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The Evaluation of Readers’ Viewpoint on Formal Factors
Affecting New Book Selection

MMeessuutt KKUURRUULLGGAANN** vvee MMeettiinn AARRGGAANN**

ÖÖzz

Bu çal›flman›n amac›, Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesini kullanan
ö¤rencilerin kitap seçimini etkileyen biçimsel özelliklere iliflkin tutumlar›n›n
belirlenmesidir. Araflt›rmada kullan›lan anket Anadolu Üniversitesinde ö¤renim
gören 353 ö¤renci üzerinde uygulanm›flt›r. Çal›flman›n sonuçlar›, ö¤rencilerin
kitap seçiminde befl faktörün bir etkiye sahip oldu¤unu iflaret etmektedir.
Bunlar; cilt ve kâ¤›t türü, boyut ve yaz›m özelli¤i, sayfalardaki resim ve flekiller,
kapa¤›n flekli ve rengi ile içerik aç›s›ndan içindekiler ve kaynakçad›r. Sonuçlar
cilt ve kâ¤›t türü ile sayfalardaki resim ve flekillerin kitap türleri bak›m›ndan ista-
tistiksel olarak anlaml› etkiye sahip oldu¤unu göstermektedir. Araflt›rma bulgu-
lar› ayn› zamanda ö¤rencilerin cinsiyet ve akademik birimlerinin içindekiler ve
kaynakça faktörü üzerinde bir etkiye sahip oldu¤unu göstermifltir. Bu
araflt›rman›n sonuçlar›, yay›nc›lar›n yeni kitap üretimini nas›l de¤erlendirmeleri
gerekti¤i konusunda önemli ç›kar›mlara sahiptir.

AAnnaahhttaarr ssöözzccüükklleerr:: Okuyucu araflt›rmalar›, Kitap seçimi, Kitap üretimi. 

AAbbssttrraacctt 

Attitudes of students who used Anadolu University central library were
examined by means of a questionnaire, which was applied to 353 students.
The results indicate that five factors (being expressed through 13 items) had
substantial effects on book choice. They were the kinds of cover and paper
being used, characteristics of dimensions and writing style, drawings and
pictures, shape and colour of the cover, and the table of contents and refer-
ences. The results indicated that kind of cover and paper, and drawings within
the text were statistically significant in determining the selection of book
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genres. Findings also comprised that book gender and academic study areas
affect the choices concerning table of contents and references. Conclusions
that might be drawn are apt to imply clues for publishers on matters that attract
attention by the production of a new book.

KKeeyywwoorrddss:: Reader surveys, Book selection, Book production.

GGiirriiflfl

Günümüzde ürün olarak kitaplar›n okuyucular›na en iyi biçimde haz›rlan-
mas›nda biçimsel ve tasar›msal üstünlüklerden yararlan›ld›¤› görülür. Ürün
gelifltirme konusunda yap›lan araflt›rmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u tüketici
veya okuyucu perspektifinden de¤erlendirilmektedir. Kitap tüketicilerine en
uygun ürünlerin sunumu için, okuyucu bak›fl aç›s›n› ortaya koyan modern
yaklafl›mlar büyük önem tafl›r. Bu bak›mdan, yeni bir kitap üzerinde insan-
lar›n ilgisini toplamak, yay›nc›lar için de önemli bir konudur. Her y›l yeni isim-
li binlerce kitap bas›l›p okuyucular›n ilgi ve dikkatine sunulmaktad›r. Örne¤in,
ABD’de 2003 y›l›nda 175.000 yeni kitap bas›lm›flt›r (Bowker News Release,
2004). Bas›lan kitap say›s›n›n çoklu¤u, tüketicinin kitaba dikkatini çekmeye
yönelik yo¤un bir rekabeti de beraberinde getirmektedir (D’Astous, Colbert ve
Mbarek, 2006, s. 134).

Kitaplar›n de¤erlendirilmesinde yazar›n ünü, kitab›n içeri¤i, anlat›m biçimi
ve bas›mevi kadar biçimsel faktörler de büyük önem tafl›r. Ürünün tasar›m›
okuyucu alg›lamalar›n› etkilemekte, nihayetinde kitaba karfl› olumlu tutumlar
ortaya ç›kabilmekte ve ürün olarak kitap sat›n alma niyetine dönüflebilmekte-
dir. Biçimsel özelliklerin okuyucular›n kitap tercihi üzerindeki etkisini
de¤erlendirmek üzere yap›lan bu çal›flmada, sat›n alma veya tercih etme
niyeti üzerinde etkili olabilen faktörlerin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Bu
ba¤lamda, okuyucular›n kitap tercihlerinde etkili olan biçimsel veya d›flsal
olarak nitelendirilebilecek unsurlar› ortaya koyan faktörleri belirleyen çal›flma,
kitap üretiminin taraflar›na da yeni aç›l›mlar sa¤layabilecektir.

KKuurraammssaall ÇÇeerrççeevvee

Kitap özel bir ürün fleklini, kitap okuma olgusu ise tüketim faaliyetinin özel bir
biçimini oluflturmaktad›r. ‹nsanlar genellikle kitaplar› dinlenmek, ö¤renmek
gibi farkl› amaçlarla okurlar. Kitap okumaya iliflkin yap›lan bir araflt›rmaya
göre, okuma olgusu deneyim yaflamay› da ifade etmektedir. Bu deneyim; fay-
dac› (bilgiyi art›rma), haz al›c› (kitaptaki bir kifliyi veya olguyu sevme) ve sem-
bolik (kendini entelektüel hissetme) güdüleri kapsar (Leemans, 1988,
ss. 123–124).

Ürünün biçimsel özellikleri, sat›n alma karar sürecinde önemli etkiye
sahip de¤iflkenler aras›nda gösterilir (Richin ve Bloch, 1991, ss. 145–146;
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Babin, Babin ve Boles, 1999, ss. 91–92). Kitaplar›n biçimsel özelliklerinin
çekicili¤i yeni bir kitab›n okuyucular taraf›ndan de¤erlendirilmesinde olumlu
katk› sa¤lar. Görsel ipucu olarak bir ürünün ambalaj› tüketicilerin ilgisini
çekmede önemli bir rol oynamaktad›r. Bir kitab›n kapa¤› da ambalaj ile para-
lellik göstererek, tüketicinin dikkatini çekmede önemli teknik pazarlama ifllev-
lerini yerine getirir. Pazarlamada ambalaj›n iki ifllevi bulunmaktad›r. Bunlar
koruyuculuk ve sessiz sat›c›l›kt›r. Benzer flekilde, kitab›n kapak içeri¤i
koruyuculu¤unun yan› s›ra, kitab›n kalite ve içeri¤i ile ilgili do¤rudan (örne¤in;
bafll›k, flekil ve resim) ve dolayl› (örne¤in; renk ve kapak malzemesi) bilgiler
de verir. Özetle, kitaplara ait her türlü biçimsel özellik; yeni bir kitap konusun-
da okuyucuya yeni izlenimler yaratarak sat›n alma niyeti üzerinde olumlu etki
yapar (D’Astous, Colbert ve Mbarek, 2006, s.136). Schiffman ve Kanuk
(2000) sat›n alma niyetini (purchase intent) tüketicinin bir ürünü sat›n alma
olas›l›¤›n›n ölçümü olarak de¤erlendirmifltir. Sat›n alma veya tercih etme
niyetini de cilt türü, kapak tasar›m›, renk, resimler, flekiller, içindekiler ve kay-
nakça gibi pek çok faktör etkilemektedir.

