuma hızımı düşürmekte.” ifadesine öğretmenlerin %50,2’si 

“Hayır”, %36’sı “Kısmen”, %13,8’i “Evet” demişlerdir. Bu ifadeye öğretmenlerin 

katılmayışları anlamlıdır. Çünkü okumak için dijital cihaz kullanan öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu dijital cihaz kullanma becerilerinin iyi olduğunu ifade etmişlerdir (bkz. Grafik 

4.2.7). 

“Dijital metinlerde seçici değilim.” ifadesine öğretmenlerin %56,1’i “Hayır”, %33,6’sı 

“Kısmen”, %10,3’ü “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler dijital cihazlardan 

okudukları yazıları %55,7 oranında “önemli” ( bkz. Grafik 4.2.13) olarak değerlendirdikleri 

için metinlerde seçici davranmaları da beklenen bir durumdur. Ayrıca öğretmenler, dijital 

cihazlarda daha çok branşları ile ilgili çalışmaları okuduklarından ( %85,2; bkz. Grafik 4.2.8) 

dolayı da metinler konusunda seçici davranmaktadırlar. 

“Zenginleştirilmiş metinler (görseller, videolar, ses, animasyon vb. unsurlar ile 

hazırlanmış içerikler) bana göre değil.” ifadesine öğretmenlerin %71,4’ü “Hayır”, %23,7’si 

“Kısmen”, %4,9’u “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler alanlarıyla ilgili araştırma 

çalışması yaparken zenginleştirilmiş metinlerden de yararlanabilmektedir. Bu nedenle 

öğretmenler zenginleştirilmiş metinleri kendileri için önemli kaynaklar arasında görüyor 

olabilir. Ayrıca öğretmenler, dijital cihazları kullanma becerilerinde de kendilerini iyi olarak 

tanımladıklarından dolayı zenginleştirilmiş metinler onlar için zor görünmemektedir. 

“Zenginleştirilmiş metinleri okudukça basılı metinlere olan ilgim azaldı.” ifadesine 

öğretmenlerin %52,5’i “Hayır”, %36’sı “Kısmen”, %11,5’i “Evet” olarak görüş bildirmiştir. 

Bu ifadeden anlaşılıyor ki öğretmenler, ulaşmak istedikleri bilgi, ne tür metinlerde olursa olsun 
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o metinlerden yararlanmayı tercih etmektedirler. Zenginleştirilmiş metinler, diğer metinlere 

göre onlar için özellikle tercih edilen bir durumda olmamıştır. 

“Dijital metinlerde önemli yerleri işaretlemek ve not almak daha kolay.” ifadesine 

öğretmenlerin %41,1’i “Kısmen”, %36,6’sı “Hayır”, %22,3’ü “Evet” olarak görüş 

bildirmişlerdir.   

“Dijital metinlerde sayfalar daha ilgi çekici.” ifadesine öğretmenlerin %46,4’ü 

“Kısmen”, %31,3’ü “Evet”, %22,1’i “Hayır” olarak görüş bildirmişlerdir. Dijital cihazlardaki 

metinler ne olursa olsun her şeyden önce renkli ve gerekli durumda resimli, yazı karakterleri 

farklı vb. olduğu için öğretmenler, dijital metinleri basılı metinlere göre “kısmen” olarak ilgi 

çekici bulmaktadırlar. 

“Dijital cihazdan metin okumak bana yapay geliyor.”  ifadesine öğretmenlerin %40,3’ü 

“Kısmen”, %36,7’si “Hayır”, %23’ü “Evet” olarak görüş bildirmişlerdir. Öğretmenler, kâğıda 

dokunarak ellerinde var olduğunu hissederek okumaktan yana oldukları için, dijital cihazdan 

okudukları metinleri yapay olarak görüyor olabilirler. 

“Dijital cihaz olmasaydı günlük hiçbir şey okumazdım.” ifadesine öğretmenlerin 

%71,7’si “Hayır”, %22,5’i “Kısmen”, %5,8’i “Evet” olarak görüş belirtmişlerdir. Bu sonuç 

araştırmamızdaki diğer bulgularla birbirini destekler niteliktedir. Oran az da olsa öğretmenlerin 

%5,8’inin dijital cihaz olmasaydı günlük hiçbir şey okumayacağını; % 22,5’inin ise kısmen 

okumayacağını ifade etmesi de istenen bir durum değildir. 

“Ekrandan okumak bana okuma alışkanlığı kazandırdı.” ifadesine öğretmenlerin 

%59,9’u “Hayır”, %31’i “Kısmen”, %9,1’i “Evet” olarak görüş bildirmiştir. Bu bulgu, 

öğretmenlerin dijital cihaz olmasa da okumaya ihtiyaç duyduklarında basılı metinleri de 

rahatlıkla tercih edebileceklerini düşündürmektedir. Gerçekte öğretmenler araştırmanın ortak 

verilerinden çıkabilecek sonuca göre okuma alışkanlığını basılı metinlerle kazanmışlardır. 

Fakat dijital cihazların da %9,1 oranındaki öğretmene okuma alışkanlığı kazandırdığı; %31’ine 

de kısmen okuma alışkanlığı kazandırdığı dikkat çeken bir durumdur. 

