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ÖNSÖZ 

İlköğretime başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. 

İlköğretim evden ilk kez ayrılan çocuğun, günün büyük bir bölümünü yeni arkadaşları 

ve yeni yetişkinlerle farklı bir ortamdır. Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği 

etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin planı dahilinde kurallara uymak, öğretmenin 

talimatını yerine getirmek ve daha da önemlisi okuma yazma, aritmetik vb. konuları 

öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıya kalır. Bu bakımdan ilköğretim birinci sınıf, 

yaşam boyunca kullanılacak okuma-yazma, aritmetik gibi temel becerileri kazandırmak 

ve gelecekte okumaya karşı tutumumu yönlendirmek açısından en önemli 

basamaklardan biridir 

Gelişim ve değişim insanın doğasında vardır. İnsanlığın var olduğu günden beri her 

alanda olduğu gibi eğitimde de değişimler olmuştur. Tüm dünyada olduğu gibi 

Türkiye’de de eğitimde değişimler olmuştur. Bu değişimlerden birisi de ilköğretim 

kurumları yönetmeliğinde yapılmıştır. İlköğretim kurumları yönetmeliği 21 Temmuz 

2012 tarihli 28263 sayılı resmi gazetede yayımlanarak değiştirilmiştir. Bu değişiklikler 

kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen sistem ile zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. 

Okullar ilkokul, ortaokul ve lise olarak kademelendirilmiştir. İlkokul kademesinde 

İlköğretim kurumları yönetmeliği değişikliğiyle daha önce 72 ay olan ilkokula başlama 

yaşı 60 aya indirilmiş olup 69 ay ve üzeri yaş aralığındaki çocuklar için ilkokul zorunlu 

tutulmuştur. Bu yönetmelikle birlikte küçük yaş grubu olan 60-69 ay arası yaş 

çocuklarının okula devamı velinin isteğine bağlanmıştır. 

Araştırmamın anket çalışmalarını sürdürürken anketlerin cevaplanmasında bana 

yardımcı olan, ilgi gösteren okul yöneticilerine ve öğretmenlere katılımlarından dolayı 

teşekkür ederim. Tez yazma sürecimde, Araştırmamın istatistiklerinin değerlendiril-

mesinde bana desteğini ve sonsuz anlayışını gösteren ve yardımcı olan değerli 

meslektaşım Murat Öner'e teşekkür ederim. Yüksek lisans eğitimim boyunca bize 

desteğini esirgemeyen Okan Üniversitesi akademisyenlerine teşekkür ederim. Ayrıca 

tezimin planlanmasında ve oluşturulmasında akademik bilgi ve deneyimleriyle 

çalışmalarımı destekleyen, bana yol gösteren değerli hocam ve danışmanın Yrd.Doç. 

Dr. Muharrem KÖKLÜ’ ye, özverili yardımlarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 

                                  Mahmut ÇAKICI         
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ÖZET 

Her çocuk birbirinden farklı olduğu gibi, çocukların okula hazır bulunuşlukları da 

farklıdır. Çocuğun okula başlaması konusunda karar verirken takvim yaşının yanında 

bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal ve duygusal gelişim alanlarının yeterliliği de 

dikkate alınmalıdır. Çocukların gelişim özelliklerini ilgilerini, ihtiyaçlarını, 

yeteneklerini ve çevre şartlarını bilmek ve karşılaştıkları problemler hakkında fikir 

sahibi olmak çocuğun okula uyumu açısından önemlidir. 

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir hazırbulunuşluk 

gerektirir. Çocuk okul yaşamına girmeye hazır olmalıdır. Okul yaşamına hazırlıklı 

olma, olgunlaşma ve öğrenme süreçlerinin bir sonucudur.  

Bu araştırmada 2012-2013 eğitim-öğretim yılında yürürlüğe giren 4+4+4 eğitim 

sisteminin getirdiği yeniliklerden biri olan çocukların ilkokula başlama yaşının veli 

isteği ile 60 aya kadar düşürülmesinin ortaya çıkardığı sonuçlar belirlenmeye 

çalışılmıştır. Çalışma 60-72 aylık öğrencilerin aynı sınıf ortamında bulunmaları ve 

bunlardan doğan problemlerin belirlenmesi doğrultusunda nelerin etkin olarak 

yapılacağını bilmek açısından önemlidir. 

Bu araştırmanın amacı, 60-72 aylık ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula hazır 

bulunuşlukları ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemek; bu öğretmen görüşlerinin 

öğretmenlerin bazı değişkenlerine göre, anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya 

koymaktır. 

Bu araştırmaya İstanbul ili, Maltepe, Kartal ve Tuzla ilçelerindeki resmi ilkokullarda 

görev yapmakta olan birinci sınıf öğretmenleri katılmıştır. İlk olarak İstanbul ili, 

Maltepe, Kartal ve Tuzla ilçelerinde 52 (elli iki) devlet okulu random yoluyla 

belirlenmiş, bu okullarda görevli 317 birinci sınıf öğretmenine anket uygulanmıştır. 

Toplanan anketlerden on iki anket, hatalı doldurulmuş olmalarından dolayı, 

değerlendirme dışında tutulmuştur. Böylece 305 öğretmen araştırmanın örneklemini 

oluşturmuştur. 

Bu çalışmanın sonuçlarında 60-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula 

hazır bulunuşlukları, bilişsel gelişim alanına göre ortalaması bazen, dil gelişimi alanına 

göre ortalaması bazen, motor gelişimi alanına göre ortalaması çoğunlukla, öz bakım 
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gelişim alanına göre ortalaması bazen ve sosyal, duygusal gelişim alanına göre 

ortalaması da bazen düzeyinde olmuştur. Böylece öğretmenler beş gelişim alanına göre 

bu yaş grubu öğrencilerinin yetersiz olduğu belirtmişlerdir. Tüm gelişim alanlarda erkek 

öğretmenler bayan öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Kıdemli 

öğretmenler yeni öğretmenlere göre öğrenciyi daha iyi gözlemlemektedirler. Kıdemli 

öğretmenlerin deneyimlerinden dolayı bu durumu daha iyi gözleyerek bu yönde görüş 

belirtmişlerdir. 

 Alt amaçlara göre elde edilen bu sonuçlarda, öğretmenlerin değerlendirmelerine 

göre 60-72 aylık 1.sınıf öğrencilerinin hazır bulunuşlukları, “bazen” düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. 
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ABSTRACT 

As each child is different from each other,so children's readiness for school is 

different.When deciding about child's starting school,apart from his/her calendar age 

,his cognitive,language,self care,social and emotional efficiency of development areas 

should be taken into consideration.Knowing children's development 

features,interests,needs,abilities and environmental conditions and having idea about 

problems is important in terms of child's adapting to school. 

Starting school calls for readiness for school in terms of mental,physical,emotional 

andsocial.The child should be ready to enter school life.Being ready for school life is a 

result of maturing and learning process. 

In this study,it was tried to determine the results caused by bringing 

down  child'starting school age up to 60 months with parent'reguest ,which is one of the 

innovations that 4+4+4 education system brought in 2012-2013 education year.The 

study is important in terms of 60 and 72 two months old sdudents being in the same 

class athmosphere and what can be done  effectively in accordance with determinig 

problems arising from these. 

The objective of this study is to determine teachers' opinions about the first grade 

students'readiness for school and determine whether these opinions make 

meaningful  difference according to teachers'varieties.In this study,the first grade 

teachers working in state school in districts of  Kartal,Maltepe,Tuzla in İstanbul 

province.First of all,52 state schools in Maltepe,Kartal and Tuzla in İstanbul province 

were selected randomly and a questionaire was applied to 317 first grade teachers 

working in these schools.As two questionaires out of all collected was filled in 

wrongly,it was not evaluated, as a result,305 teachers  made the samples of the study. 

In the results of this study,the readiness of 60-70 months old first grade primary 

school for school,it happened on the level ofthe avarage according to the cognitive 

developmental scope , sometimes   the avarage according to language developmental 

scope,sometimes  the avarage according to motor development, mostly the avarage 

according to self care development scope sometimes the avarage according to social, 

emotional.Therefore,the teacherrs stated that this age group of students were insufficient 

according to five developmental areas.In all developmental areas,male teachers 
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mentioned more positive opinions compared to female teachers.Experienced teachers 

observe students better than new ones.Experienced teachers  observe this situation and 

mentioned opinions thanks to their experiences. 

According to sub objectives,in these results reached according to 

teachers'assessments,readiness of 60-72 months old  first grade students was determined 

to be on the level of some time. 
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1.GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın temelini oluşturan araştırmanın amacı, alt amaçlar, önemi, 

varsayımlar, sınırlılıklar sunulmuş ve araştırmada kullanılan terimlere ilişkin tanımlara 

yer verilmiştir. 

1.1.PROBLEM DURUMU 

Hazır bulunuşluk sinir sisteminin öğrenmeye hazır olması (Binbaşıoğlu, 1995), 

bireyin bir öğrenme etkinliğini gerçekleştirebilmesi için gerekli ön koşul davranışları 

kazanması (Ülgen, 1997; Yılmaz ve Sünbül, 2003), bireyin bir gelişim görevini 

olgunlaşma ve öğrenme vasıtasıyla yapabilecek düzeye ulaşması (Başaran, 1998), bir 

etkinliği yapmak için bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel  açıdan  hazır olması ve 

hazır olma düzeyinin ölçüsüdür.  Bu ölçü bireyin konuya giriş seviyesinin bir temsilidir.  

Ayrıca bireyin konuyla ilgili ön bilgi ve tutumunu da içerir (Yenilmez ve Kakmacı, 

2008). Hazır bulunuşluğu şekillendiren öğeler bireyin öğrenmeye yönelik tavrını, 

geliştirdiği kavramları ve değerlerini, benlik duygusunu, alışkanlıklarını, dil gelişimini, 

ilgilerini, ihtiyaçlarını, çalışma yöntemlerini, korkularını kapsamaktadır (Başaran, 

1998). 

Eğitim bir davranış değiştirme süreci olduğu için sürecin başı ile sonu arasındaki 

farkın nicel ve nitel olarak ölçülebilmesi son derece önemlidir. Bu önem öğretime 

nereden başlanacağının bilinmesini gerektirir (Fidan, 1986). Bu nedenle hazır 

bulunuşluk seviyesinin tespit edilmesi son derece önemlidir. 

Hazır bulunuşluk seviyesi; 

Konunun başlangıcında öğrencilerin konuyla ilgili sahip oldukları ön bilgilerini, 

Öğrencilerin bireysel özelliklerini, 

Bilgilerin yeniden öğretileceğini mi yoksa ilerleneceğini mi belirlemek amacıyla  

tespit edilir (Yüksel, Marangoz ve Canaran, 2004). 

Ayrıca hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi ilk günden başlanarak bireyin 

okula yönelik bireysel ve karakteristik özelliklerine uygun olarak rehberlik yapılmasına, 

(Yapıcı, 2004) bireyin ihtiyaçlarının belirlenmesine ve bu ihtiyaçlara uygun bir şeklide 

plan, program ve hazırlık yapılmasına imkân sunar. 
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Okul çağı çocuğun aile yuvasından çıkıp, dış dünyaya atıldığı toplumsal çevreye 

karıştığı dönemdir (Yörükoğlu, 2003, s.76).Okul öncesi eğitimden sonra; 6-14 yaş arası 

çocuklara eğitim veren onlara bilgi,  beceri,  davranış kazandırıp,  yaratıcı düşünme, 

problem çözme,  araştırma davranışları kazandırıp, beden ve ruh sağlığı yerinde  nesiller 

yetiştirmeyi amaç edinen ilköğretim kurumları gelmektedir (Cemaloğlu-Yıldırım, 2005, 

s.1). 

İlköğretim, yetişkinlik döneminde alınacak görevler için hazırlanmada temel 

oluşturan bir kurumdur.  Bu kurumda kazanılan bilgiler,  daha sonraki öğretim 

yaşantılarda başarılarını büyük ölçüde etkiler. Bu kurumda, öğretmen ve yaşıtlarla 

kurulan ilişkilerin olumlu ya da olumsuz oluşunun, daha sonraki öğretim 

basamaklarındaki davranışlar açısından büyük öneme sahiptir (Calp, 2003, s.1). 

İlköğretime başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. 

İlköğretim evden ilk kez ayrılan çocuğun, günün büyük bir bölümünü yeni arkadaşları 

ve yeni yetişkinlerle farklı bir ortamdır. Çocuk ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği 

etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin planı dahilinde kurallara uymak, öğretmenin 

talimatını yerine getirmek ve daha da önemlisi okuma yazma, aritmetik vb. konuları 

öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıya kalır. Bu bakımdan ilköğretim birinci sınıf, 

yaşam boyunca kullanılacak okuma-yazma, aritmetik gibi temel becerileri kazandırmak 

ve gelecekte okumaya karşı tutumumu yönlendirmek açısından en önemli 

basamaklardan biridir (MEB; 2006). 

İlköğretim öğrencisinin ilkokul birinci sınıfa hazır olması için bedensel, zihinsel, 

duygusal ve sosyal alanlarda okula uyum düzeyine ulaşmış olması gerekir. 7 yaş çocuğu 

yazı yazarken parmakları üzerinde tam kontrol sağlayamadığından ve el göz 

koordinasyonu yetersiz olduğundan yazıları iri ve eğridir. 8-10 yaşlarında parmakları 

üzerinde hakimiyetleri artar yazı ve çizgileri düzelir. 10-12 yaşları arasında ellerini bir 

yetişkin gibi kullanmayı öğrenirler (Arı, 2005, s.81). 

İlköğretim dönemindeki çocuklar artık dilin konuşama işlevi dışında okuma işlevini 

öğrenmek gibi uğraşları vardır. Okul öncesi kurumları çocuğun ev ortamı dışında ilk 

defa diğer dil ve görsel uyaranlarla tanışıp, çevresiyle etkileşimde bulunduğu merkezler 

olduğu düşünüldüğünde okuma-yazma gelişiminde büyük önem taşırlar. Okul öncesi 

eğitim kurumlarında çocukların katılmış olduğu tekerleme, kelime kafiye oyunları,  

bilmeceler, kukla oyunları, şarkı ve şiirler sayesinde çocuklar okuma öncesi dönemde 
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cümlelerin kelimelerden, kelimelerin de hece ve seslerden oluştuğunu hakkında fikir 

sahibi olurlar. Öğretmenin bu faaliyetler sırasında çocuklarla birebir iletişim kurması 

veya grup çalışmalarında yer alması dil gelişimleri açısından büyük önem taşımaktadır. 

Çocukların kazanmış oldukları bu dil becerileri sayesinde okuma becerileri ve başarılar 

yüksek olmaktadır (Oktay ve Aktan, 1999, s.360-363). 

6-12 yaş çocuğu ilköğretimin ilk yıllarında okuma-yazma ve aritmetik becerisini 

kazanma yanında arkadaş grubu içinde bir oyun becerisi kazanması ona “yeterlilik” 

duygusu, bu becerileri kazanmamış olması “aşağılık” duygusu vermektedir. Çocuk 

kendinden beklenenleri başarabilmek için ciddi çabalar harcamaktadır.  Bu çabaların 

başarısızlıkla sonuçlanması daha önceki dönemlerde kendi benliğine karşı geliştirdiği 

değerlilik (özsaygı) duygusunu zayıflatmakta, bu çabaların başarı ile sonuçlanması ise 

onda saygıyı artırıcı olmaktadır (Kılıçlı,  2006, s.80-82). 

Okula başlamanın ilk koşulu zihinsel yetenekleri bakımından 7 yaş çocuğunun 

yaşına uygun bir öğrenme ve kavrayış düzeyine varmasıdır. Okul çağındaki çocukların 

ilerlemeleri hem bir önceki dönemin başarıları üzerine yapılanır hem de bir sonraki 

dönemdeki gelişimin temellerini atar (Onur, 2001, s.345). Okul çağındaki çocuk, 

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramına göre Somut işlemler dönemindedir. Somut işlemler 

Döneminde düşüncedeki ilerleme bir önceki döneme göre çok ileri düzeydedir. Bu 

dönemde, gerçek işlemlerin ortaya çıktığı belirgin şekilde gözlemlenir. İşlem zihinsel 

bir faaliyetin davranışa dönüşmesidir. Bu dönemde çocuk bilgiyi zihinsel olarak izler ve 

zihnini bir düzene koyar,  işler ve mantıksal bir sonuç çıkarır (Arı, 2005, s.81-82). 

Bu dönemde çocuk problem çözerken hem ileri hem de geriye doğru düşünebilme 

özelliğini (geriye dönebilirlik) yansıtır. Maddenin geçirebileceği görüntüsel değişimlere 

rağmen sabitliğinin ve değişmezliğinin (korunum) farkındadır. Bu dönemdeki çocuklar 

kapların biçim ve boyutları değişse bile içindeki sıvı miktarının değişmeyeceğini 

düşünebilirler, bütünü oluşturan diğer parçaların göz önüne alınması gerektiğini 

(odaktan uzaklaşma) bilirler (Yeşilyaprak,2002, s.90-92). 

Okula başlayan küçük yaş grubundaki öğrencilerin çoğunluğu, erken 

başlamalarından dolayı okul yaşamına uyum sağlamakta zorlanmaktadırlar. Okula 

başlayan öğrenci öncelikle okul idarecisiyle tanışmakta ve okula hazırbulunuşluğu okul 

yöneticileri tarafından gözlemlenmektedir. Küçük yaş grupları sınıf ortamında birebir 

öğretmenle çalışmalarını yürütmüş olsa da sorun sürekli öğretmenler tarafından şikayet 
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veya olumsuzluk gerekçesi olarak idarecilere getirilmektedir. Veliler de öğrencilerin bu 

durumu karşısında çözümsüz kalınca, çözebilme inancıyla okul idaresiyle 

başvurmaktadırlar. Böylece bu konu okul yönetimi ile doğrudan alakalı bir durum 

olarak ortaya çıkmaktadır.  

1.2.ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu araştırmanın amacı, 60-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula hazır 

bulunuşlukları ile ilgili öğretmen görüşlerini belirlemek; öğretmen görüşlerinin, 

öğretmenlerin bazı değişkenlerine göre, anlamlı farklılık gösterip göstermediğini ortaya 

koymaktır. 

Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 

1-60-72 aylık ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin; 

a) Bilişsel Gelişim, 

b) Dil Gelişimi, 

c) Motor Gelişim, 

d) Öz Bakım, 

e) Sosyal Duygusal Gelişim bakımından okula hazır bulunuşlukları ile ilgili 

öğretmen görüşleri nelerdir? 

2-Öğretmenlerin görüşleri, öğretmenlerin, 

a) Cinsiyetlerine, 

b) Mesleki kıdemlerine, 

c) Öğrenim durumlarına, 

d) Mezuniyet alanlarına göre anlamlı farklılık göstermekte midir? 

1.3. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 

Araştırma sonucunda elde edilen bulgular özellikle; 

1. İlkokullarda okul olgunluğuna etkileri konusunu güncelleştirip üzerinde düşünme 

ve tartışma ortamı yaratacağı, 

2. İlkokullarda eğitim programlarının düzenlenmesine ışık tutacağı, 

3. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular doğrultusunda geliştirilen önerilerin 

İlkokullarda öğretmenlere ve anne babalara rehber olacağı, 
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4. Araştırma sonuçlarının eğitim yöneticilerine, program geliştirme uzmanlarına, 

eğitimcilere ve diğer araştırmacılara yarar sağlayacağı düşünülmektedir.  

5. 60-72 aylık öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinde farklılıklarının bilinerek 

sınıf ortamının hazırlanması, öğrencilerin akademik başarılarını olumlu olarak 

etkileyecektir.  

1.4.SAYILTILAR 

Bu araştırmanın planlanıp yürütülmesinde, ulaşılan bulguların yorumlanmasında 

aşağıda verilen varsayımlardan hareket edilmiştir. 

1. Araştırma için ankete katılan öğretmenler sorulara içtenlikle cevap vermişlerdir. 

2. Araştırmanın içeriğinde değişik kaynaklardan elde edilen bilgiler gerçeğe 

uygundur. 

1.5.SINIRLILIKLAR 

1. Araştırma İstanbul ili, Maltepe, Kartal, Tuzla ilçesinde görev yapan ilkokul 1. 

sınıf öğretmenlerinin, stajyer olmayanların, görüşleri ile sınırlıdır.  

2. 2013-2014 eğitim- öğretim yılını kapsamaktadır. 

3. Araştırma, bilgi toplama aracı olarak kullanılan anketteki soru maddeleri ile 

sınırlandırılmıştır. 

1.6.TANIMLAR 

İlköğretim: Kadın erkek, bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve 

ahlaki gelişimleri ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir (İlköğretim 

ve Eğitim Kanunu- 12.01.1961-10705/222).  

Olgunlaşma: Organizma içindeki herhangi bir organın temelinde var olan potansiyel 

gücünün açığa çıkarılarak, organdan beklenilen görevinin yerine getirilmesidir (Arı ve 

Diğerleri, 2001, s:34)  

Hazır Bulunuşluk: Bireyin bir beceriyi yapabilecek olgunluğa ulaşmasının yanında o 

beceri için basamak oluşturacak bilgi, istek, tutum gibi temel yaşantılara sahip olmasıdır 

(Avcı; 2003, s:45).  
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Okul Olgunluğu: Çocuğun okuma-yazmayı öğrenebilmesi için belirli bir olgunluğa 

ulaşmasının yanında, bu iş için gerekli olan, ön bilgi beceri ve tutumları kazanmaktır 

(Oktay, 1999,s.264). 

İlköğretime Hazır Bulunuşluk (Okul Olgunluğu): Bir çocuktan diğerine değişebilen 

ve farklı yaşlarda tamamlanabilen, çocuğun tüm gelişim alanlarında önemli bir alt 

yapıyla dengeli bir şekilde olgunlaşmasını ve öğrenmede gerekli olan tüm özellikleri 

gösterebilecek performansa sahip olmasını içeren bir kavramdır (Koçyiğit, 2009). 
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2. ARAŞTIRMANIN KURAMSAL DAYANAĞI  

İlköğretim kurumları yönetmeliği 21 Temmuz 2012 tarihli 28263 sayılı resmi 

gazetede yayımlanarak değiştirilmiştir. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen sistem ile 

zorunlu eğitim 12 yıla çıkarılmıştır. Okullar ilkokul, ortaokul ve lise olarak 

kademelendirilmiştir. İlköğretim kurumları yönetmeliği değişikliğiyle daha önce 72 ay 

olan ilkokula başlama yaşı 60 aya indirilmiştir. 66 ay ve üzeri yaş aralığındaki çocuklar 

için ilkokul zorunlu tutulmuştur. 60-66 ay arası yaş çocuklarının okula devamı velinin 

isteğine bağlanmıştır.  

Okula başlama yaşının 60 aya kadar indirilmesi birçok kesim tarafından 

eleştirilmiştir. Bu eleştiriler bazı araştırmalarla da desteklenmiştir (AÇEV, 2012; 

Eğitimsen, 2012; Eğitim İş, 2012; Türk Eğitimsen, 2012; Boğaziçi Üniversitesi, 2012; 

ODTÜ, 2012). 

Çok tartışılan 4+4+4 sistemi ile ilgili ilköğretim kurumları yönetmelik değişikliği bir 

yılını doldurmadığı için 60-66 aylık öğrencilerin okula başlamaları ve süreç içinde 

değerlendirilmelerine yönelik araştırmaya pek rastlanılmamıştır. Konuyla ilgili 

araştırmalar sendika, vakıf ve derneklerin yaptığı araştırma ve görüşlerden oluşmaktadır 

(Türk Eğitimsen 2012, Eğitimsen2012, AÇEV2012). Bu konuda Duran (2013) 60 aylık 

öğrencilerin yazma becerisini incelediği araştırmasını 2013 yılının ocak ayında 

yapmıştır. Duran 60 aylık öğrencilerin yazma becerisinin gelişmediği sonucuna ulaşmış, 

okula başlama yaşının daha üst aylara yükseltilmesini önermiştir. Yılmaz ve arkadaşları 

(2013) araştırmalarını 2012-2013 öğretim yılının birinci döneminde yapmışlardır. 

Yılmaz ve arkadaşları da kişisel gelişim ve ilk okuma yazma becerisi bakımından 

öğrencilerin yetersiz olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bu araştırmaların tamamı sürecin 

başında ve devamında yapılmıştır. Bu yaş aralığındaki öğrenciler ilkokula 

başladıklarında Erikson’un kişilik gelişimi kuramına göre “girişkenliğe karşı suçluluk” 

dönemindedir (Senemoğlu, 2004, s.56). Ancak ilerleyen aylarda “başarıya karşı aşağılık 

duygusu” dönemine girmişlerdir. Bilişsel gelişime göre ilkokula başladıklarında “işlem 

öncesi” dönemde bulunmaktadırlar. Öğretim yılı içinde veya sonunda “somut işlemler” 

döneminde yer almışlardır. Görüldüğü gibi 60-66 ay aralığındaki öğrenciler sürecin başı 

ve sonu itibariyle farklı dönemlerde yer almışlardır. 60-66 ay aralığında ilkokul birinci 
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sınıfa başlayan öğrencilerin ilk okuma ve yazma sürecinin sonundaki uyum ve okuma 

yazma becerilerinin değerlendirilmesi bütünlüğün görülmesini sağlayacaktır 

Okula başlamak, çocuğun hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Çocuk 

ilk kez programlı öğretimin gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin, plan 

dâhilinde kurallara uymak, öğretmenin talimatını yerine getirmek ve daha önemlisi 

okuma-yazma, aritmetik vb. konuları öğrenmek gibi görevlerle karşı karsıyadır. Bu 

bakımdan ilköğretim birinci sınıf, yaşam boyunca kullanacağımız okuma, yazma, 

aritmetik gibi temel beceriler kazandırmak ve gelecekte okumaya karşı tutumumuzu 

yönlendirmek açısından en önemli basamaklardan biridir (Oktay ve Unutkan, 2003, 

s.145). 