Futas (1977) taraf›ndan 160 okul kütüphanesi üzerinde yap›lan
araflt›rmada, kütüphanelerin kitap sat›n alma ifllemlerinde en önemli faktörün
kitap incelemeleri oldu¤u belirtilmektedir. Blake’in (1989) çal›flmas›nda da
benzer sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Yap›lan bu araflt›rmalar kitap sat›n alma veya
tercih karar›nda kitap incelemelerinin önemli oldu¤unu göstermektedir (Lin,
Luarn ve Huang, 2005, s. 461).

Yeni kitap sat›n alma veya tercih etmede etkili olan faktörler üzerinde
yap›lan çal›flmalar s›n›rl› say›da olup, bunlar›n büyük bir k›sm› yazar›n ünü,
kitab›n türü, içerik ve anlat›m biçimi gibi özellikler üzerinde durmaktad›r. Çok
daha s›n›rl› say›daki incelemede, kitaba iliflkin biçimsel özelliklerin sat›n alma
ve tercih etme niyeti üzerindeki etkisini konu alm›flt›r. Örne¤in, Kamphuis’in
(1991) yapm›fl oldu¤u araflt›rmada, kitap seçimini etkileyen faktörler incelen-
mifl; sonuçta yazar›n ünü, konu ve tür gibi faktörlerin yan› s›ra; kitap kapa¤›,
kitab›n görünümü ve yaz›m flekli gibi de¤iflkenlerin de kitap seçiminde etkili
oldu¤u bulunmufltur. Stokmans ve Hendrickx (1994) de benzer flekilde kitap
kapa¤›n›n tüketicinin dikkatini çekmede önemli bir unsur oldu¤unu iflaret
etmektedir.

Kitap tercihinde ortaya ç›kan kitap incelemeleri konusu içerisinde pek çok
de¤iflkenin yer ald›¤› görülür. Ürün perspektifinden hareketle, ürünün ambal-
aj veya biçimsel özelliklerinin tercih üzerinde etkiye sahip oldu¤u belirtilmek-
tedir. Bu yaklafl›m çerçevesinde kitaplar de¤erlendirilirken, biçimsel özellikler;
baz› durumlarda ana ö¤e, baz› durumlarda ise destekleyici ö¤e olarak ifllev
görmektedir. Sat›n alma veya tercih etme karar›n› h›zland›r›c› bir etkiye sahip
olan ambalaj ve ürünün biçimsel özellikleri, kitap konusunda da benzer bir
iflleve sahip olarak de¤erlendirilebilir.
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AArraaflfltt››rrmmaann››nn AAmmaacc›› vvee HHiippootteezzlleerr

Bir ürün olarak kitap, tüketici perspektifinden de¤erlendirilirken daha çok
sat›n almay› etkileyen içsel, çevresel, a¤›zdan a¤›za iletiflim ve tan›t›m gibi
konular üzerinde durulmufltur. Kitap konusunda yap›lan araflt›rmalarda;
yazar›n ünü ve geçmifl deneyimi, kitab›n içeri¤i, konusu ve türü gibi faktör-
lerin etkili oldu¤unu göstermektedir (Leemans ve Stokmans, 1992, ss.
27–28). Bununla birlikte, kitaplar›n biçimsel bak›mdan okuyucular taraf›ndan
de¤erlendirildi¤i çal›flmalar son derece s›n›rl›d›r (D’Astous, Colbert ve
Mbarek, 2006, s. 135). 

Bu araflt›rman›n amac›, Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesini kul-
lanan ö¤rencilerin kitap seçimini etkileyen biçimsel özelliklere iliflkin tutum-
lar›n›n belirlenmesidir. Bu amaç çerçevesinde araflt›rmada iki temel aflama
söz konusudur:

„ Kitap okumay› etkileyen biçimsel faktörlerin belirlenmesi,
„ Biçimsel faktörlerin kat›l›mc›lara özgü birtak›m özelliklere göre

farkl›laflma durumunun belirlenmesi.
Leemans’a (1988) göre, kitaplar okuyucunun kiflili¤ini tan›mlamada

önemli bir araçt›r. Bu bak›mdan kitaplar›n de¤erlendirilmesi okuyucular›n bir-
tak›m demografik özelliklerine göre de¤iflebilmektedir. K›z ve erkek ö¤renci-
ler aras›nda estetik anlay›fl, bak›fl aç›s›, kullan›lan malzemenin
de¤erlendirilmesi aç›s›ndan farkl›l›klar ortaya ç›kabilmektedir. Bu araflt›rma
ba¤lam›nda, kitap tercihinde biçimsel de¤erlendirme yapmada ortaya ç›kan
faktörler, kütüphaneden yararlanan ö¤rencilerin cinsiyetlerine göre
de¤iflebilece¤i düflüncesinden hareketle ilk hipotez, “kitap seçimini etkileyen
biçimsel özellikler, okuyucular›n cinsiyet durumuna göre farkl›l›k gösterir”
fleklindedir.

D’Astous, Colbert ve Mbarek (2006) ’›n, yapt›klar› araflt›rmada, çekici
kitap kapaklar›n›n okuyucular›n dikkatini ve ilgisini daha fazla çekebilece¤i
yönündeki hipotezi do¤rulam›flt›r. Bu araflt›rmada ise, enstitü, fakülte, yük-
sekokul ve meslek yüksekokulu ö¤rencilerinin ba¤l› bulunduklar› akademik
birimler ba¤lam›nda de¤erlendirme yapaca¤› öngörüsünden hareketle flu
hipotez test edilmifltir: “Kitap seçimini etkileyen biçimsel faktörler, ö¤rencilerin
bölümlerine göre farkl›l›k gösterir”.

Kitap seçiminde göz önünde bulundurulan de¤iflkenler, tüketicilerin ürüne
olan ilgi düzeylerine göre de¤iflkenlik gösterir (Leemans, 1988, ss. 123–124).
Kütüphanede yararlan›lan kaynak türleri ve ödünç al›nan kitap say›s› kap-
sam›ndaki faktörlerde bir farkl›laflma ortaya ç›kaca¤› düflüncesi ile birbirine
ba¤l› olarak “kitap seçimini etkileyen biçimsel faktörler, kütüphanede yarar-
lan›lan kaynak türlerine ve yararlan›lan kitap say›lar›na göre farkl›l›k gösterir”
hipotezleri s›nanm›flt›r. 
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YYöönntteemm

Araflt›rma ve Anket Tasar›m›
Araflt›rma için gelifltirilen anket formu üç bölümden oluflmaktad›r. Birinci
bölüm kitap okumay› etkileyen biçimsel özelliklerin önemini belirlemek
amac›yla 13 ifadeden oluflmaktad›r. Birinci bölümdeki ifadeler beflli Likert
Ölçe¤i ile (“5” çok önemli, “1” hiç önemli de¤il) okuyucular taraf›ndan
de¤erlendirilmifltir. Anketin ikinci bölümü biçimsel özelliklere yönelik okuyucu
tutumlar›n› ortaya koymaktad›r ve bu araflt›rma kapsam›na dahil edilmemifltir.
Bu bölümdeki kitaplar›n biçimsel özelliklerine iliflkin 17 ifade, beflli Likert
Ölçe¤i ile de¤erlendirilmifltir (“5” kesinlikle kat›l›yorum, “1” hiç kat›lm›yorum).
Araflt›rman›n üçüncü ve son bölümü ise kitap okuyucular›n›n demografik ve
kitap okuma al›flkanl›klar›na iliflkin sorular› kapsamaktad›r.