Tablo 4.2.4’te öğretmenlere öğrencilerini düşünerek ve gözlemlerine dayanarak, 

öğrencilerinin dijital okuma kültürüne ilişkin ne düşündüklerine dair altı ifadenin frekans, 

yüzde, ortalama ve standart sapma sonuçları yer almaktadır.  
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Tablo 4.2.4. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Dijital Okuma Kültürüne İlişkin 

Gözlemlerine Ait Tutumları 

 

E
v

et
 

K
ıs

m
en

 

H
ay

ır
 

 

N 

 

 

 

SS 

K
at

ıl
m

a 

D
ü

ze
y

i 

1 Dijital metinleri 

öğrenciler açısından 

yararlı görüyorum. 

f 

% 

21333 

45,1 

22338 

47,2 

3628 

7,7 

47299 1,63 0,62 Evet 

2 Dijital metinlere 

öğrenciler daha fazla 

ilgi duyuyor. 

f 

% 

35037 

74,2 

10522 

22,3 

1659 

3,5 

47218 1,29 0,52 Evet 

3 Dijital metinlere 

öğrencilerin dikkatini 

vermeleri daha kolay 

oluyor. 

f 

% 

26635 

56,4 

16003 

33,9 

4569 

9,7 

47207 1,53 0,66 Evet 

4 Dijital metinleri 

öğrenciler daha kolay 

anlıyor. 

f 

% 

18137 

38,5 

21317 

45,2 

7702 

16,3 

47156 1,78 0,70 Kısmen 

5 Öğrenciler, dijital 

cihazlardan ödev 

yapmayı daha çok 

tercih ediyor. 

f 

% 

27308 

57,9 

14971 

31,7 

4902 

10,4 

47128 1,52 0,67 Evet 

6 Dijital cihazlar 

öğrencilerin okuma 

isteğini artırıyor. 

f 

% 

21407 

45,5 

15303 

32,5 

10326 

22,0 

47036 1,64 0,63 Kısmen 

Tablo 4.2.4’teki bulgulara göre, öğretmenlerin “Dijital metinleri öğrenciler açısından 

yararlı görüyorum.” ifadesine %47,2’si “Kısmen”, %45,1’i “Evet”, %7,7’si “Hayır” olarak 

görüş bildirmiştir. Öğretmenler, dijital cihazlara karşı öğrencilerin ilgilerinin yüksek olduğunu 

gördüklerinden dolayı, bu cihazlarda yer alan metinleri öğrencilerin okuma isteklerinin daha 

fazla olduğunu düşünüyor olabilirler. 

“Dijital metinlere öğrenciler daha fazla ilgi duyuyor.” ifadesine öğretmenlerin %74,2’si 

“Evet”, %22,3’ü “Kısmen”, %3,5’i “Hayır” demiştir. Öğrencilerin bilişim teknolojisine 

yatkınlığı ve ilgisinden dolayı, bu tür cihazları sadece oyun ve iletişim için değil aynı zamanda 

okuma amaçlı da tercih ettikleri düşünülebilir.  



 

 

 

62 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

“Dijital metinlere öğrencilerin dikkatini vermeleri daha kolay oluyor.” ifadesine 

öğretmenlerin %56,4’ü “Evet”, %33,9’u “Kısmen”, %9,7’si “Hayır” olarak görüş 

belirtmişlerdir. Tablo 4.2.2’deki birinci ve ikinci ifadeler ile öğrencilerin dijital metinlere 

dikkatlerini daha kolay vermeleri arasında bir paralellik söz konusudur.  

“Dijital metinleri öğrenciler daha kolay anlıyor.” ifadesine öğretmenlerin %45,2’si 

“Kısmen”, %38,5’i “Evet”, %16,3’ü “Hayır” olarak görüş belirtmişlerdir. Hem dijital 

metinlerin diğer fonksiyonlarla (video, resim, animasyon, üç boyut vb.) birleşerek daha anlaşılır 

ve ilgi çekici olması hem de öğrencilerin dijital cihazları kullanma motivasyonlarının yüksek 

olması metnin anlaşılırlığını kolaylaştırıyor olabilir. 

“Öğrenciler, dijital cihazlardan ödev yapmayı daha çok tercih ediyor.” ifadesine 

öğretmenlerin %57,9’u “Evet”, %31,7’si “Kısmen”, %10,4’ü “Hayır” olarak görüş 

bildirmişlerdir.  Bu sonuç yukarıdaki bulgulara göre de beklenen bir durumdur. 

“Dijital cihazlar öğrencilerin okuma isteğini artırıyor.” ifadesine öğretmenlerin %45,5’i 

“Evet”, %32,5’i “Kısmen”, %22’si “Hayır” olarak görüş bildirmişlerdir. Öğrencilerin dijital 

cihazlara bakışları ve öğrencilerin dijital cihazlara ilgileri hakkında öğretmenlerinin görüşleri 

değerlendirildiğinde, Eğitimde FATİH Projesi kapsamında öğrencilere dağıtılan tablet 

bilgisayarların ve okullara takılan etkileşimli tahtaların okuma kültürü açısından da önemli 

katkılar sağladığı söylenebilir.  
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

SONUÇ ve ÖNERİLER 

5.1. Sonuç 

5.1.1 Öğretmenlerin Dijital Okuma Yaklaşımları 

Araştırmanın bu bölümünde grafik ve tablolarda yer alan bulgulardan elde edilen 

sonuçlar yer almaktadır. Bulgulardan elde edilen sonuçlara göre, 

Araştırmaya katılan öğretmenlerin %58,5’i okumak için dijital cihaz kullandıklarını, 

%41,5’i  okumak için dijital cihaz kullanmadıklarını ifade etmişlerdir. 

Okumak için dijital cihaz kullanmayan öğretmenler, kâğıttan okumayı sevdikleri için 

(%73,5); dijital cihazları sağlıklarına zarar verdiğini düşündükleri için (%26,2);  belirli yerleri 

işaretlemenin, not almanın,  satırların altını çizmenin dijital cihazlarda zor olduğunu gördükleri 

(%25,7) için; dijital cihazlarda dikkatlerinin çabuk dağıldığını (%23,8) düşündükleri ve dijital 

bir cihazdan okuduklarını çok iyi anlamadıklarından (%10,3) dolayı okumak için dijital cihaz 

kullanmadıklarını ifade etmişlerdir.  