Ülkemizde ise Milli Eğitim Bakanlığı ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 

ilköğretime başlama yaşı ile ilgili 15. maddesi şöyledir: “ilkokulların birinci sınıfına, 

kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı 

yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, 

velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul birinci sınıfa kaydedilir.”(Resmi Gazete, 

2012). 

Ülkeden ülkeye oldukça değişiklik gösteren okula başlama yasının tek kriter olarak 

kabul edilmesi yeterli değildir, çünkü okula başlama yaşı ne olursa olsun, her ülkede 

birinci sınıfa başlamaya hazır olmayan çocuklar vardır (Oktay, 1999, s.270). 

Biyolojik yaşın uygun olması, çocuğun okula başlaması için yeterli değildir. Fiziksel 

olarak, zihinsel olarak, nörolojik olarak ve ruhsal gelişim olarak hazır olmayan bir 

çocuğu okula başlatmak, onu kazanamayacağı bir yarışa geriden sokmak ve okul  

yaşamının en başından başarısızlığa mahkûm etmek demektir (Semerci, 2005, s.42). 

Okula başlama; zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir “hazır bulunuşluk” 

gerektirir (Yavuzer, 2004, s.84). Okul olgunluğu kavramı, genellikle okulda ve 

okumada başarılı olma ile birlikte düşünüldüğü zaman, çevre ve faktörlerinin, çocuğun 

hazırlığının, gelişmesine olan etkileri ile birlikte ele alınır. Zira yaşları aynı olduğu 

halde, gelişme hızları, zihin seviyeleri, sosyoekonomik ve kültürel olanakları farklı olan 

çocukların ilkokulun isteklerine cevap vermedeki başarıları da birbirlerinden farklı 

olmaktadır (Oktay, 1983, s.8). 

Eğitim öğretim süreci için son derece önemli olan hazır bulunuşluk öğrenme öğretme 

sisteminin önemli bir girdisidir (Bloom, 1995). Eğitimde yeni bir davranış 
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değişikliğinin meydana gelebilmesi öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine bağlıdır. Bu 

nedenle öğrenci kazanacağı yeni davranış için gerekli olan ön koşul niteliğindeki 

bilişsel, duyuşsal ve devinişsel davranışlara sahip olmalıdır (Başar, 2001, s.34). 

Hazır bulunuşluk kavramını Thorndike; Birey etkinliği yapmaya hazırsa etkinliği 

yapması mutluluk verir. Birey etkinliği yapmaya hazır; fakat etkinliği yapmasına izin 

verilmezse bu durum bireyde kızgınlığa neden olur. Birey etkinliği yapmaya hazır değil 

ve etkinliği yapmaya zorlanırsa bu durum bireyde kızgınlığa neden olur (Akt: 

Senemoğlu, 2009) şeklinde ifade etmiştir. Hazır bulunuşluk düzeyi, öğrencinin 

özgeçmişi olarak da ifade edilebilir ve öğrencinin genel ve özel yeteneklerini, hedef 

davranışlarla ilgili bilgi ve becerilerinin niteliğini, ilgi, tutum, güdülenmişliğini (Bloom, 

1995) ve genel sağlık durumunu da içermektedir (Senemoğlu, 2009). 

Hazır bulunuşluk sinir sisteminin öğrenmeye hazır olması (Binbaşıoğlu, 

1995),bireyin bir gelişim görevini olgunlaşma ve öğrenme vasıtasıyla yapabilecek 

düzeye ulaşması (Başaran, 1998), bir etkinliği yapmak için bilişsel, duyuşsal, sosyal ve 

devinişsel açıdan hazır olması ve hazır olma düzeyinin ölçüsüdür. Bu ölçü bireyin 

konuya giriş seviyesinin bir temsilidir. Ayrıca bireyin konuyla ilgili ön bilgi ve 

tutumunu da içerir (Yenilmez ve Kakmacı, 2008, s.67). 

Hazır bulunuşluğu şekillendiren öğeler bireyin öğrenmeye yönelik tavrını, 

geliştirdiği kavramları ve değerlerini, benlik duygusunu, alışkanlıklarını, dil gelişimini, 

ilgilerini, ihtiyaçlarını, çalışma yöntemlerini, korkularını kapsamaktadır (Başaran, 

1998). 

Eğitim bir davranış değiştirme süreci olduğu için sürecin başı ile sonu arasındaki 

farkın nicel ve nitel olarak ölçülebilmesi son derece önemlidir. Bu önem öğretime 

nereden başlanacağının bilinmesini gerektirir (Fidan, 1986, s.78). Bu nedenle hazır 

bulunuşluk seviyesinin tespit edilmesi son derece önemlidir. 

Hazır bulunuşluk seviyesi; 

 Konunun başlangıcında öğrencilerin konuyla ilgili sahip oldukları ön 

bilgilerini, 

 Öğrencilerin bireysel özelliklerini, 

 Bilgilerin yeniden öğretileceğini mi yoksa ilerleneceğini mi belirlemek 

amacıyla tespit edilir (Yüksel, Marangoz ve Canaran, 2004, s.39). 
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Ayrıca hazır bulunuşluk düzeyinin tespit edilmesi ilk günden başlanarak bireyin 

okula yönelik bireysel ve karakteristik özelliklerine uygun olarak rehberlik yapılmasına, 

(Yapıcı, 2004, s.67) bireyin ihtiyaçlarının belirlenmesine ve bu ihtiyaçlara uygun bir 

şeklide plan, program ve hazırlık yapılmasına imkân sunar. 

2.1. Okula Hazır Bulunuşluk 

Bu bölümde okula hazır bulunuşluğun önemi, Okula Hazır Bulunuşluğu Belirleyen 

Gelişim Alanlar ve Okula Hazır Bulunuşluk Ölçütleri (Değerleri ) ne yer verilmiştir. 

Öğrenmeye hazır oluş ilk defa ciddi bir şekilde George Stanley Hall tarafından ele 

alınmıştır. Hall, çocuğun belirli bir eğitime, örneğin ilkokul birinci sınıfa başlamadan 

önce neleri bilmesi ve yapabilmesi gerektiği sorusu üzerinde durmuştur. O’na göre 

çocuk, bir şeyi ancak daha önce kazandığı şeylerle ilişkili olduğu veya ilişkiye 

geçirebildiği oranda öğrenebilir. O halde eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasına 

girerken çocuğun neleri öğrenmek zorunda olduğuna değil, daha önce neleri kazanmış 

olduğuna bakmak gerekir (Çataloluk, 1994, s.2). 

Tarihsel olarak yaş, resmi okullarda okuyacakların kim olduğunu belirlemek için 

kullanılan en önemli kriter olmuştur. Takvim yaşı, bir çocuğun olgunluk düzeyini 

belirlemede önemli bir faktördür. Kronolojik yaş hazır buluşluğun belirlenmesinde 

önemli bir faktör olmaya devam etmektedir. Sosyal bilimler ve eğitim araştırmaları 

genellikle olgunlaşma (psikomotor ve bilişsel fonksiyonların biyolojiksel gelişimi) 

terimiyle okula hazır bulunuşluğu yapılandırmıştır (Snow, 2006, s.89). 

Okula hazır oluşluk gelişimsel bir konudur. Okul için hazır oluşluk eğitim 

kurumundaki belirli kavram ve becerileri öğrenme ve görevlerde çocukların kabiliyetini 

ifade eder. Hazır bulunuşluk erken öğrenme ve gelişimin kritik döneme yayılan bir 

süreci olduğu için statik bir durum değildir (Graue, 2003, s. 147). 

J. Anthony ‘okula hazır bulunuşluğu’ “öğrenmede gerekli olan tüm özelliklerin 

toplamı” diye tanımlar. Merit ise konuyu okula hazırlık yönünden ele alır. O’na göre 

“okumaya hazırlıklı  olma”, olgunlaşma ve öğrenme süreçlerinin bir sonucudur. Bu bir 

yandan büyüme ve gelişme, diğer yandan da çocuğun yaşantılarının etkisi demektir 

(Oktay, 1999, s.268). 

Yörükoğlu, ruhsal gelişim açısından çocuğun okula hazır oluşunun üzerinde 

durmaktadır. Okula başlama, çocuk yönünden belli bir ruhsal olgunluğa ulaşmış olmayı 
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gerektirir. Zihin yetenekleri bakımından, çocuğun yaşına uygun bir öğrenme ve 

kavrayış düzeyine varması ilk koşuldur. Çocuk altı yaşını bitirdiği halde öğrenim için 

yeterli zeka düzeyine varmamış olabilir. Zekâsı yeterli olan bir çocuk da ruhsal 

bakımdan evden kopabilme olgunluğunu gösteremeyebilir (Yörükoğlu, 1997, s.78). 

Yavuzer de, “okula başlayan çocuğun, belirli bir zihinsel olgunluğa ulaşarak sınıf içi 

etkinliklerde başarı göstermesi yeterli değildir” görüşünü savunmaktadır. Çocuğun oyun 

ve diğer sınıf dışı etkinliklerde de aynı başarıyı gösterebilmesi, bedence ve psiko-sosyal 

açıdan olgunlaşmasını gerektirir. Aksi takdirde çocuk dışlanır ve okulun önde gelen 

toplumsallaştırma işlevinden yararlanamaz (Yavuzer, 2004, s.85). 

Okula hazır olma, yalnızca belirli bir zihinsel performansa ulaşmayla veya fiziki 

yeterlilikle tanımlanamaz. Çocuğun yeni girdiği bu ortamda başarılı ve doyurucu bir 

iletişime girmesi beklenir. Daha önceleri içinde olduğu sıcak yuvadan ayrılmanın yanı 

sıra, okula başladığı andan itibaren bir öğretmene, diğer çocuklara ve belirli 

sınırlandırma ve kurallara uyması gerekmektedir. Ataç bu durumda, “başlangıçtaki 

negativist deneyimler ve hayal kırıklıkları, öğrenme motivasyonunu ve okul başarısını 

etkiler” demektedir (Çataloluk, 1994, s.3). 

Bütün bu tanımlardan ortaya çıkan şey, çocuğun okul eğitimine başlamadan önce 

belirli bir olgunlaşma düzeyine gelmesi gereğinin araştırmacılar tarafından zorunlu bir 

ön koşul olarak ifade edildiğidir. Çocuğun okula başlamadan önce bu konuda yeterince 

öğrenim yaşantısını alması ve bunu başaracak zihinsel ve psikolojik yeterliliğe de sahip 

olması gerekmektedir. Bu yeterlilik için birçok araştırmacının belirttiği gibi kalıtımsal 

geldilerin yanında şartlar da çok büyük önem arz etmektedir (Çataloluk, 1994, s.90). 

Bir çocuktan diğerine değişebilen ve farklı yaşlarda tamamlanabilen okula hazır 

bulunuşluk düzeyi, çocuğun tüm gelişim alanlarında önemli bir alt yapıyla dengeli bir 

şekilde olgunlaşmasını ve öğrenmede gerekli olan tüm özellikleri gösterebilecek 

performansa sahip olmasını içeren bir kavramdır (Esaspehlivan, 2006, s. 10). 

“Okul Olgunluğu ve Okul Olgunluğu Araştırması” adlı makalesinde, Alman ve 

Avusturya ekolünün önemli temsilcileri Hillebrunt, Kern, Danzinger ve Hetzer’in okula 

başlama olgunluğu konusundaki görüşlerine de kısmen yer veren Ascherleben’e göre, 

“okula başlama olgunluğu aslında zekâ olgunluğu, zihinsel olgunluk düzeyidir, bu da 

derse ait isteklere yeterince cevap vermek için gereklidir”. Görüldüğü gibi Ascherleben 

okul olgunluğunu zekâ olgunluğu ile eş anlamda kullanmaktadır. Buna karşılık Monroe, 
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Stroud, Thackray gibi araştırmacılar okuma ve zekâ arasındaki ilişki her ne kadar 

yüksek ise de mutlak değildir görüşünü savunmaktadırlar. Zihinsel gelişimleri 

normalüstü olduğu halde, okumada başarı gösteremeyen çocuklar bulunduğu gibi, 

oldukça donuk zekâlı oldukları halde rahatça okuyan çocukların da sayısız örnekleri 

vardır (Oktay, 1999, s.24). 

Thorndike, hazır bulunuşluk kavramını ilk defa “insanın orijinal doğası” (The 

Original Nature of Men-1913) adlı kitabında şu şekilde açıklamıştır (Aktaran: Arık, 

1995,s.256-257):  

• Bir kişi etkinlik yapmaya hazır ise, etkinliği yapması da mutluluk verir.  

• Bir kişi, etkinliği yapmaya hazır, fakat etkinliği yapmasına izin verilmezse, bu 

durum bireyde kızgınlık yaratır.  

• Bir kişi, etkinliği yapmaya hazır değil ve etkinliği yapmaya zorlanırsa, kızgınlık 

duyar.  

Thorndike, hazır bulunuşluğu, sinir sisteminin öğrenmeye hazır hale gelmesi olarak 

betimlemiştir. 6-7 yaşında bir çocuk sinir sistemi açısından bakıldığında, okula gitmeye 

ve başarılı olmaya hazırdır. Ancak, ne yazık ki birçok çocuk, okulunda başarısız ve 

mutsuz olmaktadır. Bunun nedeni, sinir sistemi olarak hazır olmanın dışında da, bir 

takım ön şart öğrenme ve gelişmişliklerin, gereğince yerine gelmemiş olmasıdır. Hazır 

bulunuşluk düzeyinin tespiti, çocuğun ilk günden başlayarak, okul yaşamına yönelik 

bireysel ve karakteristik özelliklerine uygun olarak rehberlik yapılmasını sağlar. Bireyi 

doğru yolda yönlendiren bir rehberlik sistemiyle, birey, geleceğini planlamada, etkinlik 

göstermede, bilgi ve beceri ile donanmış hale gelir (Yapıcı, 2004, s78). 

Oktay (2000) “Okul Olgunluğu” isimli yapıtında; duygusal sorunların okumanın 

öğrenilmesindeki önemine değinen Clay’ın şu satırlarına yer verir: “ Her çocuk 

kendisinin önemli olduğunu, istenildiğini ve bir şeyler yapabileceğini hissetmelidir. 

Güven ve yeterlik duyguları, başarıda önemli rol oynarlar. Okula kendileri hakkında 

olumlu duygularla başlayan çocuklar şanslıdırlar. Kabul edildiklerini bilirler, nasıl 

başarılı olacaklarını öğrenmişlerdir.” Okula hazırlık ise Thackray tarafından şöyle 

tanımlanmaktadır: “Her türlü öğrenme için hazırlık, çocuğun herhangi bir duygusal 

zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği bir dönemdir. Bu, o 

zamana Kadar bazı bilgi ve becerilerin kazanılmasında güçlük çeken çocuğun bunu 

artık kolayca yapabilmesi demektir.” (Yavuzer, 2000, s.2; Oktay, 1999, s.32) 
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Çocuğun okula hazır olmasıyla da okul olgunluğu, çocuğun okul eğitimini başaracak 

gelişimsel düzeye gelmesini ifade etmekte olup okul başarısı açısından oldukça 

önemlidir (Özdemir Kılıç, 2004). 

Gessell’e göre okul olgunluğu olgunlaşmanın bir fonksiyonudur. Froebel, çocukları 

bitkilere, ebeveynleri de çocuklarını büyüten ve bakan bahçıvanlara benzetir. Böylece 

çocuklar kendi genetik zekalarına ve olgunlaşma zaman tablosuna göre olgunlaşırlar. 

Bazı psikologlar ise öğrenme için bu bekleme ve gecikmenin gereksiz olduğunu 

savunurlar. Ausubel, özellikle hazır olmanın yalnızca olgunlaşma ile açıklanmasına 

karşı çıkmakta ve okul olgunluğu öğrencinin zihinsel geçmişi, geçirdiği yaşantılar, 

öğretim yöntemlerinin önemli derecede etki ettiğini vurgulamaktadır. Thackray okul 

olgunluğunu; her türlü öğrenme için hazırlık, çocuğun herhangi bir duygusal zorluğa 

uğramadan kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönem olarak tanımlamıştır. 

Drake’ e göre okul olgunluğu; çocuktan gerçekleştirilmesi istenilen mevcut belirli işi 

yapma karşısında ilgisinin hazır olması düzeyidir (Akt. Özdemir Kılıç, 2004). 

Yörükoğlu okul olgunluğunu, “okula başlama çocuk yönünden, belli bir ruhsal 

olgunluğa ulaşmış olmayı gerektirir. Zihin yetenekleri bakımından, çocuğun yaşına 

uygun bir öğrenme ve kavrayış düzeyine varması ilk koşuldur. 

Zekası yerinde olan bir çocuk da ruhsal bakımdan evden kopabilme olgunluğunu 

göstermeyebilir” şeklinde ifade eder (Yörükoğlu, 1993). Thatcher ve arkadaşlarının 

(1987), okul olgunluğunu nöro-gelişimsel açıdan ele alan çocukluk ve ergenlik dönemi 

boyunca beyin gelişimi ile ilgili araştırmalarından çıkan iki önemli sonuç vardır: 

Birincisi, çocukların okula hazır olduklarını belirlemede yaş faktörünün çok fazla 

dikkate alınmaması gerektiğidir. İkincisi ise çocuğun okula başlaması için bilişsel 

olarak yeterli olgunluğa ulaşmasının yeterli olacağı görüşüdür (Akt. Yıldız, 2003). 

Katz, okula hazırlık kavramını, okumayı öğrenmeye hazırlık olarak tanımlamaktadır. 

Ancak çocukların sosyal ve entellektüel gelişimlerinin de bu kavram doğrultusunda 

düşünülmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Katz, 1991, s.98). 

Bir çocuğun okul olgunluğu, doğumundan okula başlayıncaya kadar aldığı tecrübeler 

ve becerilerdir. Bu tecrübelerin 5 boyutu vardır. 

1. Fiziksel sağlık, iyi yaşam ve motor becerileri, 

2. Sosyal ve duygusal gelişim, 

3. Öğrenme yaklaşımları, 
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4. Gelişmekte olan dil ve okur-yazarlık, 

5. Bilişsel (gelişim) ve genel bilgi. 

(Copple, Carol and the Goal 1 Early Childhood Assessments Resource Group, eds., 

1997; Kagan, Moore ve Bredekamp, 1995). 

Dockett ve Perry 2003’de ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar üzerinde 

yaptıklarıaraştırmada okula geçişte 8 önemli alanın gelişmesi gerektiğini saptamışlardır. 

Bu alanlar; 

Bilgi (rakamlar ve yazı), 

Sosyal ayak uydurma (büyük ya da küçük grup çalışmalarına katılma, öğretmen 

yada lidere uygun davranma), 

eceriler (çeşitli nesneleri kullanma), 

izaç (okula alışma), 

urallar (hareket ve davranışların beklentileri karşılaması), 

Fiziksel gelişim (yaş ve genel sağlık durumu), 

ile özellikleri (beklentiler, çocuk sayısı, ebeveynin eğitimi ve ekonomik düzeyi 

v.b), 

Eğitim çevresi (okulların çeşitliliği v.b.) gibi alanların gelişmesi durumunda 

çocukların okula hazır olarak başlayabileceklerini belirtmişlerdir (Dockett, Perry 2003). 

Arıkök (2001) ve Yazıcı(2002) genel olarak okul olgunluğuna temel olan başlıca 

gelişim alanlarını şu şekilde ifade eder: 

• Görsel olgunluk 

• Renkleri ayırt etme 

• Görsel hafıza 

• El-göz koordinasyonu 

• İşitsel ayırt etme- duyma 

• Sosyal ve duygusal etkenler 

• Dikkat süresi (Akt. Özdemir Kılıç, 2004). 

Çocuklar bu gelişim alanlarını başarıyla oluşturdukları takdirde ilköğretime hazır bir 

şekilde başlayabilmektedirler. Ancak çocuğun içinde bulunduğu ortama da uyum 

sağlaması gerekmektedir. Buna paralel çocuğun içinde bulunduğu ortam da olgunluğu 

etkilemektedir. 
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Erken çocukluk gelişiminin 0-6 yada 0-8 yaş arasını kapsadığını belirten 

çalışmalarda, bu dönemin çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini kapsadığı 

ve bu gelişimi etkileyebilecek beslenme, sağlık, zihinsel gelişim ve çocukların sosyal 

iletişimleri için gerekli tüm girişimleri içerdiği belirtilmektedir (Özmert, 2005; Bertan, 

2009). Eğitimin, bu yaş çocuklarında gelişimi farklı yönlerden etkileyen önemli bir 

etken olduğu vurgulanmaktadır. Bu noktada eğitim araştırmacıları tarafından kullanılan 

“okul olgunluğu” kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu kavram, Ülkü (2007) tarafından 

çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal anlamda ilköğretimin gerekliliklerini 

karşılamaya hazır olması şeklinde tanımlanmaktadır. Çocuğun okula hazır olması ya da 

okul olgunluğu, çocuğun okul eğitimini başaracak gelişimsel düzeye gelmesini ifade 

ettiği ve okul başarısı açısından oldukça önemli olduğu bildirilmektedir (Oktay, 2000; 

Özdemir-Kılıç, 2004 Akt: Ülkü, 2007). Okul olgunluğunda, ailenin ve diğer sosyal 

çevrenin, bireye özgü gelişimsel faktörlerin önemli belirleyiciler olduğu ve bunların 

giderilerek çocuğun okul olgunluğuna ulaşmasındaki eksiklikleri tamamlamada 0-6 yaş 

arasındaki çocukların okul öncesi eğitimlerinin sağlanması vurgulanmaktadır (Yazıcı, 

2002; Ülkü, 2007). 

Erkan (2011) formal eğitim olarak gördüğü birinci sınıf ya da okula başlamayı 

kendine özgü kuralları, yerine getirilmesi gereken görev ve sorumlulukları ve yeni 

yaşamsal deneyimleri içeren bir sosyal çevre olarak tanımlamaktadır. Bu yeni sosyal 

çevrede çocuk, ilk kez formal eğitimin gerektirdiği planlı ve programlı öğretim 

etkinliklerine katılmak ve bu çevrenin beklentilerini karşılamak zorunda olduğuna işaret 

etmektedir. Bu noktadan hareketle okula başlama yaşının öğrenci başarısı üzerine etkisi 

farklı çalışmalarda tartışılmaktadır. Buna göre Strom (2004) çalışmasında, okula 

başlama yaşı uygun olup da aynı yıl içinde doğum tarihleri farklılık gösteren 

öğrencilerin PISA sonuçlarına göre başarılarını kıyaslamış ve daha büyük öğrencilerin 

daha iyi performans gösterdiklerini öne sürmüştür. Yapılan başka bir çalışmada ise 

okula erken başlayan çocukların aileleri, çocuklarının yaşı büyük öğrencilerle rekabet 

edemeyeceğinden; öğretmenler ise bu çocukların okuldan beklenen akademik 

standartları yakalayamayacağından yana kaygılandıklarını ortaya koymaktadır (Lincove 

& Painter, 2006, s.45). 
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Çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal anlamda okula hazır olması demek 

olan okul olgunluğunun (Yavuzer; 1985) birçok tanımı yapılmaktadır. Okul olgunluğu 

yerine okula hazır oluş, okuma olgunluğu ifadeleri de kullanılmaktadır.  

Merritt (1970) okumaya hazırlıklı olmak, olgunlaşma ve öğrenme süreçlerinin bir 

sonucudur şeklinde ifade etmiştir. Bu bir yandan büyüme ve gelişmenin, bir yandan da 

çocuğun yaşantılarının etkisi ile olmaktadır (Akt. Ayhan, 2004, s:169).  

Oktay (1983) okul olgunluğunu; çocuğun okuma-yazma öğrenebilmesi için belirli bir 

olgunluğa ulaşmasının yanı sıra, bu iş için gerekli ön bilgi, beceri ve tutumları da 

kazanmasıdır şeklinde tanımlamıştır.  

Yörükoğlu'na (1993) göre, okul olgunluğu; zihinsel yeterlilikleri bulunan çocuğun 

yaşına uygun bir öğrenme ve kavrayış düzeyine varmış olmasıdır.  

Yavuzer (2002) okul olgunluğunu; çocuğun bedensel, zihinsel ve sosyal anlamda 

okula hazırlıklı olmasıdır şeklinde tanımlamıştır. Okul olgunluğuna sahip çocuklar 

öğrenme alanındaki çalışmaya ve gerekli becerileri kazanmaya hazırdır. 

