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Türkiye Okuma Kültürü Haritası 

EROL SÖNMEZ 

ŞENOL KARADENİZ 

GİRİŞ 

Bireysel, düşünsel, yaratıcı ve özdenetim gerekti
ren bir süreç olan okuma, içinde bulunduğumuz çağda 
nitelikli bir yaşamın en önemli aracıdır. Okuyarak dü
şünsel donanımlarını güçlendiren bireylerden oluşan 
toplumlar karşılaşacakları sorunları daha kolay aşabil
mektedirler. Okuyan birey; düşünen, yargılayan, eleşti
ren, bilgiye ve kütüphaneye gereksinim duyan, çağdaş 
bir bireydir. Okumanın bir kültür haline gelebilmesi için 
okumanın bir zevk ve gereksinim olarak algılanması 
önemlidir. 

Bakanlığımız, böylesi önemli bir konuda, Türki
ye'deki okur profili ve eğilimlerinin belirlenmesi ama
cıyla, 2011 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüp
haneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü'nce, Cumhuriyet 
tarihinde ilk kez ülke çapında bir saha araştırması ger
çekleştirmiştir. Araştırma sonuçları "Türkiye Okuma 
Kültürü Haritası" admda basılı bir rapor olarak yayım
lanmıştır. Araştırma sonuçlarının özet bilgilerinden olu
şan İngilizce ve Türkçe Yönetici Özetleri ise hem kitap
çık olarak yayımlanmış hem de Bakanlığımız web say
fasında kamuoyuna duyurulmuştur. 

Ayrıca araştırma sonuçlan, 19 Nisan 2011 Salı gü
nü, Sayın Bakanımız Ertuğrul Günay tarafından kamuo
yuyla paylaşılmıştır. 

ÖRNEKLEM 

Türkiye Okuma Kültürü Haritası çalışması için 
alan araştırması yapılmıştır. Araştırma için Türkiye İsta
tistik Kurumu'nun NUTS2 düzeyindeki illeri seçilmiştir. 
Bunlar; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, 
Erzurum, Gaziantep, Hatay, İstanbul, izmir, Kastamonu, 
Kayseri, Kınkkale, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, 
Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve 
Zonguldak illeridir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun Adrese Da
yalı Kayıt Sistemi (ADNKS) esas alınarak belirlenen 
örnekiem için her coğrafi bölgeden il seçimi yapılmıştır. 
İllerin belirlenmesinde, benzer nitelikli illerin seçimi ye
rine, farklı sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel gelişmiş
lik düzeyindeki iller tercih edilmiştir. Seçilen örnekiem 
kır ve kent dağılımı bakımından Türkiye'yi temsil et
mektedir. Araştırma kapsamında Türkiye'yi temsil nite
liği olan 26 ilde 6212 kişi ile görüşülmüştür. Elde edilen 
veriler ileri analiz teknikleri kullanılarak yorumlanmış
tır. Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği NUTS2 
düzeyinden seçilen illerle yapılan bu araştırma 0.95 gü
venilirlik sınırlan içinde olup, hata payı oranı +/ - % 
1.23'tür. 

ÖZET BULGULAR 

Araştırma bulgulannı özetleyecek olursak: 
Hiç kitap okumama ve yılda 10 kitaptan az okuma 

TÜRKİYE 
OKUMA KÜLTÜRÜ HARİTASt 

oranlan dikkate alındığında, katılımcılann ortalama 
%75'inin okumadığı, % 25'in ise ayda bir kitaptan fazla 
okuduğu diğer bir deyişle okuma alışkanlığına sahip olduğu 
söylenebilir. 35 yaş üzeri bireyler çoğunlukla TV izlemekte 
ve aileyle zaman geçirmektedir. Özellikle 15-34 yaş gru
bunda kitap okuma ve internet kullanma, diğer yaş grupla
rına göre daha yaygındır. 7-14 yaş arasındaki bireyler ise 
diğer gruplara göre en çok kitap okuyan grubu oluşturmak
tadır. 

Genellikle eşi hayatta olmayan, düşük gelirli haneler
de ve akraba evinde yaşayan katılımcıların boş zamanlannı 
TV izleyerek, evli ve orta gelire sahip bireylerin boş za
manlarım aileleriyle, bekarların ve çok yüksek gelirli hane
lerde yaşayan katılımcıların ise boş zamanlannı kitap, ga
zete ve dergi okuyarak geçirdikleri bulgusuna ulaşılmıştır. 

Emekli olup herhangi bir işte çalışmayan katılımcılar 
genellikle boş zamanlannı TV izleyerek, ev hanımlan aile
leriyle, özel sektör yöneticileri ve öğrenciler ise kitap, dergi 
ve gazete okuyarak değerlendirmektedirler. 