Okumak için dijital cihaz kullanmayan öğretmenlerin %44’ü, daha önce okumak için 

dijital cihaz kullandıklarını ama şu an için okumak için dijital cihaz kullanmadıklarını ifade 

ederken %56’sı okumak için hiç dijital cihaz kullanmadıklarını belirtmişlerdir. 

Araştırmaya katılan %58,5 oranındaki öğretmen okumak için dijital cihaz 

kullandıklarını ifade etmişlerdir. Söz konusu öğretmenler okumak için dijital cihaz olarak % 

84,4 oranında akıllı telefon; %32 oranında bilgisayar; % 31,3 oranında tablet bilgisayar ve %2,4 

oranında elektronik kitap okuyucu kullandıklarını belirtmişlerdir.  

Okumak için tablet bilgisayar da kullanan öğretmenlerin  % 59,6’sı kendi imkânları ile 

tablet bilgisayar sahibi olurken; %40,4’ü Millî Eğitim Bakanlığının dağıttığı tablet 

bilgisayarlara sahiptir. 

%40 (16 292 kişi) oranında okumak için kullandıkları tablet bilgisayarlara Millî Eğitim 

Bakanlığı aracılığıyla sahip olan öğretmenlerin yaklaşık %66,1’i, tablet bilgisayarlarını okuma 

amaçlı aktif bir şekilde kullanmaktadır. Bu bulgu bize gösteriyor ki Bakanlığımızın FATİH 
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Projesi kapsamında dağıttığı tablet bilgisayarlar, öğretmenlerin okuma kültürüne de önemli bir 

katkı sağlamaktadır.  

Öğretmenler dijital cihazda okuma yeterliliklerini % 46,7 oranında iyi; %31,2 oranında 

orta,  % 15,6 oranında ise ileri olarak değerlendirmektedir. Öğretmenlerin yarıdan fazlasının 

(46,7+15,6 =62,3) iyi derecede dijital cihaz kullandığını söyleyebiliriz.  

Öğretmenler dijital cihazlardan %85,2 oranında “branşları ile ilgili çalışmaları”; %82,3 

oranında “internetten gazete/dergi”; %79 oranında ise “son dakika haberleri” okuduklarını 

belirtmişlerdir. Okumak için dijital cihaz kullanan öğretmenlerin %60,7’sinin FATİH Projesi 

kapsamında geliştirilen EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Portalini kullanıyor olması Genel 

Müdürlüğümüz açısından önemli bir veridir. 

Öğretmenler, okumak için neden dijital cihaz tercih ettiklerini %93,9’u “istediği verilere 

daha çabuk ulaştığı” için; %60,9’u “sohbetlerini, postalarını/iletilerini takip ettiği” için; %56’sı 

ise “kâğıt israfını önlediği” için olarak ifade etmiştir. 

Öğretmenler dijital cihazlardan okuyacakları yazıları neye göre seçtiklerini %85,8 

oranında “merak ettiği, ilgilendiği şeyi araştırmak”; %74,9 oranında “derste işleyeceği konulara 

göre”; %64,2 oranında ise “haber gündemlerine göre” olarak belirtmişlerdir. 

Dijital cihazdan düzenli olarak öğretmenler bir günde toplam yaklaşık kaç saat 

metin/herhangi bir yazı okuduklarını,  %39,7 oranında “yaklaşık bir saat”; %26,4 oranında 

“yaklaşık 2 saat”; %15,9 oranında ise “yaklaşık 30 dakika” olarak ifade etmişlerdir.  

 Dijital bir cihazdan okumaya başladıklarında öğretmenlerin %35’i “yaklaşık 30 

dakika”; %29,4’ü “yaklaşık 20 dakika”; %18,2’si “yaklaşık 10 dakika” ara vermeden 

okumaktadır. 

Öğretmenlerin %63,7’si dijital cihazlardan okuduklarını “eğlenceli”, %55,7’si 

“önemli”, %40,5’i ise “boş zaman aktivitesi” olarak değerlendirmektedir. Öğretmenlerin 

sadece %20,1’i okuduklarını “güvenilir” bulurken %18,2’si “güvenilir bulmamakta”dır. 

Öğretmenler, dijital cihazlarını okuma amaçlı en çok %54,1 oranında “evde”, %31,9 

oranında “her yerde”, %8,6 oranında ise “okulda” kullanmaktadırlar. Öğretmenler, dijital 

cihazlarından okumayı okullarında ancak %4,9 oranında gerçekleştirebilmektedir. 



 

 

 

65 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

Öğretmenler, dijital cihazları okuma amaçlı gün içinde en çok %42,3 oranında “akşam 

saatleri”, %41,5 oranında “fırsat bulduğu her an”, %9,1 oranında ise “gece” kullandıklarını 

ifade etmişlerdir. 

Öğretmenlerin %39,4’ünün dijital cihazlarında internetin olmadığı durumlarda da 

okuyabilecekleri elektronik metinler bulunmazken %36,6’sının dijital cihazlarında elektronik 

metin bulunmaktadır. %24’ü ise çok az olarak ifade etmiştir. 

Öğretmenlerin %69,9’u düzenli bir e-yayın takip etmezken  %30,1’i düzenli olarak bir 

e-yayını okuduğunu belirtmiştir. 