Uluğ'a (2002) göre; okuma, bir görsel motor sembolleri serisini sözlü veya sözsüz 

olarak ses dizelerine çevirme sürecidir. Yazma ise, sözlü veya sözsüz konuşma 

seslerini, karşılıkları gelen görsel motor sembollere çevirme sürecidir (Yavuzer, 2002, 

s.228) 

Bu tanımları dikkate alarak okul olgunluğu; çocuğun ilköğretime başladığı zaman 

okula ve çevresine uyum sağlayıp, okuma-yazmaya hazır oluşu olarak tanımlanabilir. 

Hiçbir çocuk tam olarak diğerine benzemediği gibi okul öncesi eğitim ve ilköğretim 

de birbirine benzememektedir. Bu nedenle ilköğretime başlamadan önce hazır olmak 

gerekmektedir. Hazır olma daha önce de belirtildiği gibi çocuk belli bir şeyi kolaylıkla 

iyice anlayarak ve ilgiyle öğrenebilme yeterliliğine sahip olduğu bedensel, zihinsel, 

duygusal ve deneyimsel gelişim evresidir. Çocuğun herhangi bir öğrenme deneyimi 

yaşayabilmesi için hazır olması gerekir ( Ryanjr, 2003, s.153). 

2.1.1. Hazır Bulunuşluk Kavramına Genel Bakış 

Kavram çeşitli kaynaklarda öğrenmeye hazır oluş, okula hazır oluş (school readiness) 

ve okumaya hazır oluş (reading readiness) şeklinde ele alınmıştır. Readiness (hazır 

bulunuşluk) terimi ilk kez 1899 da Patrick tarafından kullanılmıştır. Patrick öğrenmede, 

bilişsel gelişimde olgunluktan ve çocukların fiziksel olarak olgunlaşmasından bahseder 
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ve bazı çocukların okuma için gerekli mental olgunluğa yedi yaşında erişirken 

bazılarının erişemeyebileceğini belirtir. Bundan sonra 1920’lerde ve 1950’lerde 

Gessellin biyolojik modeli kabul görmüştür. Gelişim psikolojisine yön veren temel 

kuramlardan biri olan olgunlaşma kuramının (maturational theory) dayandığı temel 

düşünce, çocukta zaman içinde görülen değişimlerin çoğunun bedendeki özel ve 

önceden belirlenmiş bir şema ya da plana göre ortaya çıktığıdır. Bu görüşe göre 

olgunlaşma bu planın doğal açılımının ortaya çıkmasıdır ve çocuk öğrenmeye hazır 

olana kadar beklenilmesi görüşü hakim olmuştur. 1950 ve 1960’larda, Bruner’in erken 

çocukluğun, eğitim ve öğrenmedeki önemini ortaya koymasıyla birlikte, bu dönemin 

beklenilmesi değil, değerlendirilmesi gereken bir dönem olduğu anlaşıldı (Mason ve 

Sinha,1993, s.67). 

Öğrenmeye hazır oluşu Hevighurst “herhangi bir şeyin öğretilebileceği optimum bir 

zaman vardır, o zamana kadar öğretme için boşa giden çabalar olumlu bir sonuç 

vermeye başlar” şeklinde tanımlar. Hevighurst buna “öğretilebilen an” adını verir (Akt. 

Oktay, 1981). 

Erken Çocukluk Eğitimi Ulusal Birliği’nin (National Association for the Education 

of Young Children, 1995) belirttiğine göre, “Engelli, ihmal edilmiş ya da suistimale 

uğramış çocuklar gibi uç boyutta örneklerin dışında tüm çocuklar öğrenmeye hazırdır, 

ancak öğrenmeye başlamak her zaman okulda başarılı olmanın garantisi olmayabilir” 

(Maxwell ve Clifford, 2004). Bireyin öğrenme görevlerini gerçekleştirmesi onun hazır 

bulunuşluk düzeyiyle ilgilidir. Hazır bulunuşluk belli bir öğrenme faaliyetini 

gerçekleştirmek için gerekli olan ön koşul davranışların kazanılmış olması anlamına 

gelir. Bu davranışlar bireyin gereği kadar büyümesine, olgunlaşmasına ve öğrenme 

tecrübesine dayalıdır. Başka bir deyişle çocuk büyür, olgunlaşır, olgunlaşan kaslarını 

kullanarak çevresiyle etkileşir ve öğrenir. Parmak kasları kalem tutacak kadar büyüyen 

ve olgunlaşan, aşağı-yukarı, sağ-sol gibi kavramları öğrenen ve belli bir süre evinden 

ayrı okulda kalabilen çocuk okula gitmeye, okuma yazma öğrenmeye hazırdır (Ülgen, 

1997). 

Başaran (1996) da hazır bulunuşluğu, öğrenenin gelişim düzeyini anlatan bir kavram 

olarak niteler. Bu gelişim düzeyinin insanın öğrenebileceği bir konu için gereken 

olgunluğa ulaşmasını ve ön öğrenmeyi yapmasını içerdiğini belirtir. 
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Ona göre öğrenen kişi hedef ve davranışlar için gereken bilgi, beceri ve tutumu 

kazanabilecek güçte ve öğrenim düzeyinde ise öğrenmeye hazır demektir (Başaran, 

1996). Okula hazır oluş sadece çocuğu kapsamaz. Okula hazırlık geniş anlamda çocuk-

aile-erken çocukluk çevresi-okullar ve toplumla ilgilidir. Çocuklar okula doğuştan 

hazırdır ya da değildir denemez. Onların beceri ve gelişimleri aileleri, iletişimde 

oldukları diğer insanlar ve okul öncesi çevreden etkilenir. 

Başaran (1996) da hazır bulunuşluğu, öğrenenin gelişim düzeyini anlatan bir kavram 

olarak niteler. Bu gelişim düzeyinin insanın öğrenebileceği bir konu için gereken 

olgunluğa ulaşmasını ve ön öğrenmeyi yapmasını içerdiğini belirtir. Ona göre öğrenen 

kişi hedef ve davranışlar için gereken bilgi, beceri ve tutumu kazanabilecek güçte ve 

öğrenim düzeyinde ise öğrenmeye hazır demektir (Başaran, 1996). 

Okula hazır oluş sadece çocuğu kapsamaz. Okula hazırlık geniş anlamda çocuk-aile-

erken çocukluk çevresi-okullar ve toplumla ilgilidir. Çocuklar okula doğuştan hazırdır 

ya da değildir denemez. Onların beceri ve gelişimleri aileleri, iletişimde oldukları diğer 

insanlar ve okul öncesi çevreden etkilenir (Maxwell ve Clifford, 2004). 

Katz (1991) hazır bulunuşluğu “çocuğun okula hazırlığı” ve “okulun çocuğa 

hazırlığı” olmak üzere iki yönden değerlendirir. Çocuğun okula hazırlığında ailenin, 

öğretmenin ve çevrenin çocuğa sunduğu bilişsel ve sosyal hazırlığın ilköğretimin 

görevleriyle başa çıkması için önemli olduğunu belirtir. Okulun çocuğa hazırlığında ise 

çocuğun geçmiş deneyimlerini, ihtiyaçlarını dikkate alır, çocuğun yaşamıyla direkt bağ 

kurabildiği aktivitelere fırsatlar sağlayan programlar uygulamanın gerekliliğinden söz 

eder. 

Selçuk (2005) hazır bulunuşluğu olgunlaşmadan daha geniş kapsamlı bir kapsam 

olup, kişinin olgunlaşma ve öğrenme sonucu belli davranışları yapmaya hazır olması 

olarak tanımlar (Selçuk, 2005). 

Erken çocukluk döneminde bulunan beş yaş grubu çocuklar maceracı bir kişiliğe 

sahiptirler. Atlamayı, zıplamayı ve tırmanmayı severler. Beş yaşındaki çocuklar iyi 

koşarlar ve yarış yapmaktan hoşlanırlar. El, kol ve beden, gözün önderliğinde beraber 

hareket eder (Santrock, 2011, s.211,213). Altı yaş grubu çocukların kaba motor 

becerileri ince motor becerilerinden daha iyi gelişmiştir. Bu nedenle bu yaş grubu 

çocuklar atlayıp, koşup, zıplamayı severler, ancak ince motor becerileri tam olarak 

gelişmediği için kalem tutma konusunda pek başarılı olamazlar. Bu tür çocuklar, kalem 
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tutarken ya da makasla kesme gibi farklı etkinliklerde bulunurken bütün bedenini 

devreye sokarlar. İlkokul yıllarında ince motor becerileri gelişmeye başladıkça çocuğun 

yazı yazması kolaylaşır. Bir müzik aleti çalma ve spor etkinliklerinde daha başarılı olur 

(Bee ve Boyd, 2009, s.219, 222). 

İlkokul çocuk için yepyeni bir sosyal çevredir. Okulun uyulması gereken kuralları, 

çocuğun tanımadığı diğer çocuklarla ve öğretmenlerle karşılaşması ve başarmak 

zorunda olduğu öğrenim görevleri onun bu yeni çevreyle uyum sağlamasında 

güçlüklerle karşılaşmasına neden olur. Çocuğun okul öncesi eğitim sırasında yaşantıları 

mutlu ve anlamlı olursa ilkokula kendine yönelik olumlu duygularla başlaması, uyumu 

ve başarı olasılığı artacaktır (Yavuzer,2001, s.91). 

 Çocuğun ilköğretimin gerektirdiği programlı etkinliklere katılmak, öğretmenin 

talimatını yerine getirmek ve okuma yazma, aritmetik gibi görevleri yerine getirmedeki 

başarısı; Bain’in ileri sürdüğü gibi “çocuk okula başladığı zaman ya yaşamın ilk altı 

yılındaki başarılı ve sosyal etkileşimin ürünlerini toplar ya da başarısız ilişkilerden 

dolayı güçlüğe uğrar” ifadesiyle açıklanabilir. Bu konuda çocuğun okula hazır oluşunu 

sağlamak için okul öncesi eğitim kurumları aileden sonra önemli fırsatlar sunan 

yerlerdir. Çocuğun öğrenme ve özellikle karmaşık bir süreç olan okuma becerisini 

kazanması için belli bir olgunlaşma düzeyine ulaşması gerekmektedir. Ancak bu 

olgunluk sadece fiziksel alanda değil gelişimin tüm alanlarında gerçekleşmelidir. Bu 

nedenle okul öncesi eğitim özellikle elverişsiz aile ve çevre koşullarında büyüyen 

çocukların ilköğretimin bu zorlu görevine hazır olması için gelişimin tüm alanlarında 

okumaya hazırlığı desteklemesi açısından önemlidir. 

Okula hazır olmak kavramı; çocuğun hazır olması, okulun hazır olması ve toplumun 

hazır olmasını içeren geniş bir süreçtir. Okula hazırbulunuşluk gelişimin tüm alanlarını 

çok yönlü olarak temel almaktadır. Örneğin; bazı çocuklar ise sosyal olarak yeterliyken, 

sözel olarak zayıf olabilmektedir. Bazı çocuklar güçlü dil becerisine sahip olabilmekte, 

ancak, sosyal becerileri yetersiz olabilmektedir. Gelişimde var olan bu çeşitlilik, okula 

hazırbulunuşluğu tanımlamada zorluklara neden olmaktadır (California Child Care 

Health Program, 2006). 

Katz’a (1991) göre; hazırlık kavramı genellikle okumayı öğrenmeye hazırlık olarak 

kullanılmaktadır. Ancak çocuğun genel sosyal gelişimi ve entelektüel geçmişi de 

çocuğun okula hazır olmasına yardımcı olan faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. 
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Hazırbulunuşluk kavramı uzun yıllar okuma-yazma ya da okula başlama ile beraber 

kullanılmış olsa da günümüzde öğrenmeye hazır oluş şeklinde kullanılmaktadır (Oktay, 

2010). Polat’a (2010) göre; ilkokula hazırlık, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna 

devam ettiği sürede tüm gelişim alanlarında eşit olarak desteklenerek ilkokulda 

kendinden beklenen görevleri yerine getirecek olgunluk düzeyine ulaşmasıdır. Ayrıca 

ilkokula hazırlık; ilkokula başlamadan önce matematik ve çizgi çalışmalarının yapılması 

değil, 6 yaş grubu çocukların bütün alanlarının desteklenerek, ilkokul için gerekli 

becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmalar bütünü olarak ifade edilmektedir (MEB, 

2006). 

Okul Olgunluğu (School Readiness) - İlköğretime  Hazırlık : 

Okul olgunluğu çocuğun herhangi bir duygusal karışıklığa uğramadan kolayca ve 

yeterli olarak öğrenebilmesidir. Bu yalnızca olgunlaşma ile ulaşılabilecek bir durum 

değildir. Çocuk, bu hazırlığa yeni öğrenme görevlerine temel olabilecek ön öğrenmesini 

“okulöncesi dönemde” öğrendiklerini tamamlayarak ulaşabilir (Oktay,2000). Çocuğun 

okula hazır olması ya da okul olgunluğu, çocuğun okul eğitimini başaracak gelişimsel 

düzeye gelmesini ifade etmekte olup okul başarısı açısından oldukça önemlidir 

(Özdemir Kılıç, 2004). 

 Washington Ulusal Eğitim Panelinde, okul olgunluğunu, 

1- Çocukların okula girişe hazır olması, 

2- Çocuklar için okulun hazır olması. 

3- Aile ve toplum kendi isteği ile katkıda bulunup destek verip, vermemesi olarak üç 

aşamada belirtmişlerdir (Child Trends, 2001; Kagan, Moore ve Bredekamp, 1995). 

İlköğretime hazırlık, çocuğun herhangi bir duygusal karışıklığa uğramadan kolayca ve 

yeterli olarak öğrenebilmesidir. Bu yalnızca olgunlaşma ile ulaşılabilecek bir nokta 

değildir. Çocuk bu hazırlığa yeni öğrenme görevlerine temel olabilecek ön öğrenmesini 

“okul öncesi dönemde” öğrendiklerini tamamlayarak ulaşabilir. Çocuğun içinde 

bulunduğu ortam çocuğu doğrudan etkileyebilmektedir ( Oktay, 1999, s.87). 

Dockett ve Perry 2003’de ebeveynler, öğretmenler ve çocuklar üzerinde yaptıkları 

araştırmada okula geçişte 8 önemli alanın gelişmesi gerektiğini saptamışlardır. Bu 

alanlar; 

bilgi (rakamlar ve yazı), 



21 

 

sosyal ayak uydurma (büyük ya da küçük grup çalışmalarına katılma, öğretmen ya 

da lidere uygun davranma), 

beceriler (çeşitli nesneleri kullanma), 

mizaç (okula alışma), 

kurallar (hareket ve davranışların beklentileri karşılaması), 

fiziksel gelişim (yaş ve genel sağlık durumu), 

aile özellikleri (beklentiler, çocuk sayısı, ebeveynin eğitimi ve ekonomik düzeyi 

v.b), 

eğitim çevresi (okulların çeşitliliği v.b.) gibi alanların gelişmesi durumunda 

çocukların okula hazır olarak başlayabileceklerini belirtmişlerdir (Dockett, Perry 2003, 

s.70). 

2.1.2. Okula Hazır Bulunuşluğu Belirleyen Gelişim Alanlar 

Genellikle her ülkede ilköğretime başlamak için belirli bir kronolojik yaş kabul 

edilir. Ancak okula yeni başlayan bir çocuğun belirli bir yaşa erişmiş olması yeterli 

değildir. Çocukta bulunması gereken en önemli niteliklerden biri, çocuğun sağlıklı ve 

normal bir beden gelişimine sahip olmasıdır. Aynı şekilde görme, işitme açısından da 

çocuğun tam olarak sağlıklı olması gerekmektedir. Aksi halde, iyi göremediği, iyi 

işitemediği için öğretmenin talimatını iyice anlamayan çocuk, başarısızlığı erken tatmış 

olacaktır (Oktay, 2000). 

Çocuğun beden sağlığı yerinde, el, ayak ve göz hareketleri uyumlu zekâsı yeterli ve 

herhangi bir duygusal sorunu yoksa, istendiği, sevildiği duygusuna sahipse öğrenmek 

için istekli, insanlarla rahatça ilişki kurabiliyorsa çevrede sağlanacak olanaklarla okula 

gitmeye ve okumaya hazır bir duruma rahatlıkla gelebilir. Son yıllarda anne-babaların 

çocuklarını erken okula göndermek konusunda giderek artan istekleri vardır. Kanımızca 

tüm saydığımız özellikler bir çocukta varsa çocuğun birkaç ay erken okula gitmesinin 

büyük bir sakıncası olmayabilir. Ancak bu konuda son derece dikkatli olunması ve 

yanlış olarak verilecek bir kararın çocukta yaratacağı başarısızlık duygusunun izlerini 

onun hayatı boyunca taşıyacağını da akıldan çıkarmamak gerekir. Yeterince hazır 

olmadan okula gönderilen çocuklar çok kere, ilk yılda önemli bir sorunla 

karşılaşmayabilirler, ama daha sonraki yıllarda çocuk okula ve okumaya karşı birtakım 

olumsuz tavırlar geliştirebilir (Oktay, 1982). 
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Okul Olgunluğunda Etkili Olan Etmenler 

İlköğretime hazır oluşu etkileyen başlıca etmenler arasında zihinsel, sosyal ve 

çevresel etmenler gelmektedir (Oktay ve Unutkan, 2003). 

Çocuğu etkileyen faktörler ise şöyle sıralanabilir, 

• Fiziksel faktörler (Bedensel gelişim, büyüme, hastalıklar) 

• Zihinsel faktörler (Zeka, dil) 

• Duygusal faktörler (Duygularını ifade etme, anneden ayrılık, üzgün olma) 

• Sosyal Faktörler (Ailedeki yetişkinlerin çocukla birliktelik niteliği, sosyal çevrenin 

çocuğa sağladığı olanaklar,…) (Oktay,1999; McAllister ve arkadaşları, 2005). 

Okula Hazır Olmada Rol Oynayan Faktörler  

Okul öncesi dönemden ilköğretimin programlı eğitim kademesine geçiş önemli bir 

süreçtir. Bu geçişi bazı çocuklar başarıyla, uyum sağlayarak gerçekleştirebiliriler. Bazı 

çocuklar ise uyum sağlamakta, alışmakta zorluk çekmektedirler. Annesinden ayrılmak, 

okul içinde kaybolmak, yeni arkadaşlara ve öğretmen ile iletişim kuramamak çocuğun 

uyum sağlamasını zorlaştırmaktadır. Olgunluk ve hazırlıklı olmak bu noktada önemimi 

ortaya koymaktadır (Oktay, 1999, s.267).  

Akyol‟a göre okula hazırlığı etkileyen faktörler yaş, cinsiyet, sağlık sorunları, beyin 

başatlığı, genel zeka, görsel ve işitsel ayırım, dikkat ve dil gelişimidir (Yılmaz, 

2003,s.18).  

Chazan; okula hazırlığın karmaşık bir süreç olduğunu ifade ederek bir takım 

becerilerin gerçekleşmesi gerektiğini belirtmiştir. Okula hazır oluşu etkileyen beceriler 

şöyle sıralanmıştır (Ayhan, 2004, s.169);  

1.Dili anlama ve kullanma yeteneği  

2.Kavramları ve sembolleri anlama yeteneği  

3.Görsel ayırma yeteneği  

4.İşitme yoluyla ayırt etme yeteneği  

5.Dikkatini toplama yeteneği  

Okula hazırlıklı olmak bireysel, çevresel özellikleri, yeterlilik, bilgi ve becerileri 

içine alan karmaşık bir süreçtir. Okula hazır olmayı etkileyen;  

1.Fizyolojik faktörler  

2.Zihinsel faktörler  

3.Çevresel faktörler  

4.Duygusal faktörler olmak üzere 4 başlık altında toplayabiliriz 
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Fizyolojik Faktörler 

Gelişim belli bir yön izler: Çocukların doğumdan önce ilk gelişen kısmı beyindir. Bu 

düzen doğum sonrasında da devam eder. Bebekler ilk başta başını dik tutmayı daha 

sonra oturmayı öğrenirler. Bu ilke 3 alt aşamadan oluşur:  

1. Vücut ve motor yetenekler baştan ayağa doğru gelişir.  

2. Büyüme vücudun merkezinden yanlara doğru gelişir.  

3. Bireyin ilk hareketleri genelden özele doğrudur (Ülgen, 2003, s.28-29).  

Birinci sınıfa gelen çocuğun önemli bir becerisi yazmayı öğrenmesidir. Bu beceriyi 

öğrenirken eğer ön tecrübelere sahip değilse kalemi defteri nasıl kullanacağını bilemez. 

Kalemi çok sıkıca sanki bütün vücutlarıyla tutar ve kalemi hareket ettirmek istedikçe 

bütün vücutları hareket eder. Böyle bir durumda önce kolun vücuttan, sona bileğin 

koldan ayrı hareket etmesi sağlandığında çocuk yazma becerisi için hazır hale gelir 

(Bilir, 2005, s.91-92).  

Çocukların ilk okuma-yazma öğrenmesi hem görme hem de işitmesi ile ilgilidir. 

Görsel algılama becerileri okuması için etkilidir. Çocuğun okula hazır oluşunda duyu 

organlarının görevlerini yerine getirmesi etkilidir (Ferah, 1999, s.328-339). 

Çocuğun ince ve kaba motor kaslarının gelişmesi, çeşitli aktivitelerde vücut 

parçalarının gerekli koordinasyonunun sağlanması ve kendine güvenmesi için erken 

yaşlardan itibaren kendi kendine beslenmesine, hareket etmesine, giyinmesine fırsatlar 

verildikçe kendi ihtiyaçlarını kendi başına karşılayacaktır ( Oktay ve Unutkan, 2003, 

Denizkan, 2006, s18).  

Okuma olgunluğu üzerinde yaş, sosyal çevre, anne-babanın eğitim durumları, sosyo-

ekonomik düzey, cinsiyet gibi etmenlerin etkisi vardır. Okul olgunluğu üzerinde 

kızların mı yoksa erkeklerin mi daha başarılı oluğu konusunda kesin bir yargıya 

varılmamaktadır (Oktay; 2000). Ancak fiziksel beceriler açısından kızlar ince motor, 

erkeklerde kaba motor becerileri yerine getirmekte daha başarılıdırlar (Arı, 2005, s.80). 

Okula hazır oluştaki en önemli nokta okula başlama yaşıdır. Ülkemizde okula 

başlamak için çocuğun 6 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. 6 yaşını doldurmuş 

olmak çocukların okul olgunluğuna erişmiş olmasında yeterli değildir. 

Çocuğun okula hazır olmasında; gelişimine uygun boy uzunluğu ve kiloya sahip 

olması da etkilidir. Çocuğun sağlığının yerinde olması arkadaşlarını ve öğretmenini 

daha iyi anlayıp, okula daha rahat uyum sağlaması da önemli bir yere sahiptir. Sağlık 
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problemi ile karşı karşıya olan çocuk bir yandan iyileşmeye çalışırken bir yandan okula 

alışmada zorluk yaşayacaktır bu da okula uyumunu etkileyecektir (Oktay, 1999, s.271 ). 

Zihinsel Faktörler  

Öğrenme etkinliğinin gelişmesinde çocuğun sahip olduğu ön yeterlilikler yani hazır 

bulunuşluk düzeyi önemlidir. Bu yeterlilikler bilgi, beceri, yetenek, ilgi, istek gibi 

durumların yanında zeka faktörüyle de yakından ilgilidir.  

Zeka; işve eylemlerde bulunan bir zihinsel işlemler sistemidir. „Bilgi edinmek için 

eylem gereklidir, çocuk durağan ve edilgen bir tutumla bilgi edinemez.‟ Çocuklar 

girişimlerde bulunarak, çevresini keşfederek bir şeyler öğreneceklerdir. Yani zihinsel 

işlemler etkin bilgi edinme mekanizmasıdır (Arı ve Diğerleri, 2000, s.107).  

Zeka; problem çözmeye yarayan, yeni durumlara uyum sağlamamızı kolaylaştıran 

yetenektir. Zeka doğuştan getirdiği potansiyele bağlı olarak yaşla birlikte gelişim 

göstermektedir (Kulaksızoğlu, 2003, s.26). 

Gelişim döllenme ile başlayan ve ölüm ile sona eren yaşam boyu süren bir süreçtir. 

Ortalama bir insan beyin kapasitesinin ancak %1-2‟sini kullanabilmektedir. İnsanın 

zihin kapasitesi onun beyindeki nöronlar (sinir hücresi) arasında kurduğu bağlantılara 

bağlıdır. İki yaşındaki çocuğun bir çocuğun beyindeki her bir sinir hücresi 15 bin 

bağlantı kapasitesine erişir. Beş yaşında kadar nöronlar arasındaki bağlantıların % 

50‟den fazlası kurulmuş olur. Bu durum 10-12 yaşına kadar devam etmektedir. 12 

yaşından sonra zayıf bağlantılar silinir, güçlü bağlantılar korunur. Bu işlem 18 yaşına 

kadar devam eder. 18 yaşından sonra beyinin elastikiyeti azalır, gücü artar. İnsan 

yaşamındaki en iyi öğrenme okul öncesi ve ilköğretimin ilk yıllarında olmaktadır 

(Turan, 2004, s.110). 