Örneklem
Bu çal›flman›n evreni, Anadolu Üniversitesi Merkez Kütüphanesinden yarar-
lanan ö¤rencilerdir. 2005 y›l› itibariyle kütüphanenin y›ll›k ziyaretçi say›s›
yaklafl›k 529.000 olup, araflt›rman›n yap›ld›¤› tarihler aras›ndaki ziyaretçi
say›s› ise; 76.813’tür. Araflt›rma 353 ö¤renci üzerinde gerçeklefltirilmifl ve
veriler 7 Kas›m 2005 – 30 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda toplanm›flt›r.
Anketler, çal›flma amac›n›n belirtilmesinin ard›ndan araflt›rmaya kat›lmay›
gönüllü olarak kabul eden ö¤rencilere da¤›t›lm›fl ve kifli yönelimli (self
administered) teknik ile elde edilmifltir. Bu teknikte anketörler anket formlar›n›
örneklem grubuna da¤›t›r ve örneklem grubundaki kifliler de sorular› tek tek
okuyarak cevapland›r›r. Kifli yönelimli çal›flmalar, e¤itim durumu yüksek olan
kifliler üzerinde daha çok uygulanmaktad›r. Bu araflt›rmada da örneklem
grubu üniversite ö¤rencilerinden olufltu¤u için kifli yönelimli yöntem tercih
edilmifltir. Ankette kullan›lan ifadelerin anlafl›l›rl›¤›n› test etmek amac›yla 30
ö¤renci üzerinde pilot bir çal›flma yap›lm›fl ve ankete iliflkin gerekli düzelt-
meler yap›larak son biçimi verilmifltir. Anketi doldurma süresi ortalama olarak
12–18 dakika sürmüfltür. Araflt›rman›n yap›ld›¤› dönemdeki ziyaretçi say›s›n›
(76.813) temsil edecek örneklem yeterlili¤i için toplam 400 anket da¤›t›lm›fl,
bunlardan 353 adedi de¤erlendirmeye al›nm›flt›r. Dört adet anket eksik veya
istatistiksel olarak asgari veri girifline uygun olmad›¤› için de¤erlendirmeye
al›nmam›flt›r. 75.000 kifliden oluflan bir evreni temsil etmede 382 kiflilik bir
örneklem grubu temsil aç›s›ndan yeterli olarak de¤erlendirilmektedir (Ural ve
K›l›ç, 2005, s. 43). Bu durumda da¤›t›lan anket baz›nda geri dönüfl oran› %
88,2 olarak gerçekleflmifltir. Araflt›rmada tesadüfî olmayan örnekleme yön-
temlerinden biri olan kolay yoldan örnekleme yöntemi kullan›lm›flt›r. B yön-
temde, bir al›flverifl merkezinde dolaflan ve caddelerde veya belli bir mekân-
da bekleyen insanlara anketler uygulanmaktad›r (Nakip, 2004, s. 140;
Yükselen, 2000, s. 69).
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BBuullgguullaarr

Araflt›rma Kat›l›mc›lar›na ‹liflkin Özellikler
Araflt›rmaya kat›lan 353 ö¤rencinin % 42,8’i (151 kifli) erkek, % 57,2’si (202
kifli) kad›nlardan oluflmaktad›r. Bunlardan % 81,9’u (289 kifli) fakülte ö¤ren-
cilerinden oluflurken, % 6,5’i enstitü (23 kifli), % 4,9’u yüksekokul (17 kifli), %
4,2’si meslek yüksekokulu (15 kifli) ve % 2,5’i (9 kifli) di¤er birimlerdeki ö¤ren-
cileridir. Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin % 51,4’ü (176 kifli) 251–500 YTL
aras›, % 32,9’u (113 kifli) 250 YTL veya daha düflük, % 12,8’i (44 kifli)
501–750 YTL aras› ve % 2,9’u (10 kifli) ise 751 YTL veya daha fazla ayl›k
ortalama harcama gerçeklefltirmektedir. 

Ankete kat›lan ö¤rencilerin y›ll›k bazda kitap için bütçelerinden ay›rd›klar›
ortalama miktar de¤erlendirildi¤inde; 100 YTL veya daha düflük bir miktar
ay›ranlar›n oran› en yüksek olup % 54,4 (192 kifli), 101–200 YTL aras› mik-
tar ay›ran ö¤rencilerin oran› % 21,5 (76 kifli), 201–300 YTL aras› para ay›ran-
lar›n oran› % 12,7 (45 kifli), 301 YTL veya daha fazla miktar ay›ranlar›n oran›
% 5,9 (21 kifli) ve hiç pay ay›rmayanlar›n oran› ise % 5,5’tir (19 kifli).

Araflt›rmaya kat›lan ö¤rencilerin en çok yararland›klar› kaynaklar incelen-
di¤inde, % 63,3’ünün (223 kifli) ders kitaplar›ndan, % 18,7’sinin (66 kifli) ders
d›fl› kitaplardan ve % 18,1’inin (64 kifli) ise kitap d›fl›nda kalan (gazete, dergi,
özgün tez, cd-rom vb.) di¤er kaynaklar› kulland›¤› bulunmufltur. Kat›l›mc›lar›n
kütüphaneye gitme s›kl›¤› aç›s›ndan yap›lan de¤erlendirmede; bir e¤itim-
ö¤retim yar›y›l›nda % 64’ünün (226 kifli) ortalama haftada bir veya daha s›k,
% 29,2’sinin (103 kifli) ayda ortalama birkaç kez (1–3 kez), % 6,8’inin (24 kifli)
ise yar›y›lda ortalama birkaç kez (1–3 kez) kütüphaneye gitti¤i saptanm›flt›r.
Araflt›rmaya kat›lan kiflilerin bir e¤itim-ö¤retim döneminde Anadolu Üniver-
sitesi Merkez Kütüphanesinden kitap ödünç alma durumu incelendi¤inde; %
41,4’ünün (146 kifli) 1–5, % 11’inin (39 kifli) 6–10, % 9,6’s›n›n (34 kifli) 21
veya daha fazla say›da, % 7,1’inin (25 kifli) 16–20, son olarak da % 5,4’ünün
(19 kifli) ise 11–15 kitab› ödünç ald›¤›, buna karfl›n % 25,5’inin (90 kifli) hiç
ödünç kitap almad›¤› görülmektedir (Bkz. Tablo 1).
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TTaabblloo 11:: AArraaflfltt››rrmmaa KKaatt››ll››mmcc››llaarr››nnaa ‹‹lliiflflkkiinn ÖÖzzeelllliikklleerrii

FFaakkttöörrlleerr SS››kkll››kk %%

CCiinnssiiyyeett
Erkek 151 42,8
Kad›n 202 57,2
AAkkaaddeemmiikk BBiirriimm
Enstitü 23 6,5
Fakülte 289 81,9
Yüksekokul 17 4,9
Meslek Yüksekokulu 15 4,2
Di¤er 9 2,5
AAyyll››kk OOrrttaallaammaa.. HHaarrccaammaa MMiikkttaarr››
250 YTL veya < 113 32,9
251–500 YTL 176 51,4
501–750 YTL 44 12,8
751 YTL veya > 10 2,9
YY››llll››kk KKiittaapp BBüüttççeessii
Hiç ay›rmayan 19 5,4
100 YTL veya < 192 54,4
101–200 YTL 76 21,5
201–300 YTL 45 12,7
301 YTL veya > 21 5,9
YYaarraarrllaann››llaann KKaayynnaakkllaarr
Ders Kitab› 223 63,2
Ders D›fl› Kitap 66 18,7
Di¤er 64 18,1
KKüüttüüpphhaanneeyyee GGiittmmee SS››kkll››¤¤››
Yar›y›lda Birkaç Kez 24 6,8
Ayda Birkaç Kez 103 29,2
Her Hafta veya Daha S›k 226 64,0
ÖÖddüünnçç AAll››nnaann KKiittaapp SSaayy››ss››
Hiç 90 25,5
1–5 146 41,4
6–10 39 11,0
11–15 19 5,4
16–20 25 7,1
21 veya > 34 9,6

n= 353
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KKiittaapp SSeeççiimmiinnii EEttkkiilleeyyeenn BBiiççiimmsseell ÖÖzzeelllliikklleerree ‹‹lliiflflkkiinn FFaakkttöörrlleerr

Faktör Analizi
Kitap okuyucular›n›n ürün temelli yaklafl›mla kitaplar› biçimsel olarak
de¤erlendirmeleri için toplam 13 de¤iflken söz konusu olup, bu de¤iflkenlerin
grupland›r›lmas›, s›n›fland›r›lmas› ve ana faktörlere dönüfltürülmesi amac›yla
Faktör Analizi (Principal Component Factor) uygulanm›flt›r. Yap›lan analiz
sonuçlar›na iliflkin bulgular Tablo 2’de verilmifltir.