5.1.2. Öğretmenlerin Geleneksel (Kâğıttan) Okumaya Bakış Açıları 

Dijital cihazlardan okuyan öğretmenlerden %78,1 geleneksel (kâğıttan) okumayı da 

tercih ederken %6’sı artık geleneksel (kâğıttan) okumayı tercih etmediğini, %15,9’u ise bazen 

geleneksel okumaya ihtiyaç duyduğunu ifade etmiştir. Öğretmenlerin %94’ü dijital okumanın 

yanında geleneksel okumayı önemsemektedir diyebiliriz. 

Öğretmenlerin dijital okumanın yanında geleneksel (kâğıttan) okumayı tercih etme 

nedenleri arasında “sağlık, duygusal, geleneksel, somut ve etki” temaları yer almaktadır:  

Öncelik sıralamasına göre: gözü daha az yorduğu için, yorucu olmadığı için, dinlendirici 

olduğu için daha sağlıklı; alışkanlık, zevkli, dost/samimi/yakın olduğu için duygusal anlamda 

huzurlu; kitap kokusu/kitap sevgisi, edebî, kültür, çocuklara örnek olmak kaygısından dolayı 

geleneksel; dokunma hissi, rahat, sanal olmadığı için, not almanın kolaylığından dolayı somut 

ve güvenilir, konsantrasyon/odaklanma, akılda kalıcı olduğu için etkili gördüklerinden 

öğretmenler dijital okumanın yanında geleneksel (kâğıttan) okumayı da tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Sadece dijital okuma ile yetinen öğretmenlerin geleneksel (kâğıttan) okumayı tercih 

etmeme nedenleri arasında “dijital cihazın teknolojik özelliklerinden dolayı önemi/avantajları 

ve basılı metne mesafeli kalış” yer almaktadır:  

“Kolay erişebilir olduğu, bilgiye hızlı ulaşıldığı, aradığını bulabilme, taşınabilir olması, 

dijital okumayı yeterli görme, kâğıt israfını önlemesi, aranan her bilgiye ait bir şeyler bulunması 

ve pratik olması”ndan dolayı öğretmenler, ekran okumayı tercih etmektedir.  
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Ayrıca öğretmenler, geleneksel okumaya ilgi duymamalarının nedenlerini: “kâğıttan 

okumaya ihtiyaç duymamak/gereksiz görmek, geleneksel okumayı sıkıcı bulmak ve sevmemek, 

pahalı ve ekonomik değil  ve fırsatının olmadığı”  olarak açıklamışlardır. 

Öğretmenlerin %83,’ü kâğıttan okudukları metin ile dijital cihazdan okudukları metnin 

kendilerinde bıraktığı hissin aynı olmadığını ifade ederken %16,9’u aynı olduğunu 

düşünmektedir. 

5.1.3. Öğretmenlerin Dijital Okuma Kültürüne İlişkin Tutumları 

 Öğretmenlerin büyük çoğunluğu (%60,1), kâğıtta ne okursa okusunlar, her satırını 

ayrıntılı okumaktadırlar.  

Öğretmenler, ekrandan okudukları metinlerin bazı yerlerini atlama ihtiyacı 

duymaktadırlar. Atlamadan okuyan öğretmen oranı, sadece %16,5’tir. 

Öğretmenler, ekrandaki metni basılı metne göre daha kısa sürede okuduklarını ifade 

etmişlerdir. Bunun nedeni de ekrandan okudukları metinlerin bazı bölümlerini atlıyor olmaları 

olabilir.  

Öğretmenler, kâğıttan okudukları metni daha kolay anlamaktadırlar.  

Öğretmenler, ekrandan okudukları metin ile kâğıttan okudukları metni yaklaşık aynı 

sürede anladıklarını belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerin ekrandan okudukları metnin konu bütünlüğünü, genel olarak 

koruyabildikleri söylenebilir.   

Öğretmenler, ekrandan okumanın anlamayı kolaylaştırmadığını belirtmektedir.   

Öğretmenler, kendilerini ekrandan okuma açısından becerikli görmektedirler (sayfalar 

arası geçiş, linkler arası bağlantı, video veya resimden metne geçiş vb.).  

Öğretmenler, ekrandan okumanın sağlıklarını olumsuz etkilediği düşünmektedirler. 

Öğretmenler, ekrandan okuduklarında kendilerini yorgun hissetmektedir. 
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Öğretmenler, kâğıttan okudukları zaman okuduklarının daha kalıcı olduğunu 

düşünmektedirler.  

Öğretmenler, dijital cihazlardan okudukları metinlerin kısa süreli kalıcı olduğunu daha 

uzun süre hatırlamadıklarını belirtmişlerdir. 

Öğretmenler, kâğıttan okuma isteklerini sadece alışkanlık olarak görmemektedirler.  

Öğretmenler, ekrandan okumanın daha zaman alıcı olduğunu düşünmemektedirler.  

Öğretmenler, kâğıttan okumanın sıkıcı olduğuna katılmamaktadırlar.  

Öğretmenler, kâğıttan okurken dikkatlerini daha kolay toplayabilmektedirler.  

Öğretmenler, uzun metinleri ekrandan okumak yerine çoğu zaman çıktısını almayı 

tercih etmektedirler. 

Öğretmenler, kâğıttan okudukları yazıların bütünlüğünü daha kolay kavramaktadırlar.  

Öğretmenler, kâğıt üzerinde yazı okumayı sevmektedirler.  

Öğretmenler, dijital cihazdan bir şey okumayı eğlenceli bulmaktadırlar.  

Öğretmenler, bir yazıyı ekrandan veya kâğıttan okumak arasında fark görmektedirler.  

Öğretmenler, ekrandaki metnin puntolarını değiştirebilmenin kendileri için kâğıttaki 

metne göre tercih sebebi olduğunu ifade etmektedirler.  