Zihinsel olarak yeterli olgunluğa erişmiş olması çocuğun yeni düşünceler 

geliştirmesini, okulda yeni tecrübeler elde etmesini bu sayede okula daha kolay adapte 

olmasını sağlamaktadır. (Yörükoğlu, 2003, s.78)  

İlköğretimin temeli olan okuma-yazmanın öğrenilmesi sınıflama, sıralama, dikkat, 

analiz, sentez gibi zihinsel basamakları içermektedir. Yani çocuğun zeka düzeyi okuma- 

yazma öğrenmesinde etkilidir (Ferah, 1999, s.328). 

Çevresel Faktörler  

 

Gelişimde bireysel farklılıklar bulunmaktadır: Çocuğun gelişimi önemli iki etmenin 

katkısıyla oluşur. Bunlar kalıtım ve çevre koşullarıdır. İnsan gelişiminde hem kalıtımın 
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hem de çevrenin önemli etkisi vardır. İnsanlar kalıtım etkilerinin ve yaşadıkları çevre 

koşullarının birbirinden farklı oluşu nedeniyle gelişimlerinde farklılık göstermektedir-

ler. Bazen aynı anne ve babadan gelen ve aynı çevrede yetişen kardeşlerin bile 

gelişimleri birbirlerine benzememektedir. Be nedenle her çocuktan aynı yaş ve zaman 

içinde aynı gelişim görevlerini bekleyemeyiz. Çünkü her insanın kendine özgü bir 

gelişim biçimi vardır (Ülgen ve Fidan, 2003, s.31-32).  

Bireyin dünyaya geldiği zamandan itibaren, yetişmesinde ve kişiliğinin oluşmasında 

çevre önemli bir faktördür. Çocuğun kazanacağı davranışlar ve tecrübelerde çeşitliliği 

içinde bulunduğu çevredeki uyarıcıların zenginliğine bağlıdır. Çocuklar konuşmayı 

anne-babası ve içinde bulunduğu yakın çevreyi taklit ederek model alarak öğrenirler. 

Çocuğun içinde yaşadığı çevrede zengin uyaranlara sahip olması dilini daha kolay 

öğrenmesine ve kelime hazinesinin zengin olmasını sağlar (Başal, 2003, s.101). 

Anne –baba ve çocuk ilişkisi iyi olan ailede yetişen çocuk kendine güvenen, girişken 

bir kişilik geliştirecektir. Bu özelliklere sahip çocuklar okula başladıkları zaman kendini 

ifade etmekte zorluk yaşamayacaktır (Oktay, 1999, s.275).  

Çocuğun içinde yaşadığı ailedeki birey sayısı, ailenin sosyo-ekonomik düzeyi çocuğa 

sundukları imkanlar okula hazır oluşlarını etkilemektedir. Çocuğun okula karşı olumlu 

tutum geliştirmesinde içinde yaşadığı çevre ve ailesi önemli yer tutmaktadır. Anne 

babanın eğitim düzeyi çocukların okula hazırlanması ve okuma-yazma becerilerinin 

temellerinin atılmasında etkilidir. Öğrenim düzeyi yüksek olan anneler-babalar, okuma-

yazma becerisini geliştirecek koşulların daha çok farkındadırlar ve çocukların başarıları 

ile daha çok ilgilenirler (Denizkan, 2006, s.19). 

Çocuğun ilköğretim döneminden önceki çevresi çocuğun okul olgunluğu üzerinde 

büyük bir etkiye sahiptir. Kendini ve duygularını düzgünce ifade edip, karşısındaki kişi 

ile rahatça iletişim kurabilen, kendisinin ve başkasının isteklerini uygun zamanda dile 

getirebilen okul öncesi ortamı içinde yetişmiş çocuklarıdır. Okula hazıroluş okula 

olumlu duygular içinde başlamayla gerçekleşir. Okul öncesi eğitim almış çocuklar 

okulla ilgili yeterli deneyime sahip olduğu için bu ortama çok rahat uyum sağlarlar 

(Ayhan, 2004, s.175). Okul öncesi eğitimden yararlanmayan çocuklar ise ilköğretime 

geçişte güçlükler yaşayabilmektedirler.  

Çocuğun çevresinde yer alan zengin uyarıcılar, onun okuma-yazmaya karşı isteğinin 

artmasını sağlamaktadır. Çocukların okul öncesi dönemde edindiği okuma yazma 



26 

 

deneyimleri, okumaya başlangıçta karşılaştıkları materyalleri tanıma, anlama ve 

yorumlama becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Çocuğun eğitimi evde başlamakta 

ve evde edinilen deneyimler yeni öğrenilen bilgilerle birleşmektedir (Yazıcı; 2002, 

Parlakyıldız, Yıldızbaş; 2004, s.45). 

2.3.4. Duygusal Faktörler  

İnsanların yaşamları boyunca yaptığı tüm etkinlikler duyguları ile birlikte 

gerçekleşir. Çocuk yaptığı eylemler sonucunda anne-baba ve çevresinden aldığı olumlu 

veya olumsuz tepkiler sonucunda davranışlarını oluşturur ve kişilik yapısı gelişir 

(Oktay,1999, s.278). 

Çocuklar duygularını çok rahatça gösterirler. Okula başlamaya hazır olmayan 

çocuklar okulun başladığı ilk günlerde annesinden ayrılamama, ağlama, küsme, sınıfa 

girmeme gibi davranışlar sergilerler (Yörükoğlu,2003, s.79).  

Anne-babası tarafından daha önce okul yaşamının nasıl olacağı, okulda neler 

yapacağına ilişkin ön bilgiler verilen çocuklar okula gitmeye hazır oldukları için olumlu 

duygular içinde okula uyum sağlamaktadırlar (Çelenk, 2002, s.76-79).  

Aileden sonra okul, çocuğun ilk temel toplumsallaşma kurumu niteliği taşır. Çocuk 

okula başladığında çevresinde uyulması gereken kurallarla, özümsenmesi gereken 

bilgileri bulur. Eğer birlikte yaşamaya yatkın ve okul olgunluğundaysa uyumda zorluk 

çekmez. Sınıf içi ve sınıf dışı etkinliklere katılır. Kendisini kolaylıkla ifade eder tam 

tersine kişilik özelliği ya da ailenin yanlış tutumu sonucu, toplu yaşama, çalışma ve 

oynamaya yatkın değilse, okula uyumda zorlanır (Yavuzer, 2004, s.159). 

Anne babanın çocuğa karşı sergilemiş oldukları tutumlar çocukların okula hazır 

oluşlarını ve okula uyum sağlama süreçlerini etkilemektedir. Sınırlayıcı zorlayıcı bir 

tutum gösteren anne babalar güven duygusundan yoksun, endişeli kendine güvenmeyen 

çocuk yetiştirmiş olurlar. Bu çocuklar yeterli olgunluğa erişemedikleri için okulda 

kendini ifade etmekte zorlanacaktırlar (Oktay, 1999, s.279).  

Hoşgörü ve güven ortamında yetişen çocuklar anne-babaları tarafından güven 

duygusu içinde çevreyle rahat iletişim kurabile çocuklardır. Bu çocuklar okula 

başladıkları zamanda hem arkadaşları hem de öğretmeni ile kolay iletişim kurarak 

olumlu duygular içinde okula uyum sağlayacaklardır. (Ayhan; s:171, 2004)  

Yeterlik duygusu olan, yüksek benlik saygısına sahip bir çocuk, kendi kendine 

yetmeyi ilk 6 yılda öğrenmiş, yeterince sorumluluk üstlenmeyi ve kendi başına karar 
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verebilmeyi yaşamışsa, okul ortamına kolaylıkla uyum sağlayacaktır. Çünkü okulun 

kurallarına uyabilecek, kendi özgürlüğünün başladığı ve bittiği noktaları kestirebile-

cektir. (Yavuzer, 2002, s.230). 

Bütün bu gelişim alanlarına ait pek çok becerinin okulöncesi dönemde aşamalı olarak 

geliştirilmesi gerekmektedir. Evde ve anaokullarında çocuklar için yaratılan olanakların 

çok değerli etkileri vardır. Çocuğun yürüme, koşma, sıçrama, makasla kesme, resim ve 

harf çizme, arkadaşlarıyla birlikte oynama, sıra bekleme, dinlenme, sesleri ayırt etme, 

pek çok kavramı anlama gibi becerilerinin ve dikkat süresinin gelişmesi çocuğu okula 

hazırlar (Doğuş Okullar Grubu Rehberlik Servisi, 2006). 

Hazır Bulunuşluk: Olgunlaşmadan daha geniş ve kapsamlı bir kavramdır. 

Olgunlaşma ve öğrenmemin etkileşimi sonucu daha önce gerçekleştirilemeyen bir 

davranış ve becerinin başarılması için gerekli şartların oluşumuna hazır bulunuşluk 

denir (Arı, 2005, s.37).  

Hazır bulunuşluk bireyin bir beceriyi yapabilecek olgunluğa ulaşmasının yanında o 

beceri için basamak oluşturacak bilgi, istek, tutum gibi temel yaşantılara sahip olmasıdır 

(Avcı,2003, s.45). Örneğin; çocuğun ilkokula başladığı zaman yazmayı öğrenebilmesi 

için parmak kaslarının olgunlaşmasının yanında, kalemi tutmayı daha önceden bilmesi 

gerekir. 

Thackray (1971).her türlü öğrenme için hazır bulunuşluk, çocuğun herhangi bir 

duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şekilde öğrenebileceği dönem 

olarak tanımlamaktadır (Akt. Oktay,1983, s.4). 

Hazır bulunuşluk bilişsel hazır bulunuşluk, sosyal hazır bulunuşluk ve eğitsel hazır 

bulunuşluk olmak üzere üçe ayrılır (Ünal, 2005,s.54). 

Bilişsel Hazır Bulunuşluk 

Öğrenmeyle ilgili gerekli yeteneğe ve yeni öğrenmeyle ilgili ön koşul davranışlara 

sahip olmak bilişsel açıdan hazır olmayı ifade eder (Tuna ve Kaçar, 2005,s.71). Bilişsel 

açıdan hazır olma eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesini sağlayacak ortamlar 

oluşturularak sağlanabilir (Yenilmez ve Kakmacı, 2008,s.56). Bilişsel hazır bulunuşluğu 

destekleyen ortamlarda birey soru sorar, sorgulama, analiz, sentez ve değerlendirme 

yapar. 
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Sosyal Hazır Bulunuşluk 

Bir işin daha kolay yapılabilmesi için duyuşsal ve sosyal açıdan hazır olmak son 

derece önemlidir. Birey başarı düzeyini kestiriyorsa ve kendisine güveniyorsa o 

derecede başarılı olacaktır. Bireyin öğrenmesi üzerinde sosyal çevresinden gelen 

tepkiler de son derece önemli bir etki oluşturmaktadır. Yani birey çevresinden 

engelleyici, küçük düşürücü ya da başaramayacağını hissettiren bir tepki aldığı zaman o 

işi yapmaktan vazgeçer. Bu durumun tam tersine olumlu ve destekleyici tepkiler aldığı 

zaman işi kolaylaşır ve o işi yapma isteği artar(Yenilmez ve Kakmacı, 2008,s.96). 

Eğitsel Hazır Bulunuşluk 

Yaşam boyu ve iş başında gerçekleştirilen eğitim kavramları eğitsel hazır 

bulunuşluğu ifade eder. Eğitsel hazır bulunuşluk çok sayıda kaynaktan bilgiye ulaşma, 

ulaşılan bilgiyi değerlendirme, zaman ve mekân sınırı tanımadan bilgiyi paylaşma ve 

tartışma, gerekli durumlarda bu bilgiyi yaşamda kullanabilmeyi gerektirmektedir (Aruk, 

2008,s.98). Öğrenmeye ait bir görev hazır bulunuşluk dikkate alındığında bütüne 

yönelik olduğu için birey bir konunun bütününü öğrenemiyorsa bu başarısızlıkta başka 

sebepler aramak gereklidir (Senemoğlu,2009,s.112). 

2.1.2.1. Bilişsel Gelişim 

Bireyin çevresini tanıması ve anlamasını sağlayan zihinsel faaliyetler bilişsel gelişim 

olarak tanımlanmaktadır. Bilişsel gelişmeyle ilgili temel araştırmayı Piaget yapmıştır. 

Piaget’nin kuramıyla ilgili bazı temel kavramlar bulunmaktadır. Bunlar sema, uyum, 

özümleme ve dengelemedir. Sema; geçmiş yaşantılardan oluşan ve şimdiki deneyimlere 

temel oluşturan yapıdır. Sema; bütün içinde organize edilen, sık sık tekrar edilen 

davranışlardır. Şemalar ilerleyen zaman içinde farklı durumlara uyarlanabilen yapılardır 

(Yavuzer, 1997, s.41).Uyum; şemaların, yaşanılan deneyimler sonucunda değiştirilerek 

problem çözme olayına uyum denmektedir. Bireyin yeni durum veya problemlere 

uygun tepki verebilmesidir. Özümleme ise; yeni karşılaşılan durumla daha önce var 

olan durumların birleştirilmesidir. Dengeleme; bireyin özümleme yoluyla çevremize 

uyum sağlayarak bir dengeye ulaşılmasıdır. Zamanla yeni durumlar ortaya çıkar ve 

birey yeni durumlara yeni uyum sağlamaktadır (Senemoğlu, 2003, s.36). 

Edindiği bilgiler ve anlayışlar sonucu bireyin dünyayı anlamasını ve öğrenmesini 

sağlayan, zihinsel yapılardaki gelişime bilişsel gelişim adı verilmektedir. Akıl yürütme, 
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düşünme, bellekteki değişimler, dil gelişimi bilişsel gelişim içinde değerlendirilir. 

“Piaget, Bruner ve Vygotsky, çocuğun çevresindeki dünyayı, değişik yaşlarda nasıl ve 

niçin böyle gördüğünü ve algıladığını belirlemeye çalışmışlardır ” (Senemoğlu, 2011, 

s.32). 

Piaget bilişsel gelişimle ilgili kuramını geliştirirken, bilimsel araştırmalarının yanı 

sıra günlük yasamdan da veri toplamıştır. Bu çalışmalar sonucunda çocukların 

yetişkinlerden farklı zihinsel işleyişlere sahip olduklarını öne sürmüştür (Erden ve 

Akman,2012). Piaget bilişsel gelişimi biyolojik etmenlerle açıklamıştır. Bunlar: 

olgunlaşma, fiziksel çevre ile ilgili deneyim, sosyal çevre ile ilgili deneyim (uyum), 

organize etme ve dengelemedir. Bilişsel gelişimde ilerleme olabilmesi için olgunlaşma 

gerekir. Biyolojik olgunlaşma fiziksel büyüme ile ilişkilidir. Aynı takvim yasındaki iki 

çocuk vücut yapısı, zekâsı ve duygusal tepkileri itibariyle oldukça farklı özellikler 

gösterebilir. Piaget’ye göre olgunlaşmada görülen bu tür farklılıklar kalıtımla ilgilidir 

(Selçuk,2005,s.93).  

“Piaget, bilişsel gelişimi, dünyayı öğrenme yolunda bir denge, dengesizlik yeni bir 

denge süreci olarak görmektedir” (Senemoglu,2011,s.33). Dengeleme bilişsel gelişimi 

harekete geçiren ana etmendir. Diğer etmenlerin hareketlerini düzenler ve iç yaşantılar 

ile dış çevresel gerçekliğin birbirleriyle tutarlı olmalarını sağlar. Dengeleme ile bireyin 

yeni karşılaştığı bir durumla, kendisinde önceden var olan bilgi ve deneyimleri arasında 

denge kurmak için yaptığı zihinsel işlemler kastedilmektedir (Erden ve 

Akman,2012,s.45). Bunun karşıtı olarak dengesizlik, öğrencinin karşılaştığı ile bildiği 

arasındaki uyuşmazlıktır. Dengesizlik bireyi yeni karşılaştığı şeyi zihnindeki yapıya 

uydurmaya ya da bilişsel dengeyi sağlamak için yeni zihinsel yapı oluşturmaya zorlar 

(Küçükkaragöz,2012,s.79). 

Piaget çalışmalarında çocukların bilişsel gelişiminin belli bir sırayla ilerlediğini 

belirtmiştir. Piaget’e göre dönemler birbirlerinden farklıdır ve her dönem çocukların 

dünyayı nasıl gördükleriyle tanımlanır. “Bilişsel gelişim büyük ölçüde biyolojik 

olgunlaşmadan etkilenmekle birlikte, bireyin yasını bilmek, onun hangi dönemde 

olduğunu yordamak için kesin bir ölçü olmamaktadır” (Erden ve Akman,2012,s.36). 

Piaget ise bilişsel gelişimi genel olarak dört temel döneme ayırmıştır. Bunlar: Duyuşsal-

motor dönem, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi, soyut işlemler dönemidir. 

(Erden ve Akman,2012; Küçükkaragöz,2012; Senemoglu,2011; Schunk,2008/2009). 
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Sezgisel dönem 4-7 yaslarını kapsar. Çocuklar bu dönemde, mantık kurallarına 

uygun düşünme yerine, sezgilerine dayalı olarak akıl yürütürler ve problemleri 

sezgileriyle çözmeye çalışırlar (Senemoglu,2011,s.83). Dil, hızla gelişmeye devam eder. 

Herhangi bir nesne ya da nesne grubunun fiziksel biçimi ya da mekândaki konumu 

değiştiğinde, nesnenin miktar, sayı, alan hacim vb. özelliklerinin değişmeyeceği 

(korunum) ilkesi henüz gelişmemiştir (Erden ve Akman,2012,s.54). 

 Karmaşık kavramları ve ilişkileri anlayamayan çocuklar, nesneleri büyüklük, renk, 

biçim ve nesnelerin değişmezliği açılarından sınıflandırmayı öğrenir. Ama ilişkilerinin 

tam olarak farkında değildirler. Bütün ve parça arasındaki ilişkileri kuramazlar 

(Senemoglu,2011,s.112). Bu dönemde çocuklar dönüşmezlik (tersine çevrilmezlik) 

özelliği gösterirler, yani yapılan şeyler değiştirilemez. Bütün ve parça arasındaki 

ilişkileri kuramazlar. Bu dönemde her sorunun cevabını bilmek isterler. Arkadaşlarıyla 

yetişkin ilişkilerini taklit oyunları oynamaya başlarlar. Birçok çocuk düşsel bir arkadaş 

edinir. Hayal gücü sürekli olarak çalışır. Gerçekle hayali ayırt edemezler. 

Benmerkezcilik önce güçlenir sonra zayıflamaya baslar. Bu dönemde monolog seklinde 

konuşmalar da görülür. Animizm, bu dönemin diğer bir özelliğidir yani çocuklar 

yasayan ve yasamayan nesneler arasında ayrım yapamazlar (Küçükkaragöz,2012,s.52). 

Bilişsel Gelişim Kuramı ( Piaget Kuramı) 

Piaget’e göre gelişim, ilk bilgiden daha ileri bilgiye yükselmektir ( Günçe,1973,s. 

31). 

Bu kurama göre çocuğun gelişimi, fiziksel olgunlaşmasının yanında, çevresine, 

çevresinden gelen etkilere, yaşadığı deneyimlere, yapılan toplumsal aktarımlara da 

bağlıdır. 

Piaget’e göre çocukta zihinsel gelişim dört döneme ayrılarak incelenmektedir. 

Bunlar; 

1. Duyusal-Devinimsel Dönem 

2. İşlem öncesi Dönem 

3. Somut İşlemler Dönemi 

4. Soyut İşlemler Dönemi ( Günçe,1973, s.38 ). 

Birinci sınıfa başlayan bir öğrencinin ait olduğu dönem için, işlem öncesi dönemin 

bitip somut işlemler döneminin başladığı dönem denilebilir. Ancak daha çok somut 

işlemler dönemi denebilir. Çünkü, bir çocuk Piaget’e göre, yedi ile on bir yaşları 
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arasında somut işlemler dönemine geçebilmektedir. Bu kurama göre zihinsel yapılar 

hazır değilse özümleme yapılamaz, çocuk uyum sağlayamaz ve gerçekleştirilen 

öğrenme de kalıcı olmaz, çabuk unutulur, genelleştirme olmaz. Bundan dolayı kalıcı bir 

öğrenme için zihinsel yapıların tamamlanmış olması gerekmektedir. Zihinsel yapıların 

dikkate alınmadığı bir okulda öğrenme kalıcılığını kaybedecektir ( Senemoğlu, 2002, 

s.59). 

Son çocukluk döneminin başlarında dengesiz bir gelişim dikkatimizi çeker. Özellikle 

6 yaşın sonuna rastlayan bu gelişim özellikleri, 7 yaşından itibaren yerini giderek 

düzenli ve dengeli bir döneme bırakır. Bu döneme, Piaget “Somut işlemler dönemi” 

adını vermektedir. Somut işlemler döneminde, çocuklarda mantıksal düşünme ve sayı, 

zaman, mekân, boyut, hacim, uzaklık kavramları yerleşmeye başlar. 

“Çocuklar, somut işlemler döneminin başında (6-7 yaş), Korunum ilkesini kavrarlar. 

Korunum, herhangi bir nesne ya da nesne grubunun fiziksel biçimi ya da mekandaki 

konumu değiştiğinde, nesnenin miktar, sayı, alan, hacim vb. özelliklerinin 

değişmeyeceği ilkesidir” (Şahin, 2000: 98). Korunum yasasını kazanmış bir çocuğun 

ilköğretime başlaması ile kazanmamış bir çocuğun başlaması arasında, akademik başarı 

açısından derin bir farklılık olduğu söylenebilir. Bu nedenle, korunumu kazanmış 

olmak, ilköğretime başlarken çocuğun kazanması gereken en önemli hazır bulunuşluk 

düzeylerinden biridir. Öğretmenlerin, ilköğretime başlayan öğrencilerinin korunum 

ilkesini kazanıp kazanamadıklarını ölçmesi, bu açıdan çok önemli gözükmektedir.  

Tüm dünyada çocukların somut işlemler döneminde okula başlamaları bir tesadüf 

değildir. Bu dönemde, çocuk 5 duyu organı ile algılayabildiği olgu ve olaylar 

konusunda mantıksal olarak düşünebilir ve yargıya varabilir. Ancak, 5 duyu organı ile 

algılayamadığı olgu ve olaylar konusunda mantıklı düşünmekte güçlük çeker. Bu 

nedenle, ilköğretime başlayan öğrencilerin bu özelliklerinin öğretmenler tarafından 

dikkate alınması, çocuğun okul yaşantılarının olumlu geçmesinde çok önemlidir 

(Yapıcı, 2004). 

Çocuktaki öğrenme yeteneğini etkileyen bir başka önemli özellikte zekadır. Zeka, 

çocuğun anne-babadan almış olduğu önemli kalıtımsal özelliklerden biridir. Ancak bu 

kalıtımsal özellik daha iyi geliştirilmek için uygun koşullar ister. Bu konudaki çeşitli 

araştırma bulgularını gözden geçiren Downing ve Thackray (1972), değişik zamanlarda 

farklı öğrenme yöntemleri ile yapılan araştırma sonuçlarını derledikleri “Readining 
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Readiness” adlı yapıtlarında özetle; okuma olgunluğu ve zeka arasındaki ilişkinin, 

kullanılan yönteme, dilin ve alfabenin özelliklerine göre değişiklik göstermekle birlikte, 

çocukların zeka düzeyleri ile okuma başarısını gösteren puanlar arasında yüksek bir 

bağlantı olduğunu bulmuşlardır (Akt. Oktay ve Unutkan, 2005). Piaget bilişsel 

gelişimde ilerleme olabilmesi için organizmanın biyolojik olgunluğa erişmesi ve 

çevresiyle etkileşimleri sonucu yaşantı kazanması gerektiğini savunmuştur. Bilişsel 

gelişim, olgunlaşma ve yaşantı kazanma arasındaki sürekli etkileşimin bir ürünüdür 

(Akt. Senemoğlu, 2005, s.47). 

2.1.2.2. Dil Gelişimi 

Dil, bir semboller dizisidir. Düşünce’ de bu dilsel semboller yoluyla şekillenen 

zihinsel etkinliklerin ürünüdür. Kısaca Dil; “Düşünceyi yapılandırır ve dil ile düşünce 

karşılıklı bir yapılanma ve etkileşim içerisindedir. Dilin, arzu ve isteklerle heyecan ve 

duyguları ifade etme, nesnelerin durumunu ve olayları açıklama ve konuşma gibi 

önemli işlevleri vardır (Özbek,2003,s.15). 

Birinci sınıf öğrencisinin dil gelişimi gelişme halindedir. Kelime ve harflere, resim, 

hikaye, masal ve öykülere karşı ilgilidirler. Kısa sürede çok kelime öğrenebilmektedir. 