TTaabblloo 22:: KKiittaapp TTeerrcciihhiinnddee EEttkkii EEddeenn BBiiççiimmsseell FFaakkttöörrlleerr

FFaakkttöörrlleerr OORRTT.. SS..SS.. FFaakkttöörr ÖÖzz       AAçç››kkllaannaann  AAllpphhaa
YYüükklleerrii DDee¤¤eerr VVaarryyaannss››nn 

%%’’ssii -

CCiilltt vvee KKââ¤¤››tt TTüürrüü

Cilt türü (deri, karton, parlak kâ¤›t vb.) 3,44 1,13 0,76

Kitapta kullan›lan kâ¤›d›n kalitesi 3,79 1,05 0,83 3,48 26,78 0,79

Kitapta kullan›lan kâ¤›d›n rengi 3,67 1,10 0,84

BBooyyuutt vvee YYaazz››mm ÖÖzzeellllii¤¤ii

Kitaptaki sayfa say›s› 3,27 1,17 0,75

Kitapta kullan›lan yaz› puntosu 3,83 0,94 0,72 1,77 13,64 0,67

Kitapta kullan›lan yaz›n›n sat›r aral›¤› 3,47 1,07 0,64

Kitab›n boyutu veya büyüklü¤ü 3,16 1.00 0,58

SSaayyffaallaarrddaakkii RReessiimm vvee  fifieekkiilllleerr

Kitaptaki sayfalarda kullan›lan resimler 3,60 1,01 0,85 1,58 12,17 0,81

Kitaptaki sayfalarda kullan›lan flekiller 3,59 1,03 0,82

KKaappaa¤¤››nn RReennggii vvee fifieekkllii

Kitap kapa¤›n›n rengi 3,72 1,16 0,77 1,33 10,23 0,73

Kitap kapa¤›ndaki resim veya flekil 3,66 1,04 0,74

‹‹ççiinnddeekkiilleerr vvee KKaayynnaakkççaa

Kitaptaki içindekiler sayfas› 4,11 1,03 0,79 1,05 8,10 0,63

Kitaptaki kaynakça bölümü 3,78 1,19 0,86

Toplam Aç›klanan Varyans 70.93

ORT: Ortalama; S.S.: Standart Sapma; (“5” Çok Önemli,… “1” Hiç Önemli De¤il)

237

Yeni Kitap Seçiminde Biçimsel Faktörler BBiillggii DDüünnyyaass›› 7(2): 230-249



Kitaplar›n biçimsel özelliklerine iliflkin de¤iflkenlere faktör analizinin uygu-
lanmas› için “örneklem yeterlili¤ine bakmak gerekmekte ve yeterlili¤e karar
vermek için Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) testinden yararlan›lmaktad›r” (Zhang
ve di¤erleri, 2003, s. 234). Yap›lan bu araflt›rmada KMO 0.679 olup, faktör
analizinin uygulanabilmesi için bu oran yeterlidir. Bartlett Test for Sphericity
(BTS) 1157.397 (p = .000) ise bir matris belirleyicisi olarak de¤iflkenlerin
varyans hipotezi ve kovaryans matrisinin reddedildi¤ini ve bir faktör analizi
yapmaya uygun oldu¤unu göstermektedir. Tüm faktörler için öz de¤er (eigen-
value) 1’den büyük olarak atanm›flt›r.

Tablo 2 incelendi¤i zaman, kitap tercihinde etki eden biçimsel de¤iflken-
ler çerçevesinde befl faktör ortaya ç›kmaktad›r. Birinci faktör, üç de¤iflkenden
oluflmakta olup “cilt ve kâ¤›t türü”, ikinci faktör dört de¤iflkenden oluflup
“boyut ve yaz›m özelli¤i”, üçüncü faktör ise kitab›n içinde kullan›lan resim ve
flekillerle ilgili olup, “sayfalardaki resim ve flekiller” biçiminde isimlendirilmifltir.
Faktör analizi sonucunda ortaya ç›kan dördüncü faktör, kapakla ilgili resim ve
flekilleri kapsayan iki de¤iflkenden oluflup, “kapa¤›n flekli ve rengi” olarak
adland›r›lm›flt›r. Son olarak beflinci faktör, kitab›n içeri¤i ile ilgili iki de¤iflkendir
ve “içindekiler ve kaynakça” olarak tan›mlanm›flt›r. Her bir faktöre iliflkin güve-
nilirlik katsay›s› (Cronbach-alpha = α) 0.81 ile 0.63 aras›nda de¤iflmektedir.
Birinci, üçüncü ve dördüncü faktörler için Cronbach-alpha de¤erleri 0.70’in
üzerinde hesaplanm›fl, bu durum 1978 y›l›nda Nunnally’nin (1978) önerdi¤i
“güvenilirli¤in genel kabul s›n›rlar›n›n (0.70)” içinde oldu¤unu göstermektedir
(Kim, Lee ve Klenosky, 2003). ‹kinci ve son faktör için ise Cronbach-alpha
de¤eri 0.63’ün üzerinde hesaplanm›flt›r. Ölçekte bulunan tüm ifadelerinin
güvenilirlik (Cronbach-alpha) de¤eri 0.74 olup, ölçe¤in toplam› önerilen
0.70’in (Nunnally, 1978) üzerinde olmas› kriteri bak›m›ndan güvenilirli¤in
yeterli oldu¤u söylenebilir. Befl faktöre iliflkin faktör yüklerinin 0.58’den büyük
oldu¤unu görmek mümkündür. Tablo 2’de s›n›fland›r›lan befl faktörün, toplam
varyans›n %70.93’ünü aç›klad›¤› anlafl›lmaktad›r. Faktör analizi sonucunda
ortaya ç›kan befl faktörün aç›klad›¤› varyans›n yüzde pay›n›n yüksek oldu¤u
ifade edilebilir.