Öğretmenler, basılı metinlerdeki bilgilerin daha güvenilir olduğunu düşünmektedirler. 

Öğretmenler, dijital cihazları kullanma becerileri geliştikçe ekrandan okuma isteklerinin 

kısmen arttığını ifade etmişlerdir.  

Öğretmenler, ekrandaki metinleri çok yönlü etkileşim olduğu için kısmen tercih 

etmektedirler.   

Öğretmenler, dijital metinlerin okuma hızını düşürmediğini belirtmişlerdir.  
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Öğretmenler, dijital metinlerde her şeyi okumadıklarını seçici davrandıklarını 

belirtmişlerdir.  

Öğretmenler, zenginleştirilmiş metinleri (görseller, videolar, ses, animasyon vb. 

unsurlar ile hazırlanmış içerikler) beğenmekte ve kolaylıkla kullanabilmektedirler. Kendileri 

için zor olan bir husus bulunmadığını düşünmektedirler.  

Öğretmenler, zenginleştirilmiş metinlere ilgi duyarken basılı metinleri de aynı ilgi ile 

okumaya devam etmektedirler.  

Öğretmenler, dijital metinlerde önemli yerleri işaretlemenin ve not almanın daha kolay 

olduğuna ilişkin ifadeye katılmamışlardır. 

Öğretmenler, dijital metinlerdeki sayfaları kâğıda göre kısmen ilgi çekici 

bulmaktadırlar.  

Öğretmenler, dijital cihazdan metin okumayı çok da yapay görmemektedirler.  

Öğretmenler, geleneksel okumaktan vazgeçmeyi hiç düşünmediklerini, dijital cihazlar 

bu imkânı sunmamış olsalardı bile okumaya devam edeceklerini belirtmişlerdir.  

Öğretmenler, ekrandan okumanın kendilerine okuma alışkanlığı kazandırdığını 

söyleyemeyeceklerini ifade etmişlerdir.  

5.1.4. Öğretmenlerin Öğrencilerinin Dijital Okuma Kültürüne İlişkin 

Gözlemlerine Ait Tutumları 

Öğretmenler, gözlemlerine dayanarak ve öğrencilerinin ilgilerini düşünerek, dijital 

metinleri öğrenciler açısından yararlı görmekte; dijital metinlere öğrencilerin daha fazla ilgi 

duyduğunu düşünmekte; dijital metinlere öğrencilerin dikkatini vermelerinin daha kolay 

olduğunu  ifade etmektedirler.  

Öğretmenlere göre öğrenciler, dijital metinleri daha kolay anlamaktadırlar.  

Öğretmenler, öğrencilerin dijital cihazlara karşı ilgilerinin yüksek olduğunu 

düşündüklerinden dolayı onların dijital cihazlardan ödev yapmayı daha çok tercih ettiklerini 
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belirtmektedirler. Ayrıca öğretmenler, dijital cihazların öğrencilerin okuma isteğini artırdığı 

kanısındalar.  

Yaş olarak öğrencilerin teknolojik gelişmeler ile birlikte iç içe bir yaşam sürdüklerinden 

dolayı, öğrenciler görülüyor ki öğretmenlerine göre dijital cihazlara daha düşkündür. Bu 

düşkünlük sadece oyun ve eğlence olarak değil aynı zamanda eğitim ve öğretim açısından da 

yararlı bir ilgidir.   

5.2. Öneriler 

5.2.1. FATİH Projesi Kapsamında Yapılması Gerekenler 

1. Öğretmenler, FATİH Projesi kapsamında dağıtılan tablet bilgisayarları okuma amacıyla 

da kullandıklarını ifade etmişlerdir. Bu nedenle Proje kapsamında tablet bilgisayarların 

dağıtımının gittikçe yaygınlaşması öğretmenlerin okuma kültürüne de önemli bir katkı 

sağlayacaktır. 

2. Öğretmenlere göre öğrenciler, dijital cihazlardan ödev yapmayı daha çok tercih 

etmekte, dijital metinlere daha fazla ilgi duymakta ve dikkatlerini vermeleri daha kolay 

olmaktadır. Hatta öğretmenlere göre dijital metinler öğrenciler açısından yararlı 

görülmektedir. Bu nedenle, FATİH Projesi, öğrencilerin ilgilerini fazlasıyla karşılayan 

bir Proje olmasından dolayı bütün öğrencilerin bu imkânlardan yararlanması için gerekli 

önlemlerin alınmaya devam edilmesi yararlı olacaktır. 

3. Okumak için dijital cihaz kullanan öğretmenlerin (%41,5’;f 38 341) %60,7’si EBA 

Portali’ndeki çalışmalardan yararlandığını belirtmiştir. Bu nedenle EBA Portali’nin 

daha etkin, daha aktif, daha ulaşılabilir olması ile öğretmenlerin bu Portal’den daha çok 

yararlanabileceğini düşünmekteyiz. 

4. Hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ekran okuma becerilerinin geliştirilmesine 

yönelik eğitimlerle desteklenmelerinin gerektiği düşünülmektedir. 

 

5.2.2. Araştırılacak Konular  

1. Öğretmenler, ekrandan okudukları metinleri, araştırma sonucumuza göre yeteri kadar 

güvenilir görmemekte, okuduklarını geçici hissetmekte ve bu nedenle de okuduklarını 

daha çok eğlenceli olarak nitelemektedirler. Bu nedenle, ekran metinlerinin  

a. Güvenilirliği 

b. Kalıcılığı 
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hususlarında ayrıntılı bir araştırma yapılabilir ve öğretmenlerin bu kanılarının gerçekliği 

sorgulanabilir. 