Çocuklar önce varlıkların karşılığı olan kelimeleri, daha sonra varlıkları niteleyen 

kelimeleri hareketlerini karşılayan kelimeleri ve varlıkları temsil eden kelimeleri 

öğrenirler (Tozar,2011,s.50). Çocuk gelişiminde bireysel farklılıklar vardır. Dil gelişim 

özellikleri her çocukta aynı dönemde görülmeyebilir. Bir gelişim alanında olan sorun 

diğer bir gelişim alanını da etkiler. Bilişsel gelişim ile dil gelişimi paralel gelişen 

gelişim alanlarıdır. (Kurtuluş,1999,s.12). 

Sever’e (2003:27) göre dil, konuşurken çıkarılan, duyarak algılanan ses örüntüleriyle 

anlatmak ya da kavrayıp yorumlamak istenilen anlam örüntüleri arasındaki ilişkiyi 

kuran yapısal bir sistemdir. Farklı dil ve kültürle yetişen aynı yastaki çocuklar, benzer 

evrelerden geçerek dil gelişimlerini sağlarlar. Erden ve Akman’ın (2012:72) belirttiği 

gibi, aynı yaslardaki çocukların kullandıkları sözcüklerin sayısı, kurdukları cümle 

yapıları, hatta ses tonları ve vurgulamaları bile birbirine benzemektedir. Bu 

benzerliklere bakarak bazı psikologlar dil gelişiminin bilişsel gelişimle aynı biçimde 

ilerlediğini savunmaktadırlar. 
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Dil gelişimi ile ilgili farklı görüşler öne sürülmüştür. Davranışçı görüşe göre, 

çocuklar konuşulan dili, herhangi bir şeyi öğrendikleri gibi öğrenirler (Küçükkaragöz, 

2012, s.102). 

Dil gelişimi ile ilgili diğer bir görüş ise Chomsky ve Lenneberg gibi dilbilimciler 

tarafından savunulan ve Psikolinguistik Kuram adı verilen kuramdır. Bu kurama göre 

insanlar doğuştan dil öğrenebilmek için özel bir mekanizmaya sahip olarak doğarlar 

(Erden ve Akman, 2012). Bu mekanizma sayesinde çocuk çevresinde konuşulan dili 

içselleştirir, kurallarını anlar ve belli bir olgunluğa ulaştığında konuşmayı öğrenir 

(Küçükkaragöz,2012). Daha sonraki dönemlerde de çocuk sözcük dağarcığını 

genişletmeye devam eder. Bilişsel gelişime ve olgunlaşmaya bağlı olarak çevresinden 

duyduğu sözcükleri kullanmaya baslar. Diğer yandan çocuğun konuşmalarının içerikleri 

model aldığı kişiler ya da sembolik modellerden de büyük ölçüde etkilenir. Kullanılan 

sözcükler, kurulan cümle biçimleri, konuşma içerikleri bilişsel gelişimin düzeyi ile 

birlikte, anne babanın çocukla iletişim biçimi, geçirilen yaşantıların nitelikleri, bireyin 

özdeşim kurduğu grubun özellikleri gibi çevresel etkenlerden de etkilenir. (Erden ve 

Akman,2012). 

Sosyal öğrenme kuramcıları ise dil gelişiminin sosyalleşme süreci içinde 

gerçekleştiğini, çocuğun çevresindekileri model alarak gözlem ve taklit yoluyla 

konuşmayı öğrendiğini savunurlar. Vygostsky çocukların kazandıkları kavram, 

düşünce, olgu ve tutumların kaynağının sosyal çevre olduğunu belirmiştir 

(Küçükkaragöz,2012, s.104). 

2.1.2.3. Motor Gelişimi 

Okula başlayan çocuk, oynayacak, zıplayacak, okuyacak, yazacak, kısaca bir takım 

bedensel hareketler yapacaktır. Çocuğun bedensel yönden bunları yapabilecek bir 

durumda olması gerekir. Sağlıklı ve enerjik olan çocuklar bütün dikkatlerini öğrenmeye 

verebilme yeteneğine sahiptir (Kılıç, 2004, s.51). 

6 yaşındaki çocuk ince bir çizgi üzerinden kolaylıkla yürüyebilir. Oldukça çevik bir 

biçimde parmak uçlarında koşabilir. Tırmanma, kaydıraktan kayma, sallanma, kazma, 

ve daha pek çok hareket becerisinden etkilenmiş, ustalaşmıştır. Ayak değiştirerek 

sıçrayabilir. Hareketleri müziğin ritmine uygundur (Aral ve diğer.2000,s.78). 6 

yaşındaki çocuğun hareketlerinin koordinasyonu düzgündür. Ancak yeni yönelimler, 

çocuğun bebeklik ile çocukluk arasında gidip gelmesine neden olur. Sınırsız enerjiye 
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sahip olan çocuk yerinde duramaz. Otururken bile kımıldar, bükülür, uzanır. İp atlar. 

Topa yön vererek sıçratır. Tek elle top tutar. Sopa ile topa vurur. Paten kayar. İki 

tekerlekli bisiklete biner. Kızak kayar. Tek ayak üzerinde on saniye durur. El 

becerilerinde ona sağlayacağı olanakları keşfetmektir. Bloklarla çeşitli yapılar yapar, 

onlarla oynar. Zorluk çekmeden ayakkabılarını bağlar. Düğmelerini ilikler. Bir insan 

resmi çizer. Büyük harf çizer. Çekiçle çivi çakar. Koşarken yerden nesne alır. Resmin 

sınırlarını taşırmadan boyar. Başparmağı ile diğer parmaklarına dokunur. Rahatlıkla 

katlar yapıştırır ve şekil verebilir. Şekilleri tanır eşleştirebilir. Adını yazabilir. Küçük 

kaslarını kontrol eder ve çok rahat bir biçimde kullanabilir. Marangozluk, kil, hamur 

şekillendirme, boyama ve dikme becerilerini kullanarak çeşitli ürünler oluşturabilir(Aral 

ve diğer.2000,s.78). 

Okul çağından çocukların motor becerileri oldukça gelişmiştir. Motor becerileri ilk 

çocukluk dönemine göre daha düzgün ve koordinelidir. Koşma, tırmanma, halata 

asılma, yüzme, bisiklete binme gibi pek çok beceriyi ustaca yerine getirebilmektedirler. 

Bu becerileri başarıyla yaptıkça daha çok zevk almaktadırlar. 

Erkek çocuklar geniş kas aktiviteleri gerektiren büyük motor becerilerde, kız 

çocukları da küçük motor becerilerinde daha başarılı olurlar(Tozar,2011,s.49). Çocuk 

yetmiş iki aylık oluncaya kadar ömrünün en hızlı bedensel gelişim evresini geçirir. 

Bedensel gelişim çocuğun boy ve kilosunun artması ile vücut sistemlerinin gelişip 

olgunlaşması için geçirdiği süreçtir. 

Okula yeni başlayan bir çocuğun belirli bir yaşa erişmiş olması yeterli değildir. 

Çocukta bulunması gereken en önemli niteliklerden biri sağlıklı ve normal bir beden 

gelişimine sahip olmasıdır (Unutkan, 2003a, s.42). Fiziki olgunluk gelişimine sahip 

olmasıdır. Fiziki olgunluk veya olgunsuzluk, diğer gelişim yüzeylerinin olgunlaşması 

içinde destekleyici kanıt sağlamaktadır. Çocuğun yaşıtlarının normal boy ve kilosuna 

yakın bir gelişim düzeyinde olması da önemlidir. Fiziksel faktörler içinde yer alan 

görme, işitme, konuşma bozukluklarının, görme, işitme ve konuşma bozukluklarının, 

görme ve işitme keskinliğinin de okuma olgunluğunun geç kazanılmasın da rol oynadığı 

pek çok araştırmacı tarafından belirtilmekle birlikte, yapılan çalışmalarda bunların hiç 

birinin ana etken olduğunu kanıtlayacak sonuçlar elde edilememiştir. Ayrıca nörolojik 

faktörlerin de çocuğun okumayı öğrenmesinde etkili olduğu üzerinde durulmuştur. 

Özellikle okuma yetersizliği durumlarında dikkati daha çok çeken nörolojik faktörler, 
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çocuğun okumaya hazırlığında da rol oynamaktadır. ( Oktay, 1999, s.271).Sonuç olarak 

çeşitli faktörlerin etkisini kesin olarak belirtmek güç olsa da, gerek nörolojik gerekse 

görme-işitme gibi fiziksel faktörler çocuğun hazır oluşunda giderilmesi de çocuğun 

okulda başarılı olması açısından gereklidir (Çataloluk, 1994, s.34). 

Fiziksel gelişim, beden ve fiziksel görünüşteki değişimi ve psiko-motor becerilerdeki 

gelişimi kapsar. “Bedensel gelişimin diğer gelişim yönlerinin temelini oluşturması 

nedeniyle onların üzerinde önemli bir etkisi söz konusudur. Çünkü sağlıklı bir gelişim 

için sağlıklı bir bedene gereksinim vardır” (Bilgin, 2012, s.59).  

Senemoğlu (2011), Bu dönemde çocukların büyük kas becerileri küçük kas 

becerilerine göre daha çok gelişmiştir. Hareket gerektiren etkinlikler daha çok ilgilerini 

çekmektedir. Uzun süre aynı yerde oturamazlar. Dikkat süreleri kısadır. İlgilerini 

çekmeyen etkinliklere katılmak istemezler. Yazma, çizme, makas kullanma, boyama, 

yapıştırma gibi etkinliklerle küçük kas becerileri geliştirilebilir. Gelişimsel olarak 

çocuklar, henüz gözlerini küçük nesneler ya da ayrıntılara odaklayacak olgunluğa 

ulaşmadıklarından el-göz uyumları yetersizdir (Erden ve Akman,2012).  

İlk çocukluk döneminde, çocuğun görme duyumu tam olarak gelişmemiş 

olduğundan, büyük puntolu kitapları inceleyebilir. Gözleri ve küçük kasları tam olarak 

olgunlaşmadığından bazı etkinlikleri yapmaları zaman alır (Senemoglu,2011). Bu 

dönemde erkek çocuklar kızlardan daha uzun ve ağır olmalarına karşılık, kız 

çocuklarının ince motor kaslarının gelişimi, erkek çocuklardan biraz daha ileridir. Bu 

nedenle çok uzun süre kalem tutma ve küçük puntolarla yazmayı gerektiren ödev ve 

okul çalışmaları, okula karsı olumsuz bir tutum geliştirilmesine neden olabilir. Bu 

durum göz önüne alınarak aynı yaslarda, farklı cinsiyetteki çocukların ince motor beceri 

gerektiren islerdeki başarılarını karşılaştırmamak gerekir (Erden ve Akman,2012). 

Fiziksel Olgunluk 

İlk çocukluk (2-5 yaş) döneminde fiziksel gelişim hızı, 0-2 yaşa göre azalmıştır. Bu 

dönemde sinir sistemi gelişimini büyük ölçüde tamamlar. Çocuğun beyin gelişmesi 

devam eder. Kalp atışı hızı da giderek azalır. İlköğretime başlama yaşına doğru 

yetişkinlerinkine benzer hale gelir. Psikomotor gelişim bakımından okul öncesi 

dönemde çocuklar oldukça hareketlidir. Örneğin beş yaşındaki çocuk artık ayak 

parmakları üstünde yürüyebilir, üç tekerlekli bisiklete binebilir. Bir adım atarak 

merdiven çıkabilir. Bu dönemde çocuğun görme duyumu tam olarak gelişmemiş 
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olduğundan, ancak büyük puntolu yazıları okuyabilir. Bu dönemde çocuklar el-göz 

koordinasyonu gerektiren etkinlikleri yapamazlar ya da uzun zamanda yaparlar. 

İlköğretim başlangıcında çocukların bilek ve parmak kemikleri ile ince motor kasları 

gelişimini tamamlamıştır. İnce motor kasların gelişimi erkeklerde kızlara göre daha 

yavaştır ve ergenlik dönemi sonunda gelişimi tamamlanır (Can, 2001). Çocuklar 1-2 

yaşta; Kaşık –çatal kullanmaya başlar. Kalemle kağıt üzerine karalamalar yapar. 4 –5 

küpü üst üste dizer. 2-3 yaşlarında; Sağlam basarak yürür koşar. Dengesini 

kaybetmeden çömelir ve kalkar. Trabzana  ve duvara tutunarak tek ayakla merdiven iner 

- çıkar. Bisiklete biner. Topa tekme ile vurur. Kaşık –çatal – bardak kullanır. Dişini 

fırçalamaya çalışır. Kalem kullanarak dairesel çizgiler çizer. Kitabın sayfalarını çevirir. 

3-4 yaşlarında; Yürüme, koşma, sıçrama becerilerinde ilerleme sağlar. Ayak 

değiştirerek merdiven çıkar, inerken tek ayak iner. 3 tekerlekli bisikleti pedalla 

çevirerek 1-2 metre ilerler. Çocuk bahçesindeki aletleri daha etkin olarak kullanır. Basit 

insan figürü çizer. Kağıt üzerine çizilmiş düz bir çizgi üzerinden makasla keser. İki elini 

koordineli olarak kullanmaya başlar. El tercihi belirgindir. 4-5 yaşlarında; Beden 

hareketlerini ustalıkla yönlendirir. Üç tekerlekli bisiklete ustalıkla biner. Top oyunlarını 

rahatlıkla oynar. Koşarak merdiven iner – çıkar. Kendi kendine yemek yer, dişlerini 

fırçalar. Çoğu giysisini giyer – çıkarır. Kalemi becerili olarak tutar. Köşeli şekiller çizer. 

İnsan, ağaç, ev figürlerini çizer. 5-6 yaşta motor gelişim; Bedenini kontrollü olarak 

kullanmada ustalaşmıştır. Denge ve vücut koordinasyonu oldukça iyidir. Grupla 

oynanan kurallı top oyunlarını oynar. Çift ayak sıçrayarak ip atlar. Giyinme –soyunma, 

beslenme, temizlik, kendine çekidüzen verme gibi özbakım ihtiyaçlarını karşılar. 

Kalemi, makası, fırçayı ustalıkla kullanır. Boyama, çizme, kesme, katlama, yapıştırma 

gibi etkinlikleri beceriyle yapar. Resimlerinde kompozisyonlar oluşturur (Metin, 200) 

Fiziksel olgunluk, genel olarak bedensel gelişimi ifade eder. Kişinin doğum öncesinden 

itibaren bedensel yapı olarak geçirmiş olduğu değişikliklerdir. Çocuğun fiziksel gelişimi 

başarılı bir öğretimi önemli ölçüde etkiler. Çünkü, fiziksel olgunlaşma ile öğrenme 

birbiriyle ilişkilidir. Bu durum özellikle ilköğretimde belirginleşir. Fiziksel gelişimi 

yavaş olan çocuklar, yavaş gelişimin sonucu olarak çeşitli zorluklar yaşayabilir. Fiziksel 

gelişimi olumlu yönde etkileyebilmek amacıyla kazandırılacak davranışlar, çocukların 

sosyal açıdan gelişmelerine ve daha gerçekçi bireysel hedefler belirlemelerine de 

yardımcı olur. Araştırmalar fiziksel etkinliklerin kişiler arası ilişkilerin kurulması ve 
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devam ettirilmesinde önemli olduğunu göstermektedir. Bu etkinliklerde çocuklar, 

grubun ortak amacı doğrultusunda beraber çalışma imkânı bulurlar. Grup içinde 

arkadaşlıkları gelişir. Arkadaşlıkları geliştikçe sosyalleşme hızlanır (Yüksel, 2003, 

s.45). 

Decker’a (1988) göre, okul çağı çocuklarının, koşma, atlama, tırmanma, yakalama 

gibi etkinliklerdeki becerileri ile küçük kas motor becerileri sürekli gelişmektedir. Bu 

dönemde süt dişleri dökülür. Kız çocukları, erkek çocuklarına göre dişlerini daha erken 

kaybederler ve yeni dişleri daha çabuk çıkar. İskelet gelişimi kasların gelişimine göre 

daha hızlıdır. Çocuklar altı yaşında iken yılda beş-yedi buçuk cm. uzarlar ve yaklaşık iki 

kg. daha ağırlaşırlar. Beyin beş yaşına kadar, yetişkin beyninin ağırlığının %90’ına 

ulaşır. Kalbin dakikadaki atış sayısı yetmiş ile yüz arasındadır. Yedi yaşında görme 

keskinliği yetişkine yakındır. Duyma kabiliyeti olgunlaşmaktadır. Kelimeler arasındaki 

küçük ses farklılıklarını ayırt edebilir. Bu okumayı öğrenmede gerekli bir beceridir. 

Reaksiyonlara zamanında cevap verir (Fırlatılan topu yakalama gibi). Erkek çocukları 

hız ve güç gerektiren etkinliklerde başarılı olurken, kız çocukları uysallık ve ritim 

gerektiren etkinliklerde daha başarılı olmaktadırlar (Akt. Yılmaz, 2003). İlköğretimin ilk 

yıllarında küçük ve büyük kaslar birçok etkinliği yapabilmek için gerekli olgunluğa 

ulaşmıştır. Ancak, küçük ve büyük kas becerilerinin gelişimi için, öğrenmeye ihtiyaç 

vardır. Bu nedenle ana-baba ve öğretmenler, çocukların gerek küçük kas becerilerinin 

gelişimlerine, gerekse büyük kas gelişimlerine yardım edecek öğretme-öğrenme 

etkinlikleri düzenlemelidirler (Senemoğlu, 2005, s.78). 

Genellikle her ülkede ilköğretime başlamak için belirli bir kronolojik yaş kabul 

edilir. Ancak okula yeni başlayan bir çocuğun belirli bir yaşa erişmiş olması yeterli 

değildir. Çocukta bulunması gereken en önemli niteliklerden biri, çocuğun sağlıklı ve 

normal bir bedensel gelişime sahip olmasıdır. Çocuk okula başladığında yaşıtlarının boy 

ve kilosuna yakın bir düzeye ulaşmamışsa, bu durum onun için bir takım sorunlar ortaya 

çıkarır. Aynı şekilde görme, işitme açısından da çocuğun sağlıklı olması gereklidir. 

Aksi halde, iyi göremediği, iyi işitemediği için öğretmenin talimatını iyice anlamayan 

çocuk, başarısızlığı erken tatmış olacaktır. Okumaya geçişte, yönlerin doğru tayin 

edilmesinin ve seslerin ayrımlaştırılmasının da rolü önemlidir. Seslerin doğru 

ayrıştırılmaması yanlış anlamaya, yönlerin doğru tayin edilmemesi de yazmada 

karışıklığa neden olabilir (Oktay ve Unutkan, 2005). 
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2.1.2.4. Öz Bakım 

Bir çocuğun öz bakım becerilerini kazanması, anne-babadan bağımsızlığın 

başlangıcını gösterir. Yetersizliği olan çocuklar için bu bağımsızlık, çevresel beklentiler 

kadar zihinsel, fiziksel ve davranışsal yetersizliklerin bu temel uyum becerilerini 

yavaşlatma, sınırlama ya da süresiz olarak ertelemesine rağmen eşit önemdedir. Tuvalet 

eğitimi, yemek yeme ve giyinme becerileri en temel özbakım becerileridir. Bu becerileri 

el-yüz yıkama, diş fırçalama, burun temizliği ve banyo yapma becerileri izler. Bu 

sürekliliğin sonunda tırnak bakımı, cilt bakımı, saç bakımı ve cinsel organların temizliği 

gelir.  

Zihinsel yetersizliğin yanı sıra pek çok neden, engelli çocukların özbakım 

becerilerini kazanmalarını geciktirebilir. Kas yetersizlikleri, görme problemleri, el-göz 

koordinasyon yetersizlikleri bu nedenlerden bazılarıdır.  

Görsel dikkat, hareketleri taklit, basit emir ve cümleleri anlama becerileri geliştirilen 

çocukların özbakım becerileri daha hızlı kazanılmaktadır. Özellikle taklit etme ve dikkat 

etme süresini arttırma oldukça etkili yöntemler olarak kullanılmaktadır  

(http://www.artiozelegitim.org). 

Duygusal ve toplumsal etkileşimin güçlü, ilişkilerin dengeli sürdüğü aile ortamında, 

yeterli güven, sevgi ve sevecenlik içinde büyüyen çocuklar, gelişimleri için gerekli 

deneyimleri elde edebilirler. Bu tür aile ortamlarında, aile üyelerinin kendilerine düşen 

sorumlulukların bilincinde olarak, çocuğa bağımsızlık yolunda yeterli fırsatları sunması, 

onun sağlam bir kişilik yapısına sahip olmasının yanı sıra yaşamını devam ettirmede 

önemi olan bazı temel alışkanlıkları kazanmasını da sağlayacaktır. Çok erken dönemden 

itibaren temelleri atılmaya başlanan; yemek yeme, giyinme-soyunma, temizlik, tuvalet 

vb. öz bakım la ilgili alışkanlıkları kazandırmada özellikle annelere büyük görevler 

düşmektedir. 

Öz bakım becerilerinden biri olan yemek yeme konusundaki tutumlar çok erken 

yaşta ortaya çıkar ve zamanla gelişir. Çocuğun okulöncesi çağlarda kazandığı yemek 

yeme alışkanlığı hayatının daha sonraki dönemlerini etkileyecek, yaşanılan 

olumsuzluklar ileride ortaya çıkabilecek beslenme sorunlarının temelini oluşturacaktır. 

Çünkü beslenme çocuğun fiziksel, zihinsel, duygusal gelişmesini ve sosyal 

davranışlarını doğrudan etkilemektedir (1). 
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Çocuğun kazanacağı öz bakım becerilerinden olan giyinme, beceri isteyen bir takım 

davranışların birbiri ardına yapılmasını gerektirmektedir. Belirli olgunluğa erişmeden 

giyinme soyunma ile ilgili davranışların yapılması çocuktan beklenilmemelidir. Çocukla 

ilgili diğer tüm davranışlarda olduğu gibi giyinme-soyunma ile ilgili davranışların 

kazandırılmasında da sabırlı olmalı, çocuk özgür bırakılmalıdır. Son yıllarda giyim 

sektörü okul öncesi çağı çocukları için üretilen giysilerde, bu yaş çocuğunun kendi 

başına yardım almadan giyinebileceği şekilde kolaylıklar yapmıştır. Bu da çocuktan 

daha fazla beceriyi başarmasını beklememizi sağlamaktadır. Ancak, özellikle annelerin 

bu konudaki becerilerin gelişmesi için çocuklara gereken fırsatları vermeleri oldukça 

önemlidir (2). 

Çocuğun sağlıklı bir hayat sürmesinde önem taşıyan temizlik ve tuvalet alışkanlığı 

kazandırılırken, ebeveynlerin tutumları bu becerilerin yerleşmesinde önemli rol 

oynamaktadır. Çocuğa iyi model olmanın yanı sıra onun bu alışkanlıkları ile ilgili 

davranışlarını gözlemlemek ve gerektiğinde onu istenilen davranışa yönlendirmek, 

alışkanlıkların kazanılmasını çabuklaştırarak kalıcı olmasını sağlayacaktır. çocuğun 

vücudu ve vücut fonksiyonlarına karşı duyarlılığı, bu becerilerin çocuk açısından ne 

denli önemli olduğunu ortaya koymakta, tuvalet vb. becerilerin kazandırılmasında 

bizlere yardımcı olmaktadır (3). 

Çocukların küçük yaşlardan itibaren kazanmaları istenilen bir başka öz bakım 

becerisi de tertip düzendir. Çocukla kurulan iyi bir iletişimle bu konuda kazandırılmak 

istenenlere ulaşılabilir. Beş yaş çocuğunun belirgin özelliklerinden her şeye karşı birisi, 

yetişkinin yaptığı büyük ilgi duymasıdır. Bu nedenle oyunlarında daha çok yetişkinin 

günlük etkinliklerini taklit eden kız yada erkek çocuk, evde anneye yardım etmekten, 

sofra kurmaktan, çamaşır toplamaktan, toz almaktan vb. büyük zevk duyar (4). 

Bu tür etkinlikler de çocuğun bu konularda beceri kazanmasını kolaylaştırır. 

Çocukluk yılları, çocuğun dikkatsizliği, ilgisizliği, aceleciliği nedeniyle birçok 

tehlikelerle karşılaştığı dönemdir. Bu dönemdeki kazalar zaman zaman tüm yaşamı 

etkileyebilecek sağlık problemleriyle sonlanabilir (5).  

Yaşamın ilk yıllarında ev, çocukların ilk kaza tecrübelerini yaşadıkları yerdir.  

Çocukların evde ve yakın çevrelerinde maruz kalabilecekleri birçok kaza vardır (6). 

 Bu konuda ebeveynlerin çocuğu bilinçlendirmesi onun kendini tehlikelerden 

korumasını sağlayacaktır. Çocuğa okul öncesi dönemde kazandırılacak öz bakım 
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becerileri, bir yönüyle onun gelecek yaşantısına güvenle bakılmasını sağlayacaktır. Bu 

konuda bilinçli olarak verilen eğitimin katkıları büyüktür. Yapılan çalışmalar, annelerin 

eğitim düzeyinin yükselmesinin, çocukların öz bakım becerilerine olumlu katkılar 

sağladığını ortaya koymaktadır (7).  