Faktör analizinde her bir faktörün aç›klad›¤› varyans›n yüzdesi, faktörlerin
göreceli önemini ortaya koymaktad›r (Altun›fl›k, Torlak ve Özdemir, 2003).
Aç›klanan varyans›n yüzdesi bak›m›ndan ilk faktör hariç, faktörler aras›nda
önemli bir ayr›flman›n olmad›¤› dikkati çekmektedir. ‹lk faktör olan cilt ve kâ¤›t
türü kitab›n verece¤i ilk izlenim bak›m›ndan ön plana ç›km›fl gibi görünmek-
tedir. Ancak, geriye kalan di¤er faktörler de biçimsel özelliklerin
de¤erlendirilmesinde az›msanmayacak bir etkiye sahiptir. Sonuç olarak fak-
tör analizinde ortaya ç›kan bu bulgular›n anlam›; kitap okuma ve
de¤erlendirmede biçimsel özelliklerin önemli oldu¤una iflaret olarak
de¤erlendirilebilir.
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Kitap tercihinde etkili olan biçimsel özelliklere iliflkin ortalama ve standart
sapma sonuçlar› Tablo 2’de “ORT” ve “S.S.” ile ifade edilen sütunlarda gös-
terilmifltir. Bütün de¤iflkenler aras›nda “kitaptaki içindekiler sayfas›” adl›
de¤iflken 4.11 ortalama (S.S.=1.03) ile ilk s›rada yer al›rken, “kitapta
kullan›lan yaz› puntosu” adl› de¤iflken ise 3.83 ortalama (S.S=0.94) ile ikinci
s›rada yer almakta, “kitab›n boyutu veya büyüklü¤ü” adl› de¤iflken ise 3.16
ortalama (S.S =1.00) ile son s›rada yer almaktad›r (Bkz. Tablo 2).

TTaabblloo 33:: FFaakkttöörrlleerr AArraass››nnddaakkii KKoorreellaassyyoonn MMaattrriissii vvee OOrrttaallaammaallaarr

FFaakkttöörrlleerr 11 22 33 44 55
Art. Std.
Ort. Sapma

Cilt ve Kâ¤›t Türü 1.00 3.626 0.917

Boyut ve Yaz›m Özelli¤i 0.33** 1.00 3.432 0.749

Sayfalardaki Resim ve fiekiller 0.15** .217** 1.00 3.601 0.940

Kapa¤›n fiekli ve Rengi 0.33** .241** .27**1.00 3.434 0.988

‹çindekiler ve Kaynakça 0.08 .00 .12* -.09 1.00 3.947 0.961

*p<.05  ; ** p< .01 

“5” Çok Önemli, …“1” Hiç Önemli De¤il

Befl faktörün kendi aralar›ndaki korelasyon matrisi analiz edildi¤inde,
birinci faktör ile geriye kalan dört faktörden üç faktör aras›nda anlaml› bir
iliflkinin oldu¤u (p<.05 ve p < .01); ayn› flekilde ikinci faktör ile geriye kalan üç
faktörün ikisi aras›nda anlaml› iliflki oldu¤u (p<.05 ve p < .01); üçüncü faktör
ile geriye kalan iki faktör aras›nda anlaml› bir iliflkinin (p<.05 ve p < .01)
oldu¤u bulunmufltur. Tablo 3’teki de¤erler korelasyon katsay›lar›n›
(coefficients of correlation) göstermektedir. Faktör analizi sonucunda ortaya
ç›kan befl faktörün aritmetik ortalama (Art.Ort.) ve standart sapmalar›
(Std.Sapma) analiz edildi¤inde; beflinci faktör olan “içindekiler ve kaynakça”
3.947 ortalama ile (std. sapma = 0.961) en yüksek de¤ere sahip iken, ikinci
faktör olan “boyut ve yaz›m özelli¤i” ise 3. 432 ortalama (std. sapma = 0.749)
ile en düflük de¤ere sahiptir.

Geçerlilik ve Güvenilirlik
‹çerik geçerlili¤i (content validity) ölçümü yap›lan de¤iflkenlerin (items)
yeterlili¤i üzerine odaklanmaktad›r. ‹çerik geçerlili¤inin ortaya konmas›ndaki
en kritik unsurlardan biri kavramsal olarak özelliklerin etki alan›n›n tan›mlan-
mas›d›r (Churchill, 1995). Bu çal›flmadaki içerik geçerlili¤i de ikinci elden ve-
riler olarak daha önce yap›lan çal›flmalardan yararlan›larak oluflturulmufltur.
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Bunun yan› s›ra, çal›flman›n ve ölçe¤in amac›n›n uygunlu¤unu test etmek için
araflt›rma ve ölçek konusunda bir uzman›n görüfllerinden yararlan›lm›flt›r.
Kitaplar›n biçimsel özelliklerine iliflkin befl boyut tespit edilmifltir. Bu befl boyu-
ta iliflkin kullan›lan ölçek ifadeleriyle ilgili çal›flmalardan yararlan›larak ve gün-
cel uygulamalardan esinlenerek gelifltirilmifltir. Bafllang›ç ölçe¤i gelifltirildik-
ten sonra, t›pk› Churchill’in (1979) önerdi¤i gibi, çal›flman›n amac›n› bilen bir
akademisyenden ölçekteki ifadeleri okuyup de¤erlendirme ve gerekiyorsa
ifadelerde düzeltme yapmas› istenmifltir.

Bagozzi ve Yi (1988) yak›nsak geçerlili¤in (convergent validity) bir kan›t›
olarak, faktör yüklerinin 0.70’i aflmas›n› iflaret etmifltir. Child (1970) ise, fak-
tör yüklerinin 0.50 veya daha yüksek bir de¤erde olmas›n› anlaml› ve iyi
olarak de¤erlendirirken, faktör yükünün 0.45 olmas›n› uygun, 0.32 veya daha
düflük olmas›n› ise zay›f olarak de¤erlendirmifltir. Tablo 2 incelendi¤inde ikin-
ci faktörün alt›nda bulunan bir de¤iflkene ait 0.58 ve 0.64 faktör yükleri hariç,
geriye kalan 11 faktörün tamam›n›n 0.70’den büyük faktör yüklerine sahip
oldu¤unu görmek mümkündür. Bu faktör yükleri arzulanan yap›lar üzerindeki
yak›nsak geçerlili¤in kabul edilen düzeylerde oldu¤unu iflaret etmektedir. 

Yap› geçerlili¤i (construct validity) ölçek üzerindeki her bir ifade veya
de¤iflkenin (items) teorik yap›y› veya özeti ölçme derecesini ortaya koyar
(Churchill, 1979). Ayn› flekilde Tablo 2’de iflaret edildi¤i gibi, befl faktörün
üçünün güvenilirlik katsay›s› (reliability coefficients) Nunnally (1978)
taraf›ndan iflaret edilen s›n›r noktas› olan 0.70 de¤erini aflmaktad›r. Bu
çal›flman›n alpha de¤erleri kabul edilebilir düzeylerde de¤erlendirilebilir.
Diskriminant geçerlilik (discriminant validity) farkl› yap›lardaki ölçümlerin
di¤er yap›lardan yeterince ayr›flma derecelerini ifade eder (Li, Liu ve Zhao,
2006). Bununla ilgili olarak, Tablo 3’teki yap›lara iliflkin korelasyon katsay›lar›
incelendi¤inde 0.00 ile 0.33 aras›nda de¤erler ald›¤› görülür. Diskriminant
geçerlilik için, ikili korelasyon de¤erlerinin kriter de¤er olan 0.90’› aflmamas›
istenir (Hair, Anderson ve Tatham, 1998). Nitekim bu araflt›rmadaki korelas-
yon de¤erlerinin sonuçlar› da ölçe¤in diskriminant geçerlili¤inin kabul
edilebilir düzeylerde oldu¤unu iflaret etmektedir. 