2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin %41,5’i (f 38 341) okumak için dijital cihaz 

kullanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu öğretmenlerin %44’ü daha önce ekran okuma 

deneyiminin olduğunu ancak bıraktığını ifade etmektedir. %66’sı ise dijital cihazdan 

hiç okuma yapmamıştır.  

a. Dijital cihazdan hiç okuma yapmayan öğretmenler üzerine derinlemesine bir 

araştırma yapılabilir ve bunun nedenleri ortaya konularak çözüm önerileri 

getirilebilir. 

b. Bir süre ekran okuması yapıp sonra bırakan öğretmenler için de neden ekran 

okumayı bıraktıklarına dair araştırmalar yapılıp araştırma sonucuna göre gerekirse 

yeniden yönlendirme çalışmaları yapılabilir. 

3. Ekran okumasından yararlanan, ekran okuması yapan öğretmenler ile dijital cihazlardan    

okuma yapmayan öğretmenlerin ders işleyişleri, ders etkinlikleri ve öğrencilerin her iki 

öğretmen karşısındaki derse olan ilgisi araştırılabilir. 

4. Dijital okuma kültürünün öğretmen başarısına etki durumu araştırılabilir. 

5. Dijital okuma becerilerinin öğretmen başarısına etkisi araştırılabilir. 

6. Öğrencilerin dijital okuma kültürü araştırması yapılabilir. Böylece bu araştırmanın 

bulguları ile öğretmenler ve öğrenciler arasındaki bilişim teknolojisi açısından yetişme 

kültürünü ve okuma alışkanlığını karşılaştırma imkânı elde edilebilir. 

7. “Dijital cihazların öğrenciler açısından okuma amaçlı kullanımı nasıl olmalıdır?” gibi 

rehber bir çalışma yapılmalıdır. 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 

 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

 

Sayın Meslektaşım, size uygulayacağımız anket, öğretmenlerin dijital okuma kültürüne 

yönelik yapılacak olan araştırmaya veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Oluşturulan anket iki bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm kişisel bilgileri 

içermekte; ikinci bölüm ise dijital okuma kültürüyle ilgili sorulardan oluşmaktadır. Anket 

sorularını cevaplandırırken her bir ifade için size en uygun seçeneği (x) şeklinde işaretleyiniz; 

açık uçlu soruları yazarak cevaplandırınız.  

Ankete doğru ve içtenlikle cevap vermeniz araştırmanın geçerliliği ve güvenilirliği 

açısından önemlidir.  

Ankete verilen cevaplar sadece bilimsel amaçlar için kullanılacaktır. Lütfen hiç bir 

soruyu boş bırakmayınız. İlgi ve katkılarınız için teşekkür ederiz. 

NOT: Anketin tamamında dijital cihaz olarak TABLET BİLGİSAYAR, AKILLI 

TELEFON, BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK KİTAP OKUYUCU kasdedilmektedir. 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Kişisel Bilgiler 

1. Bulunduğunuz il……………………. 

2. Çalıştığınız eğitim kademesi nedir? 

(  ) İlkokul  (  ) Ortaokul  (  ) Lise 

3. Yaşınız kaç?  

(  ) 20-25    (  ) 26-30 yıl  (  ) 31-40 yıl (  ) 41-50 yıl (  ) 51 ve üstü 

4. Mesleğinizde kaçıncı yılı çalışıyorsunuz? 

(  ) 0-5 yıl  (  ) 6-10 yıl  (  )11-15 yıl  

(  )16-20 yıl  (  )21-25 yıl  (  )26 yıl ve üstü 

5. Cinsiyetiniz              (  ) Kadın (  ) Erkek 

6. Eğitim düzeyiniz (  ) Lisans (  ) Yüksek Lisans (  ) Doktora (  )Diğer…… 

7. Branşınız. Lütfen yazınız………………………………………………. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

1. Okumak  için dijital bir cihaz kullanıyor musunuz?  

(  ) Evet (  ) Hayır 

Cevabınız ‘Evet’ ise 4. soruya geçiniz. ‘Hayır’ ise 2. soruya devam ediniz.  

 

2. Okumak için dijital bir cihaz kullanmama nedeniniz nedir (Birden fazla 

işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) Okumaktan hoşlanmıyorum. 

(  ) Bendeki dijital cihazın okumak için kapasitesi yeterli değil. 

(  ) Vaktim yok. 

(  ) Zaman kaybı olarak görüyorum. 

(  ) Nasıl okuyacağımı bilmiyorum. 

(  ) Sağlığa zararlı olduğunu düşünüyorum. 

(  ) Kâğıttan okumayı seviyorum. 

(  ) İnternet kullanmayı bilmiyorum. 

(  ) Dijital bir cihazdan okuduğumu çok iyi anlayamıyorum. 

(  ) Belirli yerleri işaretlemek, not almak vb. zor olduğu için tercih etmiyorum. 

(  ) Dijital cihazda dikkatim çabuk dağılıyor. 

3. Daha önce okumak için dijital bir cihaz kullanma deneyiminiz oldu mu? 

(  ) Evet (  ) Hayır 

 

Üçüncü soruyu cevapladıktan sonra anketi burada sonlandırınız. 

 

4. Dijital okuma için aşağıdakilerden hangisini/hangilerini en çok kullanıyorsunuz? 

(Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  

     (  ) Tablet bilgisayar (  ) Akıllı telefon   (  ) Bilgisayar      (  ) Elektronik kitap okuyucu 

     Tablet bilgisayarı da işaretlediyseniz lütfen aşağıdaki soruyu  cevaplayınız. Aksi    

takdirde 5. soruya geçiniz. 

Tablet bilgisayara nasıl sahip oldunuz? 