Okulöncesi eğitim kurumuna giderek sistemli eğitimden yararlanan, gün içindeki 

rutin etkinliklerle öz bakım becerilerine yönelik davranışları tekrarlama fırsatı bulan 

çocukların, öz bakım becerilerine yönelik davranışları yapmalarında okul öncesi eğitim 

almayan çocuklara göre farklılıklar olduğu görülmektedir. (8). 

 Bu konuda annelere düşen sorumluluk oldukça fazladır. Fakat günümüz annelerinin 

çalışma hayatına girmeleriyle evdeki iş bölümünde paylaşımlar artmış, hem babaya hem 

de çocuklara düşen görev ve sorumluluklar değişmiştir. Glass, ebeveynlerin çocuğun öz 

bakım becerilerini geliştirmek için evdeki günlük işlerden bazılarında çocuğun 

katılımının sağlanmasının yararlı olacağını belirtmektedir (9). 

 Küçük yaşlardan itibaren çocuklara kendileriyle ilgili öz bakım becerilerinin 

kazandırılması, özellikle çalışan anneleri çocuklarını bu konuda desteklemeye 

yöneltmiştir. Araştırma, çalışan ve çalışmayan annelerin okul öncesi dönem 

çocuklarının öz bakım becerilerini kazanma düzeylerindeki farklılığı ortaya çıkarmak 

amacıyla yapılmıştır (Demiriz, 2000, s.59). 

Çocuklarda Öz Bakım Becerileri 

Çocuklarımız biz büyüklerin bakımına uzun zaman ihtiyaç duyar. Hatta onun kendi 

bakımını yapması için doğru yaklaşımları uygulamazsak, bir yetişkin olduğunda dahi bu 

bakımı bizden bekleyebilir. Beslenme, uyuma, temizlik, tuvalet alışkanlığı gibi temel 

bakım becerilerini kendi kendine yapabilmesine öz bakım diyoruz. Ve bu yazımızda 

çocuğunuzun, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenme sürecinin başlangıcı olduğunu 

düşündüğümüz, öz bakım konusunu ele alıyoruz. Öz bakım becerileri (tuvalet eğitimi, 

temizlik ve yeme alışkanlığı v.b) doğuştan getirilmeyen ve öğrenilerek sonradan 

kazanılan davranışlardır. Çocuklar, öz bakım ve günlük yaşam becerilerini zihinsel 

Gelişim düzeylerine ve bedensel olgunluklarına paralel olarak kazanırlar. Çocuğun 

becerileri kazanması iki biçimde olur. Birincisi çocuğun yetişkinleri gözlemleyerek 

onları model almasıyla; ikincisi de yetişkinlerin çocuğa destek vermesi süreci ile 

gerçekleşir. 
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En hızlı gelişme çağı olan okulöncesi dönemde, çocuğa kazandırılacak olan öz bakım 

becerileriyle ilgili temel bilgi ve alışkanlıklar onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesini 

sağlayacak ve gelecekteki yaşamında bağımsız, kendine yeten, topluma uyumlu ve 

olumlu davranışlara sahip bir birey olmasına zemin hazırlayacaktır. Çocuğa bu önemli 

dönemin başlangıcında iyi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmaya çalışılması çok 

önemlidir. 

Bununla birlikte, 3-6 yaş grubunda sosyal gelişimdeki hızlı ilerleme ile beraber 

çocuğun akranları tarafından kabulü büyük önem kazanmaktadır. Çocuğun kendi 

ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması, temiz ve yaşına uygun giyinmesi, yemek yeme 

etkinliği sırasında yaşından beklenen davranışları göstermesi bu kabulün düzeyini 

arttırmaktadır. Özellikle erken çocukluk döneminde çocuklara bu alışkanlıkları 

kazandırmak çok önemlidir. Aksi takdirde çocuklar ileriki yaşlarında sosyal 

yaşantılarında çok bir takım problemlerle karşılaşabilmekte ve sosyal duygusal sorunlar 

yaşayabilmektedirler. 

5-6 yaşındaki çocuklar için 

 Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir. 

 Yolda yardımsız yürür. 

 Kendi kendine giyinir, soyunur. 

 Giysilerinin düğmelerini çözer ilikler. 

 Ayakkabılarını bağlar. 

 Saçlarını tarar. 

 Yemeğini kendi kendine yer. 

 Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır. 

 Bıçak kullanır. 

 Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır. 

 Dişlerini fırçalar. 

 Elini yüzünü yıkar kurular. 

 Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar. 

 Hava Şartlarına uygun giysiler seçer. 

Özbakım becerileri (tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlığı v.b) doğuştan 

getirilmeyen öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Bu nedenle davranışların 

öğretilmesinde aileye ve eğitimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle 
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erken çocukluk döneminde çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmak çok önemli aksi 

takdirde çocuklar ileriki yaşlarında sosyal yaşantılarında çok büyük problemlerle 

karşılaşabilmekte ve duygusal-sosyal sorunlar yaşayabilmekteler. 

Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serap Demiriz ve Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 

Çağlayan Dinçer “5-6 Yaş Çocuklarının Öz Bakım Becerilerinin Cinsiyet ve 

Okulöncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İncelenmesi” adlı makalelerinde durumu şu 

şekilde açıklıyorlar: 

En hızlı gelişme çağı olan okulöncesi dönemde, çocuğa kazandırılacak olan öz bakım 

becerileriyle ilgili temel bilgi ve alışkanlıklar onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesini 

sağlayacak ve gelecek yaşamda bağımsız, kendine yeten, topluma uyumlu, olumlu 

davranışlara sahip bir birey olmasına zemin hazırlayacaktır. Çocuğa bu önemli dönemin 

başlangıcında iyi ve doğru alışkanlıkların kazandırılmaya çalışılması çok önemlidir. Bu 

nedenle bu konuda aileye ve okulöncesi eğitimcilerine büyük görevler düşmektedir Öz 

bakım becerileri (tuvalet eğitimi, temizlik ve yeme alışkanlığı v.b) doğuştan 

getirilmeyen, öğrenilerek kazanılan davranışlardır. Bu nedenle davranışların 

öğretilmesinde aileye ve eğitimcilere önemli sorumluluklar düşmektedir. Özellikle 

erken çocukluk döneminde çocuklara bu alışkanlıkları kazandırmak çok önemli, aksi 

takdirde çocuklar ileriki yaşlarında, sosyal yaşantılarında çok büyük problemlerle 

karşılaşabilmekte ve duygusal-sosyal sorunlar yaşayabilmekte  (http://www.bebek.com/, 

15.09.2007). 

Gazi Üniversitesi Meslekî Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim 

Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Serap Demiriz ve Ankara Üniversitesi Eğitim 

Bilimleri Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
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Öncesi Eğitim Alma Durumlarına Göre İncelenmesi”  adlı makalelerinde durumu şu 

şekilde açıklıyorlar: En hızlı gelişme çağı olan okul öncesi dönemde, çocuğa 

kazandırılacak olan öz bakım becerileriyle ilgili temel bilgi ve alışkanlıklar, onun 

sağlıklı bir birey olarak yetişmesini sağlayacak ve gelecek yaşamda bağımsız, kendine 

yeten, topluma uyumlu, olumlu davranışlara sahip bir birey olmasına zemin 

hazırlayacaktır. Çocuğa bu önemli dönemin başlangıcında iyi ve doğru alışkanlıkların 
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kazandırılmaya çalışılması çok önemlidir. Bu nedenle bu konuda aileye ve okul öncesi 

eğitimcilerine büyük görevler düşmektedir ( Demiriz, 2000, s.58-59). 

2.1.2.5. Sosyal, Duygusal Gelişim 

Sosyal gelişim ilk olarak ailede ve yakın çevrede başlarken en fazla toplumun 

yansıması kabul edilen okulda gelişmektedir. Sosyal gelişme bireyin sosyal uyarıcılara, 

toplum yaşamının problemlerine karşı tepkiler geliştirebilmesinin yanında diğer 

insanlara uyum sağlaması ve onlar gibi davranabilmesi becerilerinin kazandırılması 

olarak tanımlanmaktadır (Yapıcı, 2005,s.3).Beş yaşında kendi yaşıtı çocuklarla küçük 

gruplar halinde oynar. Hâlâ kendi isteklerinin yerine getirilmesi ile büyük ölçüde ilgili 

olmakla birlikte, diğer çocukların varlığının oyunu çok daha eğlenceli hale getirdiğinin 

farkına varmıştır. Yetişkinlerle ilişkilerinde de başarılı ve mutludur. Yetişkinleri 

gözlemler ve taklit etmekten hoşlanır, bu çocuğun oyunlarına yansır. Evde ve okuldaki 

kuralları anlar ve uygular. 5 yaş çocuğu, çevresine karşı dostça bir yaklaşım içindedir. 

Sorumluluk üstlenmekten hoşlanır ve başladığı işi bitirmeyi sever. Sorumluluk 

duygusunu geliştirmek için bir işe yardımcı olmak istediği zaman, onu engellemek 

yerine teşvik etmek, gelişim düzeyine ve özelliklerine uygun sorumluluklar vermek 

gerekir. Sorumluk duygusunun gelişmiş olması çocuğun hayattaki başarısı ve sosyal 

uyum için oldukça önemlidir (Aydın ve Aydın,1999,s17; Oktay,2002, s.121; Çağdaş ve 

Seçer,2002,s.39). 

Beş yaşında genellikle uyumlu rahat, sakin bir görünüm sergileyen çocuk altıncı 

yaşta daha hareketli ve uyumsuz bir görünüm içerisindedir. Sosyal yönden hâlâ ailesine 

bağımlı olmakla birlikte, öğretmeni ve arkadaşlarının önemi de giderek artar. Yalnız 

başına oynamaktan hoşlanmaz, oyun oynadığı gruplar genişlemiştir. 

Oyunda kurallar çocuklar tarafından konur, kızlarla erkekler arasında roller ve 

kullandıkları oyun malzemeleri konusunda farklılıklar görülür. Artık yetişkinin 

denetimindeki oyunlarda verilen rolleri yerine getirmeyi başarabilir. 6 yaşına doğru 

işbirliği, dostluk, sempati, rekabet, kavga, ağız dalaşı gibi bir dizi toplumsal davranışlar 

geliştirir. Yaşadığı kültür çevresine uyum göstermeyi başarmıştır. Yan yüksek derecede 

sosyalleşmiştir (Aydın ve Aydın, 1999 s. 17; Oktay,2002, s.120-121;Çağdaş ve 

Seçer,2002,s.41). 

Çocuk ilk toplumsal ilişkilerini çevresi ile duygusal etkileşimine bağlı olarak kurar. 

Anneden ve öteki insanlardan aldığı etkiler göre olumlu veya olumsuz duygusal 
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davranış modelleri ve bunlara uygun kişilik yapısı geliştirir. Çocuğu duygusal 

sorularının ve kişilik özelliklerinin onun için yepyeni bir ortam olan okulun özelliklede 

ilk günlerinde etkili olduğu şüphesizdir (Oktay,1999, s.278).  Duygusal gelişimde diğer 

gelişim alanları ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Özellikle bedensel gelişimi normal olan bir 

çocuğun duygusal gelişiminin de normal olduğu görülmektedir. Ayrıca duygusal 

tepkilerin temelinde zihinsel karışıklıklar bulunmaktadır. Duygusal gelişme ile sosyal 

gelişmeyi birbirinden ayırmak oldukça güçtür. Çocuk duygusal bakımdan gelişmez ise 

çevresi ile iyi iletişim kuramaz dolayısı ile sosyalleşemez. Duygusal yönden sorunları 

olan bir çocuğun dil gelişimi de olumsuz etkilenecektir. Tüm gelişim alanlarının birbiri 

ile etkileşim halinde olmasına rağmen çevresel ve kalıtsal özellikler çocuğun duygusal 

gelişiminde de kendine özgü bireysel ayrılıklar olmasına yol açar. Her çocuğun kendine 

özgü düşünceleri, becerileri ve duyguları vardır. Önemli olan çocuğun duyguları ile 

başkasını zora sokmamasıdır (Aral ve diğerleri, 2000c, s.56-57). Mutlu ve huzurlu bir 

okul öncesi dönem geçiren çocuk duygusal yönden daha uyumlu olarak okula başlar. 

Duygusal uyum tam sağlanmamış, kendine özgü güvensiz ve ürkek bir çocuk diğer 

becerilere sahip olsa bile genellikle okumaya hazır sayılmaz ( Ayhan, 1998, s.24 ). 

Sosyal gelişim bireyin sosyal uyarıcıya, grup yaşamının baskı ve zorluklarına karşı 

duyarlılık göstermesi, grubunda ya da içinde yaşadığı toplumda başkalarıyla iyi ilişkiler 

kurabilmesi ve onlar gibi davranabilmesidir( Yavuzer, 1993, s.49).  Altı yaş çocuğu 

oldukça değişken bir özelliğe sahiptir. Zaman zaman ev ve okuldaki davranışları 

arasında farklılıklar görülebilir. Okulda sessiz, sakin olan bir çocuğun, evde yaramaz 

olması sıkça karşılaşılan bir durumdur (Oktay 2000, s.123). Yine bu dönemde çocuk 

kendi arkadaşlarını kendisi seçebilir. Okul öncesi eğitimin amaçlarından biri de bu 

dönemdeki çocukların duygusal ve sosyal gelişmelerini desteklemektir. Günümüzde 

gerek akademik ortamlarda, gerekse günlük yaşam içinde başarılı olabilmek için gerekli 

bilişsel yetilere ve yeteneklere sahi olmanın yanı sıra çeşitli sosyal becerilere sahip 

olunmanın gerekliliği kaçınılmaz olarak düşünülmektedir. Çeşitli eğitim kurumlarında 

yapılan araştırmalarda, sosyal becerilere sahip çocukların bu becerilere yeterince sahip 

olmayan akranlarına oranla daha başarılı oldukları saptanmıştır. 1980 yıllarında 

Amerika da bir çok araştırmacı tarafından yapılan araştırmalarda çocukların okullarında 

sergiledikleri bireyler arası ilişkilerin niteliksel yapısının, onların gelecekteki bireysel 

uyumluluğunun belirleyicilerinden olduğu kanıtlanmıştır. Yetişkin insanların sosyal 
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becerilerinin ve diğer taraftan bu beceriler sahip olmayan ergenlerin anti sosyal 

davranışlar ve saldırganlık noktasında riskli grup olacağı vurgulanmaktadır. Yaptıkları 

çalışmalarda sosyal beceri yoksunluğu ve depresyon arasında ilişki olduğu ve depresif 

bireylerin daha az sosyal beceriler sergilediğine dair bulgular elde edilmiştir. Bireylerin 

yetişkinlikte sergileyeceği tutum ve davranışların temellerinin okul öncesi dönemdeki 

yıllarda atıldığı birçok teori tarafından iddia edildiği gibi gerçekleştirilen birçok 

araştırmada da kanıtlanmıştır. Dolayısı ile bireylerin mutlu, kendisi ile barışık, 

hedeflerini doğru tayin edebilen ve bu yolda çıkabilecek engellerle başa çıkabilmesi için 

gerekli duygusal ve sosyal becerilerin temellerinin okul öncesi dönemde atılmasına 

katkı sağlayacak tutum ve davranışların sergileneceği eğitim ortamlarının gerekliliği 

kaçınılmaz görünmektedir (Palut, 2005,s.311). 

4-5 yaşta çocuklar, akranları ve yetişkinlerle iletişiminde başarılıdır. Kuralları anlar 

ve uygular. Sorumluluk almaktan hoşlanır. Yetişkin desteğine daha az ihtiyaç duyar, 

daha bağımsızdır. Duygusal yönden daha dengelidir. 5-6 yaşta ise çocuklar; ailesine, 

okula ve topluma uyumu belirginleşmiştir. Grup oyunları tercih eder. Kooperatif oyun 

oynar. Arkadaş tercihi belirgindir. Empatik anlayış gelişmeye başlar. Erkek çocuklar 

babayla, kız çocuklar anneyle özdeşim kurar (Metin, 2001). Duygusal gelişim; çocuğun 

duygularının farkında olması, kendini tanıması, yeterliliklerini ve yetersizliklerini 

bilmesi, hangi durumda nasıl yaşadıkları nasıl davranacağını bilerek duyguları üzerinde 

denetiminin artması, böylelikle iç dünyasında ile çevrenin beklentileri arasında denge 

kurabilmesini ifade etmektedir. Çocuk, duygusal gelişim sürecinde olumlu ve olumsuz 

duyguları doğal bir şekilde yaşar. Ancak olumsuz duyguların yaşanma sıklığı, 

yoğunluğu, şekli çok önemlidir. Bu da büyük ölçüde çocuğun çevresindeki kişilerin 

tutum ve davranışlarına bağlıdır. Olumsuz duyguların yaşanmasında bu anlamda da 

sorun varsa çocuğun çevresiyle uyumunu bozabileceğinden, bu durum beraberinde 

uyum ve davranış problemlerini de getirebilir. Bu nedenle, çocuğa, olumsuz duyguları 

yaşarken nasıl davranılması gerektiği konusunda önemle durulması gerekmektedir 

(Kandır, 2003). Sosyal gelişim, çocuğun içinde yaşadığı topluma uyum sağlama süreci 

olarak tanımlanabilir. İnsan toplumsal bir varlıktır ve çevresiyle sürekli bir etkileşim 

içindedir. Çocuk doğumundan itibaren aileyle yaşamaya başlar. Bu, onun ilk sosyal 

çevresidir. İnsanlarla nasıl ilişki kuracağının ilk deneyimlerini ailesi ile yaşar. Daha 
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sonra, aile içinde başlayan sosyal etkileşim, diğer yetişkinlerle ve arkadaş ilişkileri ile 

sürer (Kandır, 2003). 

Oyun sırasında iç dünyasını yansıtan çocuk, özgür davranma ve kendini ifade etme 

olanağı bulur. Oyun yoluyla çocuk toplumsal değerleri ve kuralları öğrenir. Cinsel 

kimlik kazanır, aile bireylerinin rollerini üstlenerek sorumluluklarını ve o bireylerin 

kişiliklerini öğrenir, meslek gruplarını tanır. Oyunla toplumsallaşmayı, başkalarının hak 

ve özgürlüklerine saygı duymayı, kendi hak ve özgürlüğünü korumayı, yardımlaşmayı, 

paylaşmayı öğrenir. (Akandere,2003). “Yer, oyuncak, nesne gibi somut varlıkların 

paylaşılmasına ek olarak duyguların, düşüncelerin de paylaşılması, dayanışma içinde 

çalışma ve iyi geçinme, hep oyun sırasında öğrenilir” (Çoban ve Nacar, 2006, s.44). 

Aile ortamı ve sosyal çevre; hem zeka gelişmesinde, hem de zeka gelişmesinden 

etkilenen öğrenme yeteneğinin gelişmesinde, dolayısıyla çocuğun gelişmesinde önemli 

rol oynar. Toplumsal çevre koşullarının da çocuğun gelişmesinde önemli rolü olduğunu 

vurgulayan ve özellikle yaşamın ilk yıllarında içinde yaşadığı aile ve yakın çevrenin 

sağladığı olanakların çocuğun duygusal, toplumsal ve zihinsel gelişimindeki rolüne 

değinen görüşler giderek daha çok ön plana çıkmaktadır (Oktay ve Unutkan, 2005). 

Aile ortamı ve sosyal çevre, zekâ gelişiminde ve zekâ gelişiminden etkilenen 

öğrenme yeteneğinin gelişiminde, dolayısıyla okula hazır olmada son derece önemli rol 

oynar. Toplumsal çevre koşullarının da çocuğun gelişmesinde önemli rolü olduğunu 

vurgulayan, özellikle yaşamın ilk yıllarında içinde yaşadığı aile ve yakın çevrenin 

sağladığı olanakların çocukların duygusal, toplumsal ve zihinsel gelişimindeki rolüne 

değinen görüşler giderek daha ön plana çıkmaktadır. Çocuk, yetişkinin rehberliği yoksa, 

deneyimlerinin önemli yönlerini özümlemekte ve dilin içeriğini ve yapısını 

geliştirmekte güçlük çeker. Bu nedenle ev çevresi, çocuğun yaşamının ilk beş yılında 

önemli bir temel eğitim kurumudur. Bu kurum, çocuğa sağladığı olanaklar ve 

kazandırdığı deneyimlerle onu evden sonra ikinci en önemli eğitim kurumu olan okul 

hakkında aydınlatmada da tek sorumlu durumundadır. 

Ev çevresi denildiğinde üzerinde durulması gerekenler şunlardır: 

1. Ekonomik koşullar (ailenin geliri, evde yaşayan kişi sayısı, evin tipi, yeterli ve 

düzenli beslenme vb.), 

2. Oyun ve çeşitli sosyal deneyimler için olanaklar, 



47 

 

3. Evdeki konuşma ortamı(çocukların konuşmasını etkileyen anne-baba 

konulmasının cinsi, konuşma modeli vb.), 

4. Okuma-yazmaya karşı tutum (evde çeşitli kitapların bulunup bulunmaması, evdeki 

okuma miktarı v.b.), 

5. Çocuğun güven ve kişilik gelişimini etkileyen, özellikle anne-baba ilişkileri 

bakımından, aile yaşamının nitelikleri (MEB;2006). 

2.1.3. Okula Hazır Bulunuşluk Ölçütleri 

Türk Milli  Eğitiminin ve İlköğretimin, tüm ülke fertlerinin “beden, zihin, ahlak, ruh 

ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür 

ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, 

kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve 

verimli kişiler olarak yetiştirmek; ilgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, 

beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata 

hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda 

bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak, böylece bir yandan Türk 

vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak, öte yandan milli 

birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve 

hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir 

ortağı yapmak” (1739 Sayılı Milli Eğitim Kanunu) gibi amaçları vardır. Bu amaca 

hizmet ise bireyin her yönden tanınması ve desteklenmesi ile mümkün olabilir. 

Bu nedenle bireyselleştirilmiş öğretim uygulamalarını gerçekleştirirken birbirinden 

bağımsız gibi görünen fakat her biri bir diğerini etkileyen gelişim alanlarına bir bütün 

olarak yaklaşmak gerekir. Bu gelişim alanları ise bilişsel gelişim, dil gelişimi, fiziksel 

gelişim, duygusal ve sosyal gelişim alanlarıdır. Çocuğun birinci sınıfa hazırlığı bu 

gelişim alanlarındaki bütünsel olarak gelişmişliği ile ilgilidir. Bu açıdan birinci sınıfa 

başlayan her öğrencinin bu gelişim alanlarındaki hazırbulunuşluk düzeylerinin bilinmesi 

gereklidir.  

Bu nedenle birinci sınıf diğer sınıf seviyelerinden ayrı tutulmalı ve öğretimle ilk defa 

karşılaşacak olan çocuğun bireysel gelişimi belirlenmeli ve bütünsel olarak 

desteklenmelidir. Çünkü birinci sınıf öğretimi ile özdeşleşmiş olan okuma ve yazma 

becerilerinin etkili bir şekilde kazanılması sözü edilen becerilerin bütünsel olarak 
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gelişimi ile ilgilidir. Bunun için ise öğretime ne kadar hazır olarak okula geldiği 

belirlenmeli ve öğretim bireysel özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir. 

İlköğretime başlamak çocuğu hayatındaki en önemli dönüm noktasından biridir. 

İlköğretim evden ilk kez ayrılan çocuğun gününün büyük bölümünü kendi yaşıtları ve 

yetişkinlerle geçirdiği farklı bir ortamdır. Çocuk ilk kez programlı bir öğretimin 

gerektirdiği etkinliklere katılmakta, belirli bir disiplin planına dahil olarak kurallara 

uymakta, öğretmenin talimatlarını yerine getirmekte ve daha da önemlisi okuma, 

yazma, aritmetik vb. konularını öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıyadır. İlköğretim 

çocuklarının bu yeni öğrenmeleri yerine getirebilmeleri için sahip oldukları ön 

öğrenmeler büyük önem taşır. Çocukların okul öncesi dönemde kazandıkları bilgi, 

beceri, kazanım ve davranışlar sonraki öğrenim ve deneyimleri için temel 

oluşturmaktadır. Okul öncesinde çeşitli uyaranlardan yararlanan ve öğrenme 

potansiyellerini üst düzeye çıkarabilen çocuklar bir üst eğitim düzeyi olan ilköğretime 

başladıklarında bu tutumlarını sürdürmektedirler (Oktay ve Unutkan, 2005,s.145). 

0-6 yaş, çocuğun gelişiminin en hızlı ve en kritik yıllarıdır. Bu yıllarda temeli atılan, 

beden sağlığı ve kişilik yapısının, ileri yaşlarda yön değiştirmeden, daha çok aynı yönde 

gelişme şansı daha yüksektir. Uzun yıllara dayalı araştırmalarda, çocukluk yıllarında 

kazanılan davranışların büyük bir kısmının, yetişkinlikte bireyin kişilik yapısını, tavır, 

alışkanlık, inanç ve değer yargılarını biçimlendirdiği gözlenmiştir (Oktay, 2003: 3-7). 

Bu açıdan ilköğretime atılacak ilk adımın, öğrencinin ileriki hayatını önemli derecede 

etkileyeceğini dikkate alınırsa ilköğretime başlama yaşının önemi, incelenmesi gereken 

bir konu olarak ortaya çıkmaktadır.  