Tipik olarak, güvenilirlik katsay›lar›n›n 0.70 veya daha yüksek olmas›,
yeterli olarak de¤erlendirilmektedir. Nunnally (1978) ek olarak yeni ölçekler
için alpha de¤erlerinin 0.60’tan biraz daha yüksek olabilece¤ini ifade etmek-
tedir. Ölçe¤in güvenilirli¤i, Cronbach Alpha katsay›lar›n›n kullan›m› ile
ölçülmüfltür. Ölçekteki toplam on üç de¤iflken için alpha 0.74 olarak hesap-
lanm›flt›r. Alpha güvenilirlik katsay›s› birinci faktör için 0.79, ikinci faktör için
0.67, üçüncü faktör için 0.81, dördüncü faktör için 0.73 ve son faktör için ise
0.63 olarak bulunmufltur. Ayn› flekilde Tablo 2’den görülebilece¤i gibi befl fak-
törün üçünün Cronbach Alpha de¤eri, Nunnally’nin (1978) güvenilirlik için
iflaret etti¤i 0.70 de¤erinden büyüktür. ‹ki faktör ise 0.63 de¤erinden büyük
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olup, yeni gelifltirilen ölçekler için Child (1970) taraf›ndan makul olarak gös-
terilen 0.60 de¤erinden büyük olmas›, ölçe¤in güvenilirli¤in bir iflareti olarak
de¤erlendirilebilir.

Faktörlerin Okuyucu Özelliklerine Göre Farkl›laflma Durumu
Kitaplar›n biçimsel özelliklerini ortaya koyan faktörlerin okuyucular›n birtak›m
özelliklerine göre farkl›laflma durumunu ortaya koymak amac›yla t-testi ve
ANOVA’dan yararlan›lm›flt›r.

Kitaplar› de¤erlendirmede ortaya ç›kan faktörlerin erkek ve k›z ö¤renciler
taraf›ndan farkl› alg›lanabilece¤i noktas›ndan hareketle, iki grup aras›ndaki
farkl›l›k ve benzerlikleri ortaya koymak amac›yla yap›lan t-testinin sonucun-
da; iki grup aras›nda ilk dört faktör aç›s›ndan benzerliklerin oldu¤u (p>.05),
son faktör olan içindekiler ve kaynakça boyutunda anlaml› bir farkl›l›¤›n
(t=-2.570; p= .011) ortaya ç›kt›¤› görülmektedir. Erkeklerin beflinci faktör olan
içindekiler ve kaynakçaya yönelik de¤erlendirmeleri 3.78’lik bir ortalamaya
sahip iken, k›z ö¤rencilerde bu ortalaman›n 4.05 ile daha yüksek bir ortala-
maya sahip oldu¤u görülür (Bkz. Tablo 4).

TTaabblloo 44:: BBiiççiimmsseell FFaakkttöörrlleerriinn KKüüttüüpphhaanneeddeenn ÖÖddüünnçç AAll››nnaann KKiittaapp SSaayy››llaarr››nnaa  
GGöörree DDuurruummuu

AAkkaaddeemmiikk BBiirriimm
FFaakkttöörrlleerr NN OOrrtt.. SS.. SS.. tt PP
Cilt ve Ka¤›t Türü Erkek 149 3.58 0.89 -1.198 .232

Kad›n 195 3.70 0.92
Boyut ve Yaz›m Özelli¤i Erkek 149 3.38 0.70 -1.166 .244

Kad›n 194 3.47 0.78
Sayfalardaki Resim ve fiekiller Erkek 148 3.59 0.99 -0.233 .816

Kad›n 194 3.61 0.90
Kapa¤›n fiekli ve Rengi Erkek 149 3.40 1.01 -0.652 0.515

Kad›n 195 3.47 0.96
‹çindekiler ve Kaynakça Erkek 148 3.78 0.95 -2.570 .011*

Kad›n 195 4.05 0.96

*p< .05  ; ** < .01

Kitaplar›n biçimsel özelliklerine iliflkin ortaya ç›kan faktörlerin araflt›rmaya
kat›lan ö¤rencilerin akademik birimlerine göre farkl›laflma durumu Tablo 5’de
gösterilmektedir. Bu amaçla gerçeklefltirilen ANOVA analizine göre beflinci
ve son faktör olan içindekiler ve kaynakça (F=4.078; p=.007) adl› boyut
anlaml› bir farkl›l›k gösterirken (p<.01), geriye kalan di¤er dört faktörlerde ise
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anlaml› bir farkl›l›¤›n olmad›¤› (p>.05) anlafl›lmaktad›r. ‹çindekiler ve kay-
nakça olarak adland›r›lan beflinci faktördeki farkl›laflman›n hangi gruplarda
(akademik birimler) olufltu¤unu görmek amac›yla yap›lan Games-Howel
(Levene Statistics p<.05) Post Hoc testine (Levene Statistics p<.05) göre;
enstitü ö¤rencileri ile fakülte (p<.01) ve yüksekokul (p<.05) ö¤rencileri
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k ortaya ç›km›flt›r. Kitaplar› de¤erlendirmede için-
dekiler ve kaynakça k›sm›n› göz önünde bulundurmada enstitü ö¤rencileri
4.56 ortalamaya (std. sapma =0.62) sahip iken, fakülte ö¤rencileri 3.91 orta-
lama (std. sapma =0.96), yüksekokul ö¤rencileri 3.62 ortalama (std. sapma
=0.99) ve meslek yüksekokulu ise 3.76 ortalamaya (std. sapma =0.86) sahip-
tir (Bkz. Tablo 5). Enstitü d›fl›ndaki di¤er akademik birimler aras›nda anlaml›
bir farkl›l›k (p>.05) yoktur.

TTaabblloo 55:: BBiiççiimmsseell FFaakkttöörrlleerriinn KKüüttüüpphhaanneeddeenn ÖÖddüünnçç AAll››nnaann KKiittaapp SSaayy››llaarr››nnaa 
GGöörree DDuurruummuu

AAkkaaddeemmiikk BBiirriimm
FFaakkttöörrlleerr NN OOrrtt.. SS.. SS.. FF PP

Cilt ve Ka¤›t Türü

Enstitü 23 3.76 0.58
Fakülte 289 3.64 0.93 0.162 .922
Yük.Okul 17 3.58 0.92
Mes.Y.O 15 3.66 1.10

Boyut ve Yaz›m Özelli¤i

Enstitü 23 3.58 0.72
Fakülte 288 3.41 0.76 0.468 .705
Yük.Okul 17 3.53 0.61
Mes.Y.O 15 3.43 0.67

Sayfalardaki Resim ve fiekiller

Enstitü 23 3.95 0.68
Fakülte 287 3.57 0.95
Yük.Okul 17 3.79 0.90
Mes.Y.O 15 3.46 0.85

Kapa¤›n fiekli ve Rengi

Enstitü 23 3.41 1.02
Fakülte 289 3.40 0.97 2.216 .086
Yük.Okul 17 3.88 0.89
Mes.Y.O 15 3.86 1.04

‹çindekiler ve Kaynakça

Enstitü 23 4.56 0.62
Fakülte 289 3.91 0.96 4.078 .007**
Yük.Okul 16 3.62 0.99
Mes.Y.O 15 3.76 1.11

*p< .05 ; ** < .01
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Faktör analizi sonucu ortaya ç›kan befl faktörün kütüphaneden yarar-
lan›lan kaynak türlerine göre farkl›laflma durumunu ortaya koymak için
yap›lan ANOVA’ya göre; birinci faktör olan cilt ve kâ¤›t türü (F=4.431; p=.013)
ile üçüncü faktör olan sayfalardaki resim ve flekiller (F=4.274; p=.015) faktörü
yararlan›lan kaynak türlerine göre anlaml› bir farkl›l›k (p<.05) göstermektedir
(Bkz.Tablo 6).