     (  ) Ben/ailem/yakın çevrem aldı(m).   

(  ) Milli Eğitim Bakanlığı dağıttı. 

     (  ) Ben/ailem/yakın çevrem de aldı Bakanlık da dağıttı. 

Cevabınız “Ben/ailem/yakın çevrem de aldı Bakanlık da dağıttı.” ise lütfen aşağıdaki 

soruyu cevaplayınız. 

Tablet bilgisayarınızın hangisini daha çok kullanıyorsunuz? 

     (  ) Benim/ailemin/yakın çevremin aldığı tablet bilgisayarı kullanıyorum. 

     (  ) Bakanlığın verdiği tablet bilgisayarı kullanıyorum. 

     (  ) İkisini de kullanıyorum. 

5. Okulunuza Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar dağıtıldı mı? 

(  ) Evet (  ) Hayır 



 

 

 

76 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

6. Okuma için kullandığınız ‘dijital cihazı kullanma yeterliliğinizi’ ne düzeyde 

tanımlarsınız? 

(  ) Çok az (  ) Az  (  ) Orta (  ) İyi  (  ) İleri 

7. Dijital cihazlarla ne okuyorsunuz? (Birden fazla seçenek işaretleyebilirsiniz.)  

(  ) İnternetten gazete/dergi 

(  ) Son dakika haberleri 

(  ) Branşımla ilgili çalışmalar 

(  ) e-postalarım 

(  ) İletişim araçları gönderileri (watsapp, messenger vb.) 

(  ) Facebook, twitter vb. gibi sosyal medyadaki gönderiler 

(  ) EBA portalindeki çalışmalar 

(  ) e-kitap 

(  ) e-dergi 

(  ) Forumlar 

(  ) Güncel bilgiler 

(  ) Diğer. Lütfen yazınız………………………………………………………. 

 

8. Okumak için neden dijital cihaz kullanıyorsunuz (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz)? 

(  ) İstediğim verilere daha çabuk ulaşıyorum. 

(  ) Kitaplarda bulamayacağım bilgiler var. 

(  ) Daha ekonomik 

(  ) Sohbetlerimi ve e-postalarımı/iletilerimi takip etmek için. 

(  ) Okuduğum metni kendime göre (yazı boyutu, rengi vb.) düzenleyebiliyorum. 

(  ) Daha eğlenceli ve ilgi çekici. 

(  ) Kâğıt israfını önlüyor. 

 

9. Dijital cihazlardan okuyacağınız yazıları neye göre seçiyorsunuz? (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.)  

(  ) Rastgele. İnternette gezinirken her şeyi okuyorum. 

(  ) Takip ettiğim yazılar/yayınlar/yazarlar var. 

(  ) Derste işleyeceğim konulara göre. 

(  ) Yakın çevre ve arkadaş tavsiyesine göre. 

(  ) Çoğu zaman linkler beni yönlendiriyor. 

(  ) Haber gündemlerine göre. 

(  ) Merak ettiğim/ilgilendiğim şeyi araştırmak için. 

 

10. Dijital cihazdan düzenli olarak bir günde toplam yaklaşık kaç saat metin/herhangi bir 

yazı okuyorsunuz (link değiştirebilirsiniz)? 

(  ) Yaklaşık 30 dakika (  ) Yaklaşık1 saat       (  ) Yaklaşık 2 saat       

(  ) Yaklaşık 3 saat  (  ) Yaklaşık4 saat ve üzeri (  ) Her gün okumam. 

 

11. Dijital bir cihazdan okumaya başladığınızda, aralıksız ne kadar süreyle okuma 

yapıyorsunuz? 

(  ) Yaklaşık 10 dakika  (  ) Yaklaşık 20 dakika  (  ) Yaklaşık 30 dakika 

(  ) Yaklaşık1 saat       (  ) Yaklaşık 2 saat   (  ) Yaklaşık 3 saat ve üzeri 
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12. Dijital cihazdan okuduklarınızı nasıl değerlendirirsiniz (Birden fazla seçenek 

işaretleyebilirsiniz.)?  

(  ) Eğlenceli        (  ) Edebî         (  ) Güvenilir değil.  

(  ) Zorunlu        (  ) Yorucu  (  ) Boş zaman aktivitesi  

(  ) Önemli        (  ) Geçici   (  ) Güvenilir 

(  ) Zaman kaybettirici 

 

13. Dijital cihazları okuma amaçlı en çok nerede kullanıyorsunuz? 

(  ) Evde (  ) Okulda (  ) Ulaşım araçlarında  (  ) Her yerde          

(  ) Diğer……… 

 

14. Dijital cihazlardan en çok hangi zamanlarda okumayı tercih edersiniz? 

(  ) Sabah saatleri (  ) Öğle saatleri (  ) Akşam saatleri (  ) Gece 

(  ) Gün içinde fırsat bulduğum her an (  ) Yalnızca hafta sonları 

  

15. Dijital cihazlarınızda internetin olmadığı durumlarda da okuyabileceğiniz elektronik 

metinler var mı? 

(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Çok az 

 

16. Düzenli okuduğunuz bir e-yayın var mı? 

(  ) Evet (  ) Hayır 

 

17. Dijital okumanın yanında geleneksel (kâğıttan) okumayı da tercih ediyor musunuz? 

(  ) Evet (  ) Hayır (  ) Bazen 

 

Cevabınız “Hayır” ise lütfen nedenini açıklayınız 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Cevabınız “Evet” ise lütfen nedenini açıklayınız……………………………………... 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

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

 

18. Kâğıt üzerinden okuduğunuz yazı ile dijital cihazdan okuduğunuz yazının sizde 

bıraktığı his aynı mı? 