Çocuğun okula başlaması, onun öğrenim yaşamının en önemli olaylarından biridir. 

Okula başlama, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal açıdan bir olgunlaşmayı 

gerektirir. Bu olgunluğa ulaşmış olan çocuğun, ilköğrenim yaşamı başarılı olabileceği 

gibi, daha sonraki öğrenim yaşamları da başarılı olacaktır (Ülkü, 2007, s.56). 

Yüzyılımızda çeşitli araştırmacılar, “okula başlama olgunluğu” kavramı üzerinden 

durmuşlardır. Bir kısmı, bunu daha geniş olarak okulla ilgili becerilerin rahat 

kazanılması yönünden incelerken, bir kısmı da konuyu daha daraltarak “okuma 

olgunluğu” olarak incelemişlerdir. “İster okul, ister okuma olgunluğu olsun, her ikisi de 

çocuğun tüm gelişmesinin belirli seviyeye erişmesini amaçlamaktadır.”( Oktay, 1980 ).  
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Hazır oluş veya hazır bulunuşluk, “Çocuğun herhangi bir duygusal karışıklığa 

uğramadan kolayca ve yeterli olarak öğrenebilmesidir. Bu, yalnızca olgunlaşma ile 

ulaşılabilecek bir nokta değildir. Çocuk bu hazırlığa, yeni öğrenme görevlerini temel 

olabilecek ön öğrenmesini okul öncesi dönemde öğrendiklerini tamamlayarak ulaşabilir. 

Başka değişle ilköğretime hazırlık, ilköğretime başlamadan bir dönem önce, matematik 

ve çizgi çalışmalarının yapılması değil, 6 yaş grubu çocukların bütünsel gelişimlerinin 

desteklenerek, ilköğretim için gerekli becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmaların  

bütünüdür (Oktay, ve Unutkan, 2005 ).  

İlköğretime başlamadan önce hazır olmak gerekmektedir. Hazır olma daha önce de 

belirtildiği gibi çocuk belli bir şeyi kolaylıkla iyice anlayarak ve ilgiyle öğrenebilme 

yeterliliğine sahip olduğu bedensel, zihinsel, duygusal ve deneyimsel gelişim evresidir. 

Çocuğun herhangi bir öğrenme deneyimi yaşayabilmesi için hazır olması gerekir 

(Ryanjr, 2003 ). 

Çocuğun okula ve okuma-yazma işlemine hazır olması, bütünsel olarak 

düşünüldüğünde, aile, çevre ve içsel faktörler gibi birçok etmenin önemli rol oynadığı 

göz ardı edilmemelidir. Bu faktörler dikkatle incelendikten sonra öğrencinin okula hazır 

oluş durumu hakkında net bir bilgi elde edilebilir.  

Harris ve Sipay (1990) okul hazırlığının değişik tamamlayıcı faktörlerden oluşan 

öğrenmenin biyolojik büyüme ile yakın karşılıklı etkileşimi aracılığı ile gelişen 

karmaşık bir kavram olduğunu ifade ederler. Ayrıca bunun çocuğun yetenekleri ve 

öğretim yöntemi arasındaki uygunluğa bağlı olduğunu da belirtirler. Haris ve Sipay’a 

göre, hazırlığın saptanmasında, kronolojik yaş, cinsiyet, zekâ, fiziksel yeterlilik (yeterli 

sağlıklı beden gelişimi), deneyim, dil faktörleri, duygusal ve toplumsal olgunluk, okuma 

ve kitaba ilgi duyma gibi faktörler de önem taşımaktadır(Aktaran: Çataloluk, 1994). 

Hazır oluşla ilgili çeşitli araştırmalar çok sayıda etmen sıralasa da, ortak olarak ele 

alınan bazı temel faktörlerden söz etmek mümkündür. “Bu faktörler şöyle sıralanabilir:  

1. Fiziksel faktörler  

2. Zihinsel faktörler  

3. Çevresel faktörler  

4. Duygusal faktörler  

Bu faktörlerin sırası araştırmacılara göre değişiklik göstermektedir. Bir kısım 

araştırmacılar için zekâ faktörü en önemli faktör sayılırken, bir kısım da çevresel faktör 



50 

 

veya duygusal faktöre daha çok önem vermektedir. Burada kesin olarak üzerinde 

durulması gerekli nokta, hiçbir etkenin son derece karmaşık olan okulun beklediği 

görevlere hazırlamada ve okuma yazmanın öğretilmesinde tek başına etkili 

olabileceğinin düşünülmemesidir. Bazen bir faktör diğerinden daha önemli gibi 

görülebilir, ama bu diğerlerinin hiç göz önüne bulundurulmaması anlamına gelmez 

(Kılıç, 2008, s.90 ). 

Çocuğun bedensel, duygusal, zihinsel ve sosyal anlamda okula hazır olması demek 

olan okul olgunluğunun birçok tanımı yapılmaktadır (Yavuzer, 2010). Okul olgunluğu 

yerine okula hazır oluş, okuma olgunluğu ifadeleri de kullanılmaktadır. Birinci sınıftaki 

en önemli uğraşı okuma ve yazmanın öğrenilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, okula 

hazırlıklı olmaktan söz eden bazı yazar ve araştırmacıların ilkokulun en önemli görevi 

olan okuma hazırlığını ele aldıkları görülür. Bu konuda yazılmış çeşitli eserlerde ‘okula 

ya da okumaya hazırlıklı olmak’ terimlerinin sık sık beraberce, bazen de birbirlerinin 

yerine kullanıldığı görülür. Özellikle Amerikan ve İngiliz araştırmacıların ‘genel okul 

hazırlığı’ yönünden baktıkları dikkati çekmektedir. Hangi şekilde ele alınırsa alınsın, 

sorun, çocuğun okulda kendisinden istenen görevleri isteyerek ve başarılı bir biçimde 

yerine getirmeye hazır olup olmadığıdır (Oktay, 1999, s.267). 

Öğrenmeye hazır oluş ilk defa ciddi bir şekilde George Stanley Hall tarafından ele 

alınmıştır. Hall, çocuğun belirli bir eğitime, örneğin ilkokul birinci sınıfa başlamadan 

önce neleri bilmesi ve yapabilmesi gerektiği sorusu üzerinde durmuştur. O’na göre 

çocuk, bir şeyi ancak daha önce kazandığı şeylerle ilişkili olduğu veya ilişkiye 

geçirebildiği oranda öğrenebilir. O halde eğitim ve öğretimin herhangi bir aşamasına 

girerken çocuğun neleri öğrenmek zorunda olduğuna değil, daha önce neleri kazanmış 

olduğuna bakmak gerekir (Çataloluk, 1994, s.2). 

Akyol, “okumaya hazır oluş, çocuğun düzenlenen öğrenim programlarından 

faydalanmasına yardımcı olan yetenekler ve kazanılmış becerilere bağlı genel bir 

olgunluk seviyesidir” seklinde bir tanım yapmaktadır (Yılmaz, 2003, s.3). Okuma 

yazma konusunda hazırlıklı olmak büyük ölçüde olgunlaşmaya bağlıdır. Çocuğun 

zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden uygun gelişim basamağına ulaşması, ve 

uygun çevresel ortamda kazandığı beceriler sonucu okuma ve yazmayı öğrenme 

gerçekleşir (Ayhan, 1998, s.23). Yavuzer de, “okula başlayan çocuğun, belirli bir 

zihinsel olgunluğa ulaşarak sınıf içi etkinliklerde başarı göstermesi yeterli değildir” 
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görüşünü savunmaktadır. Çocuğun oyun ve diğer sınıf dışı etkinliklerde de aynı başarıyı 

gösterebilmesi, bedence ve psiko-sosyal açıdan olgunlaşmasını gerektirir. Aksi takdirde 

çocuk dışlanır ve okulun önde gelen toplumsallaştırma işlevinden yararlanamaz 

(Yavuzer, 2004, s.85). 

Görüldüğü gibi okul olgunluğunda özellikle çocuğun öğrenme için belli bir olgunluk 

düzeyine ulaşmasının önemi üzerinde durulmaktadır. Bu olgunluk çocuğun fiziksel, 

zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimleri açısından belli bir düzeye gelmesini ve okulda 

kendisinden istenileni başarılı bir şekilde yerine getirmeye hazır olmasını ifade 

etmektedir (Ülkü, 2007, s.11).  

Thais ‘Okul Olgunluğu ve Okul Olgunluğu Testleri’ adlı makalesinde okula hazır 

bulunuşlukta etkili olan belli baslı üç faktörden söz etmektedir: Zihinsel olgunluk, 

sosyal olgunluk ve bedensel olgunluk (Aktaran: Esaspehlivan, 2006, s.10).  

Anthony, okula hazırlıklı olmada çeşitli gelişim alanlarının rolüne değinmiş ve 

bunları söyle sıralamıştır: 

- Fiziksel (kronolojik yas, boy, ağırlık, cinsiyet, görsel algı, işitme algısı, hareket 

algısı, kalın ve ince kasların gelişmesi ve koordinasyonu), diğer beden işlevleri 

(salgısal, nörolojik ve hormonal) 

- Sosyal (diğer insanlarla başarılı ilişki kurabilme)                                                          

- Duygusal (çevresi ile bağımsız bir şekilde ilişki kurabilme) 

- Zihinsel (günlük yaşantılardan bilgi ve anlayış kazanma) 

- Dil (Diğerleri ile rahatça iletişim kurabilme) (Aktaran: Çataloluk, 1994, s.9). 

Akyol’a göre, okula hazırlığı etkileyen faktörler yas, cinsiyet, sağlık sorunları beyin 

başatlığı, genel zeka, görsel ve işitsel ayırım, dikkat ve dil gelişimidir (Yılmaz, 2003, 

s.18). Hazır bulunuşlukla ilgili çeşitli araştırmalar çok sayıda faktör sıralasa da çoğunda 

ortak olan dört temel öğe özellikle dikkati çekmektedir. Bunlar: 

- Fiziksel faktörler 

- Zihinsel faktörler 

- Duygusal faktörler 

- Sosyal ve çevresel faktörlerdir. 

Bugün gelinen noktada, sözü edilen bu faktörlerin hepsi de aynı önem derecesine 

sahip olarak kabul edilmektedir, çünkü artık bu öğelerin birbirinden bağımsız olmadığı, 
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birindeki eksiklik veya yetersizliğin diğerlerini de etkilediği bilinmektedir (Unutkan, 

2003, s.42). 

Hazırbulunuşluk, belli bir öğrenme faaliyetini gerçekleştirmek için, gerekli olan ön 

koşul davranışların kazanılması anlamına gelir (Ülgen, 1997:23; Yılmaz ve Sünbül, 

2003:28). Başka bir deyişle öğrencinin herhangi bir etkinliği yapmaya; bilişsel, 

duyuşsal, sosyal ve psikomotor hazır olmasıdır (Yapıcı, 2006). Thorndike, 

hazırbulunuşluk kavramı ile ilgili olarak görüşlerini şu şekilde ifade etmiştir. “Bir kişi 

etkinlik yapmaya hazır ise, etkinliği yapması da mutluluk verir; etkinliği yapmaya hazır; 

fakat etkinliği yapmasına izin verilmezse, bu durum bireyde kızgınlık yaratır; etkinliği 

yapmaya hazır değil ve etkinliği yapmaya zorlanırsa, kızgınlık duyar”. (Aktaranlar; 

Senemoğlu, 1998:139-140; Arık, 1995: 256-257). Bu nedenle öğretimle ilk defa 

karşılaşacak olan çocuğun öğretime ne kadar hazır olarak okula geldiği belirlenmeli ve 

öğretim bireysel özelliklerine uygun olarak gerçekleştirilmelidir.  

Tanıma aşamasında öğrencinin hazırbulunuşluk düzeyinin gözlem, gelişim ve 

değerlendirme ölçütlerine göre belirlenmesi söz konusudur. Belirleme aşamasında şu 

sorulara yanıt aranmaktadır:  

Bir öğrencide hangi niteliklerden ne kadar bulunmaktadır?  

Bir öğrenci diğerinden hangi yönlerden ne kadar farklıdır?  

Öğrencinin sahip olduğu nitelikler çerçevesinde öğrencinin bir bütün olarak en üst 

düzeyde gelişebilmesine nasıl katkıda bulunulabilir (Yıldırım, 2002, s.70).  

Okula Hazırbulunuşluğun Ölçütleri 

Çocuklar okul öncesi yıllar süresince aileleri dışındakilere güvenmeyi, bağımsız 

olmayı, kendi kendilerini kontrol edebilmeyi, keşfetmeyi, dünyayı anlamayı 

öğrenmektedirler. Dil becerileri, çevreleri gelişmekte ve zenginleşmektedir. Bu şekilde 

sosyal, duygusal, zihinsel yönden gelişirken; koşarak, atlayarak, tırmanarak büyük ve 

küçük motor gelişimlerinde de değişimler olmaktadır (Dodge ve Bickart, 2000). Oktay 

ve Unutkan (2005) çocuğa ilkokula hazırlık için okul öncesinde destek olunması 

gereken alanları şu şekilde sıralamıştır: 

1. Okumaya hazırlık becerileri: Sesleri tanıma, el-göz koordinasyonu. 

2. Matematik becerileri: 0-20 arası rakamları tanıma, renkleri, şekilleri öğrenme vs. 

3. Sosyal beceriler: Paylaşma, sıra bekleme, sessiz dinleme vs. 

4. Motor beceriler: Büyük ve küçük kas gelişimi. 
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5. Duygusal beceriler: Kendi duygularını ifade etme, empati kurabilme. 

6.Özbakım becerileri: Temizlik, beslenme gibi alanlarla ilgili işleri yapabilme, 

yardımsız giyip çıkarma vs. 

Okula Hazırbulunuşluğun Değerlendirilmesi 

Çocuğun ilkokula hazır olup olmadığının değerlendirilmesi hazırbulunuşluk ile ilgili 

farklı teorik görüşlerde farklı açılardan değerlendirilmektedir (Dockett ve Perry, 2002; 

Mehaffe ve McCall, 2002). 

1. Olgunlaşmacı Görüş: Olgunlaşmacı görüş çocuğun gelişimsel açıdan hangi 

aşamada olduğuna dikkat ederek değerlendirmektedir. Çocuğun okula hazır olup 

olmadığı ya da bir sene bekletilip hazırlığını tamamlaması gerekip gerekmediği 

saptanmaktadır 

2. Çevresel Görüş: Beceri ve bilgiyi ölçmektedir. Renkleri bilme, şekilleri bilme,bir 

kişinin ismini heceleme gibi amaçları içeren beceriler üzerine odaklanmıştır. Kontrol 

listesi şeklinde yapılan değerlendirmeye göre çocuğun okula hazır olup olmadığı 

belirlenmektedir. 

3. Sosyal-Yapılandırmacı Görüş: Bireysel olarak çocuğa odaklanmamakta sosyal ve 

kültürel değişkenleri ele almaktadır. Eğitimci, ebeveyn ve toplumun diğer üyeleri 

birlikte çalışarak o ortamda çocuklar için neyin önemli olduğunu tespit ederek 

değerlendirme yapmaktadır. 

4. Etkileşimci Görüş: İlişkiler düzeyinde hazırbulunuşluğu değerlendirmektedir. 

İlişkiler karşılıklıdır ve gelişim zaman almaktadır. 

Eğitime başlama yaşına getirilen yeni düzenlemeyle, artık çocuklarımız 72 ayı 

doldurduktan sonra değil, 66 ayı doldurduktan sonra okullu olmaya başladılar. Yeni 

değişiklikle tamamlanan ilk uygulama yılında, müfredat yavaşlatılmış ve genel 

akademik başarı hedeflenen ölçüde sağlanabilmiştir. Değişikliğin olumlu ve olumsuz 

bazı sonuçları ile karşılaşılmıştır. Bazı anne-babalar, çocukları 66 ayını 

doldurmamasına ve okul olgunluğuna erişmemesine rağmen çocuklarını okula 

yazdırmış ve zor bir yıl geçirmiş, bazı anne-babalar içinse çocukları çok kısa sürede 

okul ortamına uyum sağlayabilmiştir. Zamanla okul olgunluğu hakkında güçlenecek 

kamuoyu ile aileler daha doğru kararlar verecektir. Yeni uygulamada 66 ayını dolduran 

çocukların okula başlamaları mecburî tutulmuş, 60 ile 66 ay arasındaki çocukların 

okula başlamaları ise velilerin tercihine bırakılmıştır.  
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Bu durum, özellikle Mart ile Eylül ayları arasında doğan çocukların ailelerinde soru 

işaretleri oluşturmuştur. Çocuğu bir yıl daha bekletmek ya da okula başlatmak arasında 

yaşanan kararsızlık süreci, ebeveynlerin zihinlerini kurcalamaktadır. Okula hazır olan 

bir çocuğu, bir yıl daha bekleterek zaman kaybetmesine sebep olmak ya da çocuk hazır 

olmadan ilkokula başlatıp başka problemler yaşamak, karşılaşılacak iki uçlu bir 

sıkıntıdır. Bu meseleyi zihinlerde netleştirmek, daha kolay ve isabetli karar verebilmek 

için “okul olgunluğu” hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. 

Birinci sınıfta çocuğun akademik manada kendine güvenerek okula başlamasının, 

bütün eğitim hayatı boyunca yakalayacağı başarı grafiğinin önemli bir parçası olduğu 

unutulmamalıdır. Bu yüzden 60 ayını dolduran çocuklarda okul olgunluğu, hassasiyetle 

incelenmesi gereken bir konudur. 

Okul olgunluğu olarak ifade edilen gelişim düzeyi, çocuğun birçok alanda yeterlilik 

göstermesi ile değerlendirilir. Bu alanlar, çocuğun dil ve duygusal gelişimi, sosyal ve 

zihnî gelişimi, fizikî ve kas gelişimi ile yakından ilgilidir. Bazı okullarda uzman kişiler 

tarafından uygulanan olgunluk seviyesini tespit çalışmalarının yanı sıra anne-babalar 

da çocuğunda arayacağı kriterleri bilirse daha sağlıklı kararlar verebilirler.  

Okul olgunluğuna erişen bir çocuğun dil gelişimi kendisini ifade edip başkalarının 

söylediklerini anlayabilecek düzeye erişmiş olmalıdır. En az birkaç tane çocuk şarkısını 

ezbere bilmeli, kelimelerin seslerini düzgün kullanıp kelimeleri doğru telaffuz 

edebilmelidir. Cümleleri bir hikâye anlatacak şekilde sıralayabilmesi, bir eşyanın ne işe 

yaradığını kelimelerle anlatabilmesi gerekir. Sohbet ederken karşısındakine söz hakkı 

verip onun söylediği bitene kadar bekleyebilmeli ve belli bir konu ile ilgili bir 

konuşmayı sürdürebilmelidir.  

Okuma olgunluğuna erişen bir çocuk, alfabenin harflerine ilgi duymaya 

başlamalıdır. Bir yerde kendi adını gördüğünde tanımalı ya da kabaca kendi adını 

yazmaya çalışmalıdır. Çocuk kitaplarına ilgi duymalı, kitabın soldan başladığının, 

sayfaların da, kelimelerin de soldan sağa dizildiğinin farkında olmalıdır. Kitabın 

resimlerine bakarak bir hikâye oluşturabilmelidir.  

Çocuğun zihnî gelişim düzeyi de okul olgunluğu için önemli ölçülerden biridir. 

Çocuk, ana renkleri ve kavramları bilmeli; büyüklük, miktar açısından sıralama 

yapabilmeli, kavramların zıtlarını bilmeli, yer ve zaman bildiren kavramları (altında, 

içinde, üstünde, bugün, dün, yarın gibi… ) yerinde kullanabilmelidir. Parça ile bütün 
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arasındaki ilgiyi sezebilmeli, en az 6 parçalık yap-bozları yapabilmelidir. Daire, kare, 

üçgen gibi şekilleri tanımalı, gördüğü şekilleri kâğıda kopyalayabilmelidir. Kendini 

zorlayan bir işle karşılaştığında, dikkatini toplamaya devam edip işini bitirene kadar 

sebat etmelidir. En az 3 parçalı bir isteği, unutmadan yerine getirebilmelidir. Meselâ 

“pencereyi kapat, kalemi yerine koy ve bana bir bardak su getir” gibi... Çocuk 

öğrenmeye karşı meraklı olmalı, bilmediği konular hakkında soru sormalı, 

öğrenmekten zevk almalıdır. 

Zihnî olgunluk kadar önemli olan bir başka alan ise, çocukların sosyal 

olgunluklarıdır. Çocuk tanıdıkları ile selâmlaşmayı; akranlarına, kendinden büyüklere 

ve küçüklere nasıl davranması gerektiğini bilmelidir. İhtiyacı olan bir durumda nasıl 

yardım isteyeceğini bilmeli, doğru kişiden yardım istemekten çekinmemelidir. 

Paylaşmaya açık olmalı, sıra bekleyebilmeli, akranları ile birlikte olmaktan mutluluk 

duymalıdır. Anne ya da babasından problemsiz bir şekilde ayrılabilmeli, kendisine 

sorulduğunda adını, yaşını, oturduğu muhitin ya da mahallenin ismini 

söyleyebilmelidir. Grupla birlikte hareket edebilmeli, içtimai hayatın kurallarına 

uyumlu hareket etmelidir; topluluk içinde bağırmadan konuşmak gibi... 

Bir çocuğun okula başlayabilmesi için kendi bedenine ait işleri kendi başına 

yapabilmesi, ebeveyninden bağımsızlığını kazanmış olması gerekir. Tek başına tuvalet 

temizliğini yapabilmesi, ellerini yardımsız yıkayabilmesi, yardımsız dişlerini 

fırçalayabilmesi, burnunu sümkürerek temizleyebilmesi, yemeğini çatal-bıçak 

kullanarak kendi başına yiyebilmesi gerekir. Okula hazır olan bir çocuk, ayakkabılarını 

doğru ayağına, kıyafetlerini ise yardımsız giyebilmelidir.  

 Çocuğun el becerileri, makas kullanmaya ve kalemi düzgün tutmaya yeterli 

olmalıdır. Kalemi baş, işaret ve orta parmağın ortak koordinasyonu ile tutabilmelidir. 

Bir topu karşısındakine atıp, kendisine yavaşça atılan bir topu havada 

yakalayabilmelidir. Tek ayağının üzerinde en az 5 saniye dengesini sağlayabilmeli, 

kısa bir mesafe tek ayak zıplayarak gidebilmeli, merdiven inip çıkarken her iki ayağını 

da sıralı kullanabilmelidir.  

Duygusal olgunluğu yeterli seviyeye erişen bir çocuk, yenilgi durumlarını 

olgunlukla karşılayabilmeli, yenildiğinde mızıkçılık yapmamalıdır. Eleştiriye ve 

değişime açık olmalı, başarısızlıkla baş edebilmelidir. Kendi duygularını tanımalı, 

başkalarının duygularını da sezebilmelidir. Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etmeli, 
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sorumluluklarının şuurunda olmalıdır. Kendisine verilen bir işi, tek başına yapmaya 

istekli olmalıdır. Ayrıca isteklerini ertelemeyi kabullenmelidir. Mesela odasını 

topladıktan sonra çizgi film izleyebileceğini kabullenebilmelidir. 

Bu alanlar, her ne kadar birbirinden farklı gözükse de aslında bir bütün olarak 

algılanmalıdır ve çocuğun sadece bir ya da birkaç alanda olgunluk düzeyine erişmiş 

olması, ilkokula uyum sağlayabilmesi için yeterli değildir. 60 ayını doldurmuş bir 

çocuğun bu alanların hepsindeki yeterlilik seviyesi temkinle değerlendirilmeli, ancak 

bütününde yeterli olduğu düşünülürse ilkokul eğitimine başlatılmalıdır. Fakat 66 ayını 

dolduran bir çocuğun henüz okul olgunluğuna erişmediği düşünülüyor ise, Sağlık 

Bakanlığı’na bağlı devlet hastaneleri ile, Eğitim ve araştırma hastanelerinin Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları ya da Çocuk Psikiyatrisi bölümlerine başvurulmalıdır. 

Uzmanların yapacağı değerlendirme ile okul olgunluğuna erişmemiş çocukların okula 

başlamaları bir yıl ertelenebilmektedir.   

Havighurst‟un belirlediği çeşitli yaşam dönemlerine ait gelişim dönemleri 

incelendiğinde bebeklik ve ilk çocukluk (0-6 yaş) dönemi çocuklarının gelişim 

görevlerinden biri de okumaya hazır hale gelmektir. Okul döneminde çocuklar üç R 

denen (İngilizce Reading. Writing ve Aritmetic kelimelerinden) okuma-yazma ve 

hesaplamayı öğrenirler. Bunun için okul döneminden önce bunları öğrenmeye hazır 

hale gelmelidirler (Bacanlı, 2002, s.48). İlk çocukluk kritik yaş dönemlerinden beş yaş 

grubu çocuklarda gelişen kas kontrolüne karşın, kas hareketleri bazı inceliklerden 

yoksundur. Bu yaş grubu çocuklar eğri çizgiler çizmekte, kalem kullanmakta 

zorlanırlar. Bazı duyu hareket nedenlerinden ötürü okumaya da henüz hazır değillerdir. 