TTaabblloo 66:: BBiiççiimmsseell FFaakkttöörrlleerriinn YYaarraarrllaann››llaann KKaayynnaakk TTüürrlleerriinnee GGöörree DDuurruummuu

KKüüttüüpphhaanneeddeenn YYaarraarrllaann››llaann KKaayynnaakk TTüürrlleerrii

FFaakkttöörrlleerr NN OOrrtt.. SS.. SS.. FF PP
Ders Kitaplar› 223 3.73 0.81

Cilt ve Ka¤›t Türü Ders D›fl› Kitap. 66 3.39 1.02 4.431 .013*
Di¤er 64 3.48 1.06
Ders Kitaplar› 223 3.50 0.76

Boyut ve Yaz›m Özelli¤i Ders D›fl› Kitap. 65 3.30 0.72 2.675 .070
Di¤er 64 3.31 0.69

Sayfalardaki Resim Ders Kitaplar› 223 3.69 0.90

fiekiller Ders D›fl› Kitap 64 3.30 1.07 4.274 .015*
Di¤er 64 3.58 0.88
Ders Kitaplar› 223 3.49 0.90

Kapa¤›n fiekli ve Rengi Ders D›fl› Kitap 66 3.37 1.02 1.364 .257
Di¤er 64 3.28 1.19
Ders Kitaplar› 222 3.94 0.99

‹çindekiler ve Kaynakça Ders D›fl› Kitap. 66 3.82 0.88 1.052 .350
Di¤er 64 4.07 0.92

*p< .05 ; ** < .01

Faktörlerin yararlan›lan kaynak türleri bak›m›ndan farkl›laflma gösterdi¤i
gruplar› belirlemek amac›yla Post Hoc testleri gerçeklefltirilmifltir. Buna göre,
farkl›laflman›n görüldü¤ü birinci faktör olan cilt ve ka¤›t türü için Games-
Howel (Levene Statistics p<.05) Post Hoc testi yap›lm›flt›r. Bu test sonucuna
göre ders kitaplar›ndan yararlanan ve ders d›fl› kitaplardan yararlananlar ara-
s›nda anlaml› bir farkl›l›k (p<.05) vard›r. Kütüphanede daha çok ders kitapla-
r›n› kullananlar›n ortalamas› 3.73 (std. sapma =0.81) iken, ders d›fl› kitaplar›
kullananlar›n ortalamas› ise 3.39 (std. sapma =1.02) ç›kmaktad›r. Anlaml›
farkl›l›¤›n ortaya ç›kt›¤› bir di¤er faktör olan sayfalardaki resim ve flekiller için
yap›lan Scheffe’s Post hoc (Levene Statistics p>.05) testine göre benzer
flekilde ders kitaplar›n› kullanan ve ders d›fl› kitaplar› kullanan gruplar
aras›nda anlaml› bir farkl›l›k (p<.05) bulunmufltur. Üçüncü faktör bak›m›ndan
ders kitaplar›n› kullananlar›n ortalamas› 3.69 (std. sapma =0.90) iken, ders
d›fl› kaynaklar› kullananlar›n ortalamas› ise 3.30’dur (std. sapma =1.071).
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TTaabblloo 77:: BBiiççiimmsseell FFaakkttöörrlleerriinn KKüüttüüpphhaanneeddeenn ÖÖddüünnçç AAll››nnaann KKiittaapp SSaayy››llaarr››nnaa 
GGöörree DDuurruummuu

ÖÖddüünnçç AAll››nnaann KKiittaapp SSaayy››ss››

FFaakkttöörrlleerr NN OOrrtt.. SS.. SS.. FF PP
Hiç 83 3.88 0.87
1-5 145 3.58 0.90

Cilt ve Ka¤›t Türü 6-10 38 3.52 0.91 2.075 .068
11-15 19 3.84 0.74
16-20 25 3.57 0.87
21 veya > 34 3.40 1.10
Hiç 82 3.56 0.73
1-5 145 3.36 0.71

Boyut ve Yaz›m Özelli¤i 6-10 38 3.55 0.74 1.259 .281
11-15 19 3.50 0.80
16-20 25 3.28 0.85
21 veya > 34 3.35 0.82
Hiç 82 3.76 0.96
1-5 144 3.44 0.92

Sayfalardaki Resim 6-10 38 3.94 0.86 2.643 .023*
fiekiller 11-15 19 3.76 0.85

16-20 25 3.50 0.96
21 veya > 34 3.54 0.93
Hiç 83 3.60 0.88
1-5 145 3.48 0.96

Kapa¤›n fiekli ve Rengi 6-10 38 3.39 1.07 1.600 .160
11-15 19 3.26 0.97
16-20 25 3.46 1.05
21 veya > 34 3.07 1.13
Hiç 82 3.80 1.05
1-5 145 3.86 0.89

‹çindekiler ve Kaynakça 6-10 38 3.98 1.09 1.887 .096
11-15 19 4.34 0.60
16-20 25 4.00 1.10
21 veya > 34 4.25 0.89

*p< .05 ; ** < .01
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Kitaplar›n biçimsel özelliklerine iliflkin ortaya ç›kan faktörlerin ödünç
al›nan kitap say›s›na göre farkl›laflma durumunu göstermek amac›yla yap›lan
ANOVA’ya göre üçüncü faktör olan sayfalardaki resim ve flekiller (F=2.643;
p=.023) adl› faktör anlaml› bir farkl›l›k gösterirken (p<.05), geriye kalan di¤er
faktörlerde ise bir farkl›l›¤›n olmad›¤› (p>.05) görülmektedir (Bkz. Tablo 7).
Üçüncü faktördeki farkl›laflman›n hangi gruplarda (ödünç kitap say›s›)
olufltu¤unu görmek amac›yla yap›lan Scheffe’s Post Hoc (Levene Statistics
p>.05) testine göre gruplar aras›nda 0.05 anlaml›l›k düzeyinde bir farkl›laflma
ortaya ç›kmam›flt›r.

TTaarrtt››flflmmaa vvee SSoonnuuçç
Günümüzde bir ürün olarak kitaplar›n okuyucular›na en iyi biçimde
ulaflt›r›lmas› için biçimsel ve tasar›msal üstünlüklerden yararlan›ld›¤› görülür.
Ürün temelli yaklafl›mla yap›lan çal›flmalar›n büyük bir ço¤unlu¤u tüketici
veya okuyucu perspektifinden de¤erlendirilmektedir. Kitap tüketicilerine en
uygun ürünlerin sunumu için, okuyucu bak›fl aç›s›n› ortaya koyan modern
yaklafl›mlar büyük önem tafl›r. Bu çerçeveden hareketle gerçeklefltirilen
çal›flmada, tüketici gözüyle kitap okuyucular›n›n tercih etti¤i kitaplar›n biçim-
sel özelliklerini ortaya koyan befl önemli faktör ortaya ç›km›flt›r. Bunlar s›ras›
ile cilt ve ka¤›t türü, boyut ve yaz›m özelli¤i, sayfalardaki resim ve flekiller,
kapa¤›n rengi ve flekli ile içerik aç›s›ndan içindekiler ve kaynakçad›r. ‹lk fak-
tör olan cilt ve kâ¤›t türü aç›klanan varyans›n en büyük k›sm›n› (% 26,8)
aç›klamaktad›r. Tüm faktörler de¤erlendirmeye al›nd›¤›nda ise toplam
aç›klanan varyans % 70.93 olup, bu oran›n sosyal bilimlerde yap›lan
araflt›rmalar için kabul s›n›r›n›n üstünde oldu¤u ifade edilebilir. Faktör ortala-
malar› de¤erlendirildi¤inde 3.947 ortalama ile içindekiler ve kaynakça ilk
s›rada yer al›rken, bunu 3.626 ortalama ile cilt ve kâ¤›t türü takip etmektedir. 