(  ) Evet (  ) Hayır  
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19. Aşağıdaki ifadelere katılıp katılmadığınızı belirtiniz (Ekrandan okunan metin ile 

kâğıttan okunan metni her soru için aynı metin olarak düşününüz).  

 

E
v

et
 

K
ıs

m
en

 

H
ay

ır
 

1 
Kâğıtta ne okursam okuyayım, her satırını ayrıntılı okurum. (   ) (   ) (   ) 

2 
Ekrandan okuduğum metinlerin bazı yerlerini atlıyorum. (   ) (   ) (   ) 

3 
Ekrandaki metni basılı metne göre daha uzun sürede okurum. (   ) (   ) (   ) 

4 
Kâğıttan okuduğum metni daha kolay anlıyorum. (   ) (   ) (   ) 

5 
Ekrandan okuduğum metni daha uzun sürede anlıyorum. (   ) (   ) (   ) 

6 
Ekrandan okuduğum metnin konu bütünlüğünü kaybediyorum. (   ) (   ) (   ) 

7 
Ekrandan okumak anlamayı kolaylaştırıyor. (   ) (   ) (   ) 

8 
Ekrandan okuma becerilerim(sayfalar arası geçiş, linkler arası 

bağlantı, video veya resimden metne geçiş vb.) iyidir. 

(   ) (   ) (   ) 

9 
Ekrandan okumak sağlığımı olumsuz etkiliyor. (   ) (   ) (   ) 

10 
Ekrandan okuduğumda kendimi yorgun hissediyorum. (   ) (   ) (   ) 

11 
Kâğıttan okuduğum metin daha kalıcı oluyor. (   ) (   ) (   ) 

12 
Dijital cihazlardan okuduğum metinleri daha uzun süre 

hatırlıyorum. 

(   ) (   ) (   ) 

13 
Kâğıttan okuma isteği alışkanlıktan başka bir şey değil. (   ) (   ) (   ) 

14 
Ekrandan okumak daha zaman alıcı. (   ) (   ) (   ) 

15 
Kâğıttan okumak sıkıcı. (   ) (   ) (   ) 

16 
Kâğıttan okurken dikkatimi daha kolay toplayabilirim. (   ) (   ) (   ) 

17 
Uzun metinleri ekrandan okumak yerine çoğu zaman çıktısını 

almayı tercih ediyorum.  

(   ) (   ) (   ) 

18 
Kâğıttan okuduğum yazıların bütünlüğünü daha kolay 

kavrıyorum. 

(   ) (   ) (   ) 

19 
Kâğıt üzerinde yazı okumayı seviyorum. (   ) (   ) (   ) 

20 
Dijital cihazdan bir şey okumak benim için çok sıkıcı. (   ) (   ) (   ) 

21 
Bir yazıyı ekrandan veya kâğıttan okumak arasında fark yok. (   ) (   ) (   ) 

22 
Ekrandaki metnin puntolarını değiştirebilmek benim için 

kâğıttaki metne göre tercih sebebi. 

(   ) (   ) (   ) 

23 
Basılı metinlerdeki bilgilerin daha güvenilir olduğunu 

düşünüyorum. 

(   ) (   ) (   ) 

24 
Dijital cihazları kullanma becerim geliştikçe ekrandan okuma 

isteğim artıyor. 

(   ) (   ) (   ) 

25 
Ekrandaki metinleri çok yönlü etkileşim olduğu için tercih 

ediyorum. 

(   ) (   ) (   ) 



 

 

 

79 

ÖĞRETMENLERİN DİJİTAL OKUMA KÜLTÜRÜ 

26 
Dijital metinler, okuma hızımı düşürmekte. (   ) (   ) (   ) 

27 
Dijital metinlerde seçici değilim. (   ) (   ) (   ) 

28 
Zenginleştirilmiş metinler (görseller, videolar, ses, animasyon 

vb. unsurlar ile hazırlanmış içerikler) bana göre değil. 

(   ) (   ) (   ) 

29 
Zenginleştirilmiş metinleri okudukça basılı metinlere olan 

ilgim azaldı. 

(   ) (   ) (   ) 

30             
Dijital metinlerde önemli yerleri işaretlemek ve not almak 

daha kolay. 

(   ) (   ) (   ) 

31 
Dijital metinlerde sayfalar daha ilgi çekici. (   ) (   ) (   ) 

32 
Dijital cihazdan metin okumak bana yapay geliyor. (   ) (   ) (   ) 

33 
Dijital cihaz olmasaydı günlük hiçbir şey okumazdım. (   ) (   ) (   ) 

34 
Ekrandan okumak bana okuma alışkanlığı kazandırdı. (   ) (   ) (   ) 

 

20. Aşağıdaki ifadelere öğrencilerinizi düşünerek ve gözlemlerinize dayanarak cevap 

veriniz.  

 

E
v
et

 

K
ıs

m
en

 

H
ay

ır
 

1 
Dijital metinleri öğrenciler açısından yararlı görüyorum. (   ) (   ) (   ) 

2 
Dijital metinlere öğrenciler daha fazla ilgi duyuyor. (   ) (   ) (   ) 

3 
Dijital metinlere öğrencilerin dikkatini vermeleri daha kolay 

oluyor. 

(   ) (   ) (   ) 

4 
Dijital metinleri öğrenciler daha kolay anlıyor. (   ) (   ) (   ) 

5 
Öğrenciler, dijital cihazlardan ödev yapmayı daha çok tercih 

ediyor. 

(   ) (   ) (   ) 

6 
Dijital cihazlar öğrencilerin okuma isteğini artırıyor. (   ) (   ) (   ) 
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