Yaş grubuna göre bakıldığında 7-14 yaş grubunun, cin
siyet açısından bakıldığında kadınlann, yaşamın büyük 
kısmının geçirildiği yer açısmdan bakıldığında kentlerde 
yaşayanlann "seçici ve düzenli okuyucu" olduğu görülmek
tedir. 

Serbest meslek sahipleri başta olmak üzere, kamuda 
yönetici olarak çalışanlar, özel sektörde çalışanlar "rastgele 
kitap seçen ve düzensiz okuyan" grubu oluşturmaktadır. 
"Seçici ve düzenli okuyan" grup ise, kamu çalışanları ve 
öğrencilerdir. 

Kitap okuma oram, 7-14 yaş grubu bireylerde ve ka
dınlarda diğer gruplara göre yüksektir. Gazete okuma ora
nının ise erkeklerde ve 65 üzeri yaş grubu katılımcılarda 
yüksek olduğu görülmektedir. Gazete okuma oranı yine 
büyükşebirlerde daha yüksektir. Gelir düzeyi yükseldikçe 
çeviri kitap okuma oranı da yükselmektedir. 

Evinde internet bulunan katılımcıların kitap, gazete, 
dergi okuma oranlanmn, internet bağlantısı olmayanlardan 
daha yüksek olduğu saptanmıştır. Bu noktada internet kul-
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lanımının okumayı her zaman olumsuz etkilediğini 
söylemek güçtür. 

Çok yüksek oranda kitap okuyan grup öğrenci
lerdir. 10 kişiden fazla işçi çalıştıran serbest meslek 
sahipleri, diğer gruplara oranla gazete okumayı tercih 
etmektedir. 

Kişilerin kitap okuma alışkanlığı kazanmalarında, 
aile ve yakın çevrelerinin etkisinin düşük düzeyde ol
duğu saptanmıştır. Kitap okumayanların %19'u okuma 
eylemini sevmediklerini belirtmişlerdir. Katılımcılar 
tarafından kitap okumama nedeni olarak zaman bulu
namaması gösterilmiştir 

7-14 yaşlarındaki katilımcılann daha çok eğitim, 
15-24 yaşlarındaki katılımcıların çoğunlukla edebiyat, 
25 ve üzeri yaşlardaki katılımcıların ise genellikle din 
konulu kitaplar okumayı tercih ettikleri görülmektedir. 
Verilere göre, yaşamının büyük kısmını büyükşehir ve 
kasabada geçirenler yoğunlukla edebiyat, kentte geçi
renler en çok eğitim, kasaba ve köyde geçirenler ise 
din konulu kitaplar okumaktadırlar. 

Edebiyat ve eğitim konulu kitapları okuyanların 
daha çok öğrenciler olduğu görülürken, din konulu ki
tapları okuyanların ise ev kadınları olduğu bulgusuna 
ulaşılmıştır. 

7-14 yaş grubu kaülımcılann genellikle öykü 
okumayı tercih ettikleri görülürken, diğer yaş grupla
rının daha çok roman okumayı yeğledikleri saptanmış
tır. Kadınların erkeklerden daha çok roman, öykü ve 
şiir okumalarına karşın, erkeklerin ise kadınlardan da
ha çok deneme, eleştiri ve mizah türü kitaplar okuduk
ları görülmektedir. 

7-14 yaş grubu kaülımcılann macera, 15-24 yaş 
grubu kaülımcılann aşk ve 65 ve üzeri yaş grubu katı
lımcıların ise tarih temalı kitaplar okuduklan görül
mektedir. Kadınlar daha çok aşk temalı kitaplan okur
ken, erkekler ise macera temalı kitaplan tercih 
etmektedirlerMacera ve tarih temalı kitaplar daha çok 
kentte okunurken, aşk temalı kitaplar, daha çok bü-
yükşehirde yaşayanlar tarafından okunmaktadır. Be
karların daha çok macera kitaplan, eşinden aynlmış 
kaülımcılann daha çok aşk ve eşi hayatta olmayan ka
tılımcılara! ise daha çok tarihi romanlar okudukları 
görülmektedir. Macera kitaplarının akraba evinde otu
ranlar, aşk kitaplarının kiracılar, tarih kitaplarının ise 
kendi evlerinde oturanlar tarafından daha çok tercih 
edildiği saptanmıştır. Anlamlı bir bulgu olarak, Psiko
loji temalı kitapların ise hane halkı geliri 3000 TL -
5.000 TL olan katılımcılar tarafından okunduğu sap
tanmıştır. 