Faktör analizi sonucunda ortaya ç›kan befl faktörün kitap okuyucular›n›n
cinsiyet, bölüm ve kütüphaneden yararland›klar› kaynak türü ve say›s›
bak›m›ndan farkl›laflma durumunu ortaya koymak amac›yla yap›lan analizler-
de (t-testi ve ANOVA); içindekiler ve kaynakçan›n k›z ö¤renciler ve enstitü
ö¤rencileri taraf›ndan daha önemli olarak de¤erlendirildi¤i bulunmufltur.
Kütüphanede yararlan›lan kaynak türleri bak›m›ndan cilt ve kâ¤›t türü faktörü
ile sayfalardaki resim ve flekiller faktörü anlaml› farkl›l›klar göstermifltir. Son
olarak ödünç al›nan kitap say›s›na göre faktörlerin farkl›laflma durumu
de¤erlendirilmifl ve üçüncü faktör olan sayfalardaki resim ve flekiller anlaml›
farkl›l›k göstermifltir.

Bu araflt›rmada elde edilen bulgulardan yola ç›karak, kitap tasar›mlar›nda
kitab›n konusu ve anlat›m biçimi gibi özelliklere destekleyici olarak kitaplara
ait biçimsel faktörlerin de göz ard› edilmemesi hem sat›fl, hem de okuyucu
art›fl›n›n sa¤lanmas› yönünden büyük önem tafl›yabilir. Ürün ba¤lam›nda
yap›lan de¤erlendirmelerde, iyi tasarlanm›fl ürünün sat›fl›n›n da yüksek
olaca¤› görüflünden hareketle; kitaplar›n nitelikli biçimsel özelliklerinin okuyucu
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üzerinde olumlu bir etki yarataca¤› söylenebilir. Bu nedenle, kitap bas›m›
yapan yay›n evlerinin kitaplar› okuyucu bak›fl aç›s›na uygun biçimde tasarla-
mas› ve basmas› daha yararl› sonuçlar verebilecektir.

SS››nn››rrll››ll››kkllaarr vvee GGeelleecceekk AArraaflfltt››rrmmaallaarr
Gerçeklefltirilen bu çal›flma, Anadolu Üniversitesi Yunus Emre
Kampüsü’ndeki Merkez Kütüphane’den yararlanan ö¤rencileri kapsamak-
tad›r. Bu araflt›rmada daha çok ders kitaplar›n›n tercih edilmesi temelinde bir
de¤erlendirme yap›lm›flt›r. Kitap okumay› etkileyen kitab›n türü, yazar›,
anlat›m biçimi gibi içerikle ilgili özellikler çal›flmaya dâhil edilmemifl, kitab›n
biçimsel özellikleri ile s›n›rl› tutulmufltur. Bu bak›mdan, elde edilen bulgular ve
sonuçlar, sadece bu unsurlar dikkate al›narak de¤erlendirilmifltir.
Araflt›rmada rapor edilen bulgular›n, küçük ölçekli bir örneklem grubu
üzerinde yap›lm›fl olmas› di¤er bir k›s›tl›l›¤› ortaya koymaktad›r.

Gelecekte bu alanda yap›lacak çal›flmalarda pek çok kütüphane okuyu-
cusunu kapsayan araflt›rmalar›n yürütülmesi daha genellenebilir sonuçlar
verebilir. Bunun yan› s›ra, biçimsel özelliklere ek olarak kitap okumay› etkile-
yen di¤er özelliklerin (yazar, tür, içerik ve yay›nevi) dikkate al›nd›¤› genifl kap-
saml› çal›flmalar daha anlaml› sonuçlar sa¤layabilir.
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EEkk:: AAnnkkeett FFoorrmmuu 

De¤erli anket kat›l›mc›s›, 
Bu çal›flma, “ders kitaplar›n›n biçimsel özelliklerinin okuma üzerindeki

etkisi”ni ortaya koyma amaçl› bir ankettir. Bu anketten toplanacak veriler
tamamen bilimsel amaçla kullan›lacakt›r. Bu nedenle verece¤iniz cevaplar›n
ddoo¤¤rruulluu¤¤uu araflt›rman›n tarafs›zl›¤› ve bilimselli¤i için çok önemlidir.

SSOORRUU--11.. Lütfen afla¤›daki ifadeleri dikkatlice okuyarak en do¤ru biçimde
de¤erlendiriniz.

Kitap kapa¤›n›n rengi 5 4 3 2 1

Kitap kapa¤›ndaki resim veya flekil 5 4 3 2 1

Kitaptaki sayfa say›s› 5 4 3 2 1

Kitapta kullan›lan yaz› puntosu (yaz›n›n 
büyüklü¤ü) 5 4 3 2 1

Kitapta kullan›lan yaz›n›n sat›r aral›¤› 5 4 3 2 1

Sayfalarda kullan›lan resimler 5 4 3 2 1

Kitaptaki sayfalarda bulunan flekiller 5 4 3 2 1

Kitab›n boyut veya büyüklü¤ü 5 4 3 2 1

Cilt türü (Deri, karton, parlak kâ¤›t vb) 5 4 3 2 1

Kitapta kullan›lan kâ¤›t kalitesi 5 4 3 2 1

Kitapta kullan›lan kâ¤›d›n rengi 5 4 3 2 1

Kitaptaki içindekiler sayfas› 5 4 3 2 1

Kitaptaki kaynakça bölümü 5 4 3 2 1

SSOORRUU --22.. Kütüphaneye gitme s›kl›¤›n›z nedir?

a) Hiç gitmem

b) Sömestrde (yar› y›l) 1–2 kez

c) Ayda 1–2 kez

d) Hemen her hafta veya daha fazla
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ÇÇookk HHiiçç
ÖÖnneemmllii ÖÖnneemmllii OOrrttaa ÖÖnneemmssiizz ÖÖnneemmllii

DDee¤¤iill



SSOORRUU ––33.. YY››llddaa ortalama kaç kitap sat›n al›p okursunuz.

Lütfen Yaz›n›z:.......................................................................

SSOORRUU ––44.. Bir SSöömmeessttrrddee (yar› y›l) ortalama kütüphaneden kaç kitap ödünç
al›rs›n›z?

Lütfen Yaz›n›z:.......................................................................

SSOORRUU ––55.. Kütüphanede eenn ççookk hangi tür kitaplardan yararlan›rs›n›z?

a) Ders kitaplar›

b) Ders d›fl› okuma kitaplar›

c) Di¤er (Lütfen yaz›n›z…………………………………….)

SSOORRUU ––66.. Kitap sat›n almak için yy››llddaa ortalama ne kadar bütçe ay›r›rs›n›z?

d) 100 YTL ve alt›

e) 101–200 YTL

f) 201–300 YTL

g) 301–400 YTL

h) 401 YTL ve üstü

SSOORRUU ––77.. Cinsiyetiniz

a) Erkek

b) Bayan

SSOORRUU ––88.. Bölümünüzün ba¤l› oldu¤u akademik birim?

a) Fakülte

b) Yüksekokul

c) Meslek yüksekokulu

d) Enstitü

e) Di¤er (lütfen belirtiniz...................................................)

SSOORRUU ––99.. Ö¤renci olarak aayyll››kk ortalama harcama tutar›n›z ne kadard›r?

a) 250 YTL ve alt›

b) 251 – 500 YTL

c) 501 – 750 YTL

d) 751 – 1.000 YTL

e) 1.001 YTL ve üstü

AAnnkkeettee KKaatt››lldd››¤¤››nn››zz iiççiinn TTeeflfleekkkküürr EEddeerriizz..
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