Tavsiyelere göre kitap seçen kaülımcılann genel
likle "seçici ve düzensiz okuyan" bireylerden oluştuğu 
görülmektedir. Kitap adına göre seçim yapan bireyle
rin "seçici ve düzenli" okuyucular, dergi ve gazetelerin 
kitap eklerine göre seçim yapan kaülımcılann ise ge
nellikle "rastgele seçen ve düzensiz okuyan" ile "rast-
gele seçen ve düzenli okuyan'lardan oluştuğu saptan
mıştır. 

Yılda beş ve beşden az kitap alanlar ve hiç kitap 
almadığını söyleyenler birlikte değerlendirildiğinde, 
genel toplamda kaülımcılann %64.8'inin kitap satın 
almadığı söylenebilir. Yıllık ortalama alman kitap sa
yılarına bakıldığında en çok 7-24 yaş grubundaki kaü
lımcılann kitap aldıkları sonucuna ulaşılmaktadır. En 
az kitap alımı, yaşamının bü yük kısmını köylerde ve 
kasabalarda geçirenlerde görülmektedir. 

Seçici ve düzenli okuyanlann, evlerinde Türkiye orta
lamasının çok üzerinde kitap bulundurdukları görülmekte
dir. Yıllık ortalama okunan kitap sayısı arttıkça, evde bu
lundurulan kitap sayısında da artış gözlemlenmektedir. Bu 
durumda kitap okuma ve evde kitap bulundurma durumlan-
nm ilişkili olduğu söylenebilir. 

Okuma Kültürü Haritası ile ilgili araştırmadan şu 
temeklsonuçlar elde edilmiştir: 

Kadın-erkek okuma oranlan eşittir. 
Ülkemizde yılda ortalama 7.2 kitap okunmaktadır. 
Türkiye nüfusunun % 31 'i hiç kitap okumamaktadır. 

Türkiye'de her 4 kişiden l'inin kitap okuma alışkanlığı 
vardır. 

Boş zamanlarda en çok TV izlenmektedir (% 23.7). 
Kitap hala en çok okunan basılı materyal türüdür (% 

54) 
Kitaplar rastgele seçilip, düzensiz okunmaktadır (% 

45.3) 
Genellikle tavsiye edilen kitaplar okunmaktadır (% 

61.5) 
Bir okuyucu bir seferde aralıksız olarak en fazla 30 

dakika okumaktadır. 
Türkiye'de kitap okuma alışkanlığını birey kendi ken

dine öğrenmektedir (%75) 
Herhangi bir yazar düzenli olarak izlenmemekte (% 

84.2), kitap seçiminde yayınevi tercihi yapılmamaktadır (% 
90.16) 

Halk kütüphanelerinin varlığı ağırlıklı olarak bilinmek
tedir (% 77); ancak yararlanma oranı düşüktür. 

Kitaplar en çok satin alma şeklinde sağlanmakta 
(% 82.9) ancak kitap fiyatlan kısmen pahalı bulunmaktadır. 

Ders kitabı dışında kitap satin alma oram düşüktür. 
En fazla edebiyat kitaplan okunmaktadır (% 20), onu 

dinsel kitaplar (% 18.5); eğitime ilişkin kitaplar (% 16) ve 
tarih (% 14) izlemektedir. 

En fazla okunan yazınsal tür, romandır (% 34), onu öy
kü izlemektedir (% 27) 

En çok macera temalı kitaplar okunmaktadır (% 22) 
Çoğunlukla Türkçe kitaplar okunmaktadır (% 85) 
Trakya ağırlıklı olarak tarihsel kitaplar; İç Anadolu ve 

Güney Doğu Anadolu dinsel kitaplar; Karadeniz, Ege ve 
Doğu Anadolu edebiyat kitaplan okumaktadır. 

Çeviri kitap da okuduğunu söyleyenlerin oranı % 
34'tür. 

En çok tavsiyelere göre kitap seçimi yapılmaktadır (% 
61.5) 

Evlerde genellikle 25'ten az kitap bulunmaktadır (% 44) 

DEĞERLENDİRME 

Okuma kültürü, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile doğ
rudan ilintili önemli göstergelerden biridir. Bu çalışma, hem 
mevcut durumu saptama, hem okuma kültürünü geliştirme 
yönünde hedefler belirleme açısmdan önem taşımaktadır. 
Kuşkusuz söz konusu araştırma sadece bir başlangıçtır ve 
bilgiye erişimde dolaylı veya dolaysız karşılaşılan sorunla
rın giderilmesine ilişkin çözüm yollarının saptanması, ilgili 
kurum ve kişilere önerilerde bulunulması, toplumdaki oku
ma ve kütüphane bilincinin belirlenmesi, Bakanlığımıza 
bağlı kütüphanelerde verilen hizmet kalitesinin yükseltilme
si, çeşitlendirilmesi ve geleceğe ilişkin yol haritasının oluş
turulmasına rehberlik edecektir. 