Ayrıca konuşmalarında zor ve karmaşık sözcüklere yer vermezler (Gesell, Ilg,‟den, 

1982, akt. Yavuzer, 2006, s.110). 

2.2. İlkokul Birinci Sınıf Öğrencisinin Gelişim Özellikleri 

Okula başlama, çocuğun okul öğrenmeleri için hazır olmasını gerektirir. Hazır oluş 

ya da başka bir deyişle okul olgunluğu okul öğrenmeleri için ön bilgi beceri ve tutum 

yani, olgunlaşma ve ön yeterlik anlamına gelmektedir. Çocuğun okula başlaması, onun 

öğrenmeye karşı tutumunu belirlemesinde ve ileriki öğrenme yaşantısına temel 

oluşturmasında büyük öneme sahip olmasından dolayı öğrenim yaşamının en önemli 

olaylarından biridir. Okula başlama genel olarak, zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal 
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açıdan bir olgunlaşmayı gerektirir. Örneğin bir çocuk zihinsel olarak okula başlama 

yeterliliğine sahip olmasına rağmen duygusal olarak “eden kopabilme ”olgunluğunu 

göstermeyebilir (Yörükoğlu, 1993). Bu olgunluğa ulaşmış olan çocuğun, ilköğrenim 

yaşamı başarılı olabileceği gibi, daha sonraki öğrenim yaşamları da başarılı olacaktır 

(Binbaşıoğlu, 1995; Çoban, 1996, akt. Özdemir Kılıç, 2004). Ancak çocuğun okula 

başlaması için genel kabul gören ve başlıca kriter takvim yaşıdır. Bu kriter okula 

başlama için mutlaka önemli bir kriterdir; ancak tek başına yeterli değildir. Çünkü her 

çocuk kalıtımsal özellikler ve çevresi nedeniyle bir diğerinden farklıdır. Dolayısıyla bu 

çocukların okul olgunlukları da bir diğerinden farklıdır, her çocuk bu olgunluğa aynı 

takvim yaşında ulaşamaz. 

Birbirinden farklı gelişim özellikleri taşıyan beş ve altı yaş grubu çocuklar, kendi 

dönemlerinin özelliklerine uygun beceriler göstermektedirler. Beş yaş (60 ay), 

çocukların biraz daha bireysel hareket etmeye başladığı bir yaştır. Sayılar bu yaş grubu 

çocukların ilgisini çekmeye başlar ve gördüğü her şeyi sayarlar. Renkli boyalarla resim 

yapmaktan ve basit melodileri dinleyerek tekrarlamaktan hoşlanırlar. Ayakkabılarını 

giyebilir, basit tokalar takabilir, biraz zorlanarak da olsa düğmelerini ilikleyebilirler. 

Bunun yanında altı yaş grubu (72 ay) çocuklar bedenlerini daha iyi kontrol edebilirler. 

Giyinip soyunma ve tuvalet konusunda yardım almazlar. Öğrenmeye isteklidir ve 

okuldaki eğitim ona öğrenme, kendisini geliştirme fırsatı tanımaktadır (Oktay, 2004, 

s.121-123). 

Bir çocuğun okul olgunluğu için bireysel farklılıkları ve öğrenme hazırlığı gibi 

özelikler söz konusu iken takvim yaşının geriye çekilmiş olması çocuklar açısından çok 

önemli bir handikap olarak görülmektedir. Öğrenme bireysel bir süreçtir ve bu süreç de 

gelişimsel ve dolayısıyla da bireysel farklılıklardan etkilenmektedir. Bir çocuğun 

ilkokula başlayabilmesi için birtakım becerileri kazanmış olması beklenir. Çocuğun 

okula başlaması veya başlamaması gerektiği konusundaki kararı verirken takvim yaşına 

dayalı olma yanında, davranış yaşını başka bir ifade ile fiziksel, sosyal, duygusal, 

bilişsel ve öz bakım alanlarının düzeyini bilmenin önemine vurgu yapan (Duran, 2013; 

Gündüz ve Çalışkan, 2013; Öztürk ve Uysal, 2013; Ülkü, 2007; Yeşil-Dağlı, 2012;;gibi) 

birçok araştırma vardır. Örneğin çocuk ilkokulda okuma ve yazma becerilerini 

kazanacaktır. Bu becerilerin kazanılması ise işitsel ayrım, görsel ayrım, görsel ve 

motorsal beceri ve kavram geliştirme, dikkat, hatırlama gibi becerilerin sonucunda 
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oluşur. Okul öncesi dönemde, zengin okuma-yazma, araç-gereçleri ortamında yetişerek 

okuma-yazma deneyimi kazanan, okuma-yazma geleneği olan aile ortamından gelen, 

ailesi tarafından desteklenen, ailesinde öykü ve masal dinleyen, görsel ve dilsel algıyı 

geliştirici resim çizme ve tamamlama kitaplarıyla çalışan ve büyük resimli kitaplarla 

tahmini okuma etkinliklerinde bulunan çocuklar daha başarılı olmakta; bir konu 

hakkındaki uzun ve derinlemesine karşılıklı konuşmalar, çocukları gelecekteki 

etkileşimli okuryazarlık yaşantılarına hazırlamaktadır. (Bütün ve Ayhan, 2008; Çelenk, 

2003; Görmez, 2007; Uyanık ve Kandır, 2010). Yine birinci sınıf çocuğunun okula 

hazır bulunuşluğunu belirlemek ve ihtiyaç duyduğu alanda öğrenciye destek hizmeti 

sağlamak amacıyla Kutluca Canbulat (2010)’ın yapmış olduğu çalışmada takvim yaşına 

bakılarak birinci sınıfa başlamış olan çocuklar arasında bilişsel, fiziksel, dilsel, sosyal 

ve duygusal beceriler açısından eksiklik ve/veya yetersizlik yaşayan çocuklar olduğu 

görülmüştür. Bu tür çocukların ortaya çıkan eksiklik ve/veya yetersizlikleri nedeniyle 

normal öğretim programını takip etmekte zorlandıkları, ancak bu eksiklik ve 

yetersizlikleri desteklendiği zaman başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bu açıdan 

bakıldığında etkili bir eğitimden söz edebilmek için çocukların gelişim özelliklerini, 

ilgilerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve çevre şartlarını bilmek ve karşılaştıkları 

problemler hakkında fikir sahibi olmak gerekmektedir. Eğer çocukların özellikleri 

yeterince tanınmıyorsa bireysel farklılıklar dikkate alınmayacak ve düzeylerine uygun 

bir eğitim yapılamayacaktır. Bu nedenle çocuğun takvim yaşı okula başlamak için tek 

kriter olmamalıdır. Burada dikkat edilmesi ve üzerinde durulması gereken, çocuğun ön 

yaşantıları ve bireysel farklılıklarıdır. Çocuğun ön yaşantılarından kaynaklanan görsel 

olgunluk, renk ve şekil algısı, görsel hafıza, göz-el koordinasyonu, işitsel ayırt etme, 

sosyal ve duygusal etkenler ve dikkat süresi gibi bireysel farklılıklarını etkileyen 

özelliklerin bilinmesinin çocuğun okula başlamasında takvim yaşından daha önemli 

olduğu söylenebilir. Çocuğun bu gelişim alanlarına ilişkin yeterli olgunluğa erişip 

erişemediğini bilmeden onu yalnızca takvim yaşına bakarak okula başlatmak öğrencinin 

başarısızlığına neden olabilmektedir. Çünkü bireysel farklılıklar nedeniyle, okul 

olgunluğuna ulaşma yaşı değişebilir. Gelişim basamakları her alanda tüm çocuklar için 

aynı olsa da, bazı çocukların bu basamakları tırmanışı, diğerlerinden daha yavaş ya da 

hızlı olabilir (Doğuş Okullar Grubu Rehberlik Servisi, 2006). Yeterince hazır olmadan 

okula gönderilen çocuklar çok kere, ilk yılda önemli bir sorunla karşılaşmayabilirler, 
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ama daha sonraki yıllarda çocuk okula ve okumaya karşı birtakım olumsuz tavırlar 

geliştirebilir (Oktay, 1982). Çocuklar bu gelişim alanlarını başarıyla oluşturdukları 

takdirde ilköğretime hazır bir şekilde başlayabilmektedirler. Ancak çocuğun içinde 

bulunduğu ortama da uyum sağlaması gerekmektedir. Buna paralel olarak çocuğun 

içinde bulunduğu ortam da olgunluğu etkilemektedir (Ülkü, 2007). Washington Ulusal 

Eğitim Panelinde, okul olgunluğunu, çocukların okula girişe hazır olması, okulun 

çocuklar için hazır olması ve aile ve çevre desteği ile açıklamaktadır (Child Trends, 

2001; Kagan, Moore ve Bredekamp, 1995; akt: Ülkü, 2007). Burada çocuğun bireysel 

gelişim özelliklerinin yanında okul ve çevrenin de kavrama dahil edilmiş olması aslında 

çocuğun okula başlamasının çok önemsenmesi ve dikkatle ele alınması gerçeğini gözler 

önüne sermektedir. Ancak takvim yaşının çocuğun okula başlamasında tek başına 

yeterli bir kriter olmaması gerektiği, 72 aylık çocuğun bile bazı beceriler açısından 

yetersiz olabileceği belirtilirken 2011-2012 öğretim yılı itibarıyla çocukların okula 

başlama yaşı 60 aya indirilmiş; 60-66 aya kadar çocukların okula başlaması velilerin 

isteğine bırakılırken 66-72 ay arası çocukların okula başlaması zorunlu hale gelmiştir 

(MEB, 2012). 21 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’ de, Millî Eğitim Bakanlığı 

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 15. 

maddesinde şu ifade yer almaktadır.  

“MADDE 15 – İlkokulların birinci sınıfına, kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu 

itibarıyla 66 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır. Gelişim yönünden ilkokula hazır 

olduğu anlaşılan 60-66 ay arası çocuklardan, velisinin yazılı isteği bulunanlar da ilkokul 

birinci sınıfa kaydedilir.  

Yaşça kayıt hakkını elde eden, ancak bedenen veya zihnen yeterince gelişmemiş olup 

okula uyum sağlayamayan 66 ay ve üzeri çocuklar da kasım ayı sonuna kadar sağlık 

kurumlarından verilen bedenen veya zihnen gelişmemiş tıbbi tanılı rapor üzerine okul 

öncesi eğitime yönlendirilebilir veya kayıtları bir yıl ertelenebilir.”  

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte 2012-2013 öğretim yılında 60 aylık çocuklar 

ilkokula başlamıştır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okula başlamada takvim yaşı baz 

alınarak düzenleme yapılması, çocuğun okula hazır bulunuşluğunun yalnızca beden ve 

zihin gelişimi ile sınırlı tutulması bakımından hazırbulunuşluk kavramının hem okulun 

hazırlığı hem de çocuğun okula hazırlığı açısından gerçek anlamda göz ardı edildiğini 

düşündürmüştür. İlkokula başlama yaşının 60 aya indirilmesi kamuoyunda tartışmalara 
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sebep olmuştur. Çeşitli sivil toplum örgütleri, eğitimciler ve bazı üniversiteler zorunlu 

eğitime başlama için 60 ayı erken bulmuşlardır.(AÇEV, 2012; Ankara Üniversitesi, 

2012; Boğaziçi Üniversitesi, 2012; Eğitim-İş, 2012; Eğitim-Sen, 2012; Güven, 2012; 

Hacettepe Üniversitesi, 2012; ODTÜ, 2012; Türk Eğitim-Sen, 2012; akt: Duran, 2013).  

Çocukların okula uyumunu engelleyen önemli bir faktör olarak okulların fiziksel 

şartları her ne kadar ilköğretim, ilkokul ve ortaokul olarak ayrılıp fiziki şartları daha 

uygun olan okullar ilkokula çevrilse de okulların genel yapısı değişmediği için büyük 

sıralar, büyük tuvaletler, beton bahçeler, korunaksız binalar nedeniyle hem çocuklar 

hem veliler hem de öğretmenlerde sıkıntılara neden olmuştur. (Erdoğan ve Şimşek, 

2014).  

Bu uygulamada göz ardı edilen bir başka konu da 60-72 aylık çocuklara öğretmenlik 

yapacak olan sınıf öğretmenlerinin bu yaş çocuklarının eğitim ve öğretimi ile ilgili 

yeterli bilgi ve becerilere sahip olup olmaması konusu olmuştur. Hali hazırda bu yaş 

çocuklarının özellikleri ve eğitimi ile ilgili olarak yetişmiş olan okul öncesi 

öğretmenlerinin yerine, bu konuda yeterince eğitim almamış sınıf öğretmenlerinin 

süreci yürütmesinin olası başarısızlıklar yaşayabilecek çocuklar ve gelecek açısından 

sakıncalı olacağı söylenebilir. Çocukların ilköğretime hazır oluşları ve öğretmenlerin 

aldıkları hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerin yeterliliği dikkate alındığında, bu 

durumun ne kadar sağlıklı olduğu konusu tartışmaya açıktır. 

İlköğretime başlamak, çocuğun yaşamındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. 

İlköğretim evden ilk defa ayrılan çocuğun, günün büyük bir bölümünü yeni arkadaş ve 

yeni yetişkinlerle geçirdiği evden farklı bir ortamdır. Çocuk ilk kez programlı öğretimin 

gerektirdiği etkinliklere katılmak, belirli bir disiplin planı dahilinde kurallara uymak, 

öğretmenin talimatını yerine getirmek ve daha da önemlisi okuma-yazma, aritmetik v.b. 

konuları öğrenmek ile karşı karşıyadır. Anaokulu ve hazırlık sınıflarının görevi çoğu 

kez yanlış anlaşıldığı gibi çocuğa ilköğretime başlamadan, erken yaşta okuma yazma 

öğretmek değil, gerçekten onun ilköğretimde başarılı olabilmesi için gerekli 

davranışları, okuma yazma öğrenmesine yardımcı olacak kavramları ve becerileri 

kazandırmak olmalıdır. Böyle bir hazırlık dönemiyle ilköğretime gelen çocuk güler 

yüzlü, tüm çocuklarını eşit derecede seven ve hepsini tanıma çabası içinde olan bir 

öğretmenin sınıfında kuşkusuz büyük bir gelişme fırsatı bulacaktır (Oktay ve Unutkan, 

2005). 
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İlköğretim 1. Sınıf Çocuğunun Sahip Olması Gereken Yeterlilikler 

Okulöncesi dönemde gerek okulöncesi öğretmeninin gerekse ailenin çocukları 

yönlendirebilmeleri için ilköğretim 1. sınıfa başlayacak çocukların sahip olması gereken 

özellikleri bilmesi son derece önemlidir. 

Çocukların; 

Dikkatlerini uzun süre yoğunlaştırmaları(ders süresi 40 dk.) 

Kendi kendine giyinme becerisini (fermuarını çekme, düğmesini ilikleme, ayakkabı 

bağlama v.b.) kazanmış olmaları, 

Sırada dik ve belli bir mesafede oturmaları, 

Tuvalet kontrolünü sağlamış olmaları, 

Kendi temizliklerini yapabilmeleri, 

Sırasını bekleme ve sabır göstermeleri, 

Teneffüslerde kendilerini korumaları ve dengeli hareket etmeleri, 

Kendi sorumluluklarını taşımaları, 

Anneden ve evden kolay ayrılabilmeleri, 

Anneden ayrı oldukları için kırıklık duymamaları, 

Öğretmen ile iletişim kurabilmeleri, 

Öğretmenin verdiği talimatlara uymaları, 

Diğer çocukların varlığına katlanabilme ve onlarla baş edebilmeleri, 

Kendilerini ifade edebilmeleri, 

Arkadaşlık ilişkileri ve iletişim kurma becerileri, ilköğretimin 1. Sınıfındaki 

çocuğun okula uyumu ve öğrenme başarısındaki en temel yeterliliklerdir (Oktay ve 

Unutkan, 2005 s.149-150). 

Okulöncesi yıllarında çocuğun başından geçenleri kesin olarak saptamak zor olsa da, 

bu ilk deneyimlerin çocuğun yaşamında sürekli etkileri olduğunu söylemek 

mümkündür. 

Buradan hareketle okula hazırlık için okulöncesinde destek olunması gereken alanları 

şöyle ifade edebiliriz: 

Okumaya hazırlık becerileri (okuma ve yazma öncesi beceriler, sesleri tanıma, el-

göz koordinasyonu sağlama), 
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Matematik becerileri (0-20arasırakamları tanıma, setler oluşturma, renkleri, şekilleri 

öğrenme v.b), 

Sosyal becerileri (sırasını bekleme, verilen yönergeleri takip etme, sessiz 

dinleme, paylaşma, işbirliği yapma, dikkat yoğunlaştırma), 

Motor becerileri (büyük ve küçük kas gelişimi), 

Duygusal beceriler (kendi duygularını uygun biçimde ifade etme, başkalarıyla 

empati kurabilme), 

Öz bakım becerileri (kendi gereksinimlerini karşılama, temizlik, beslenme, 

dinlenme v.b. alanlarla ilgili işleri yapma, giysilerini yardımsız giyip çıkarma) (Oktay 

ve Unutkan, 2005 s.149). 

İlköğretimde birinci sınıfın, diğer sınıflara göre önemli bir özelliği vardır. Kentsel 

yaşam alanlarında okul öncesi eğitim kurumlarından yararlananların okul yaşamlarına 

uyumları kuşkusuz daha kolay olmaktadır Ancak okul öncesi eğitim olanaklarından 

yararlanamayan çocuklar, ilk kez bu sınıfta okul hayatına başlamakta, alışmakta ve 

öğrenciliğin gereklerin burada öğrenmektedir. Öğrenci merkezli eğitimi temel alan 

ilköğretimin görevi, çocuğu yormadan, yıldırmadan, örselemeden, onun neşesini 

kaçırmadan, sevecen bir tavırla onun yeni duruma uyum sağlamasını kolaylaştırmaktır. 

Okul çağına giren çocuğun büyük bir hareket ve oyun ihtiyacı vardır. Bu bakımdan 

başlangıçta okul-içi faaliyetlere olabildiğince oyun havası verilmeli, yavaş yavaş okul 

etkinliklerine geçmelidir. 

Ayrıca birinci sınıf öğretmeni, birinci sınıfa gelen çocukların okulla ilgili her şeyi 

yeni öğreneceklerini sürekli göz önünde tutmalı ve defter-kitap açmak, kalem 

kullanmak gibi basit şeyleri bile yapmak için kendilerine yol gösterilmesi gerekli 

olduğunu unutmamalıdır (Bilir, 2005, s.39). 

Her çocuk bir diğerinden farklıdır ve bu çocukların okul olgunlukları da birbirinden 

farklıdır. Çocuğun okula başlaması veya başlamaması gerektiği konusundaki kararı 

verirken, takvim yaşına dayalı olma yanında, davranış yaşını (Fiziksel, sosyal, duygusal, 

bilişsel ve özbakım alanlarının düzeyi) bilmenin, daha önemli olduğunu son yıllarda 

yapılan araştırmalarda görülmektedir. Örneğin; ilk okuma ve yazma öğretiminde, okul 

öncesi dönemde, zengin okuma-yazma, araç-gereçleri ortamında yetişerek okuma-

yazma deneyimi kazanan, okuma-yazma geleneği olan aile ortamından  gelen,  ailesinde 

öykü ve masal dinleyen, görsel ve dilsel algıyı geliştirici resim çizme ve tamamlama 
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kitaplarıyla çalışan ve büyük resimli kitaplarla tahmini okuma etkinliklerinde bulunan 

çocukların daha başarılı olduklarını göstermiştir. (Çelenk, 2003).  Etkili bir eğitimden 

söz edebilmek için çocukların gelişim özelliklerini ilgilerini, ihtiyaçlarını, yeteneklerini 

ve çevre şartlarını bilmek ve karşılaştıkları problemler hakkında fikir sahibi olmak 

gerekmektedir.  Eğer çocukların özellikleri yeterince tanınmıyorsa bireysel farklılıklar 

dikkate alınmayacak ve anlam düzeylerine uygun bir eğitim yapılamayacaktır 

(Acarlar,1991). Güven(1999) çocuğun okul öncesi dönemde kazanmış olması beklenen 

ve okula hazırlığın temeli sayılabilecek gelişim alanlarını şu şekilde ifade etmiştir: 

Görsel olgunluk, renkleri ayırt etme, görsel hafıza, göz-el koordinasyonu, işitsel ayırt 

etme, sosyal ve duygusal etkenler ve dikkat süresi. Çocuğun bu gelişim alanlarına 

ilişkin yeterli olgunluğa erişip erişemediğini bilmeden yalnızca takvim yaşına bakarak 

okula başlatmak öğrencinin başarısızlığına neden olabilmektedir. Yapılan bazı 

araştırmalar normal zekaya sahip çocukların bile yeterince olgunlaşmadan okula 

başlamasının öğrenme güçlüklerine neden olduğunu göstermektedir. 

Hazır olma ya da hazırbulunuşluğun kazanılabilmesi için gerekli biyolojik 

büyümenin yani olgunlaşmanın yanı sıra öğrencinin o davranışın gerektirdiği ön bilgiye, 

beceriye, alışkanlığa, ilgiye ve tutuma da sahip olmasını gerektirir (Fidan, 1998). 

Çocuklar okul becerilerinin temelini erken yaşlardan itibaren edinmeye başlamaktadır. 

Bu temelin dayandığı temel olgular; güven, kendini kontrol, itaat, iletişim ve ortaklaşa 

hareket edebilmeyi içermektedir (Meisels, 1997). Bu karakteristik gerçeklerin her biri 

çocuğun genel kültürü, okuma yeteneği, alfabeyi tanımasını, şekillerle olan kavramayı, 

sayıları, renkleri algılamasını geliştirecektir. Bu yetenekler çocuklar için çok önemli 

olup, geliştirilmesi yukarıda sayılan karakterlere bağlıdır. Hazırlığı etkileyen faktörler 

arasında; beslenme, fiziksel aktiviteler, sağlık, çocuğun deneyimleri, aile yapısı ve yaşı 

gelmektedir. Bunlar arasında yaş en önemli kriter olmasına rağmen bazı öğrenciler 

beklenen yaşta okula hazır olamayabilirler (Brostrom,2000).Bir çocuk erken çocukluk 

eğitiminden ilköğretime başladığında okula geçiş meydana gelir. Okul öncesi 

çocukların bütünsel gelişimlerinin desteklenerek, ilköğretim için gerekli becerilerin 

kazandırıldığı sistemli çalışmaların bütününü kapsar. Okul öncesi eğitim, çocuğu temel 

eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve davranışlara hazırlayıcı nitelikte olmalıdır. 

Çünkü okul öncesi ve ilköğretimin hedeflerinin paralelliği, çocukların başarısını ve 

uyumunu etkileyen önemli bir faktördür (Kandır ve diğ.2010). İlköğretim erken 
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çocukluk eğitiminden eğitimdeki sürekliliği, eğitim politikaları, müfredat, öğretme 

yöntemleri, çevre ve çevredeki bireyler, ebeveynlerin rolü ve çocuklardan beklenilenleri 

bakımından farklıdır. İlköğretime başlama çocuğun hayatında en belirsiz, zor ve karışık 

dönemlerden biridir ve bu dönemde çocuklar kaygı, hayal kırıklığı ve şaşkınlık 

yaşamaktadırlar. İlköğretime başarılı geçiş hazırbulunuşlulukla mümkün olabilir bu da 

ancak eğer çocuk duygusal, psikolojik fiziksel ve zihinsel gelişim açısından ilköğretime 

yerleşebilecek düzeye gelmesi ile sağlanabilir. İlköğretime başarılı bir geçiş erken 

çocukluk dönemindeki başarısı ve gelişimine bağlıdır. 

Erken çocukluk döneminde başarılı olan ve gelişimi desteklenen çocukların bu başarı 

ve gelişimlerini ilköğretim döneminde artırarak sürdürmeleri olasıdır (Yeboah, 2002). 

Aynı zamanda okul öncesi eğitimin gerekliliklerini kazanmış çocukların öğretme 

süreçlerini, öğrenme metotlarını, kuralları, yasaları ve ilköğretim okullarının diğer 

taleplerini daha çabuk kavramaları olasıdır. Çocukların erken çocukluk kurumunda 

edinilen stratejileri ilköğretimde kullanabilmesi okul öncesi eğitimde öğretilen bilgi ve 

becerilerin ilköğretimde öğretileceklerle paralellik göstermesinin gerekliliği 

kuşkusuzdur (Timperley ve diğ, 2003). 

Çocuklar için ilköğretime başlangıç bu büyük güne hazırlık ve heyecanı 

kaplamaktadır. Çocukların ilköğretime başlaması için bazı temel becerilerin gerektiği 

ise inkar edilemez bir gerçektir. Okul öncesi öğretmenine ve ilköğretim birinci sınıf 

öğretmenine aileler tarafından “ çocuğum ilköğretim için hazır mı?” sorusu 

sorulmaktadır. Bununla beraber aynı soru okul öncesi öğretmenine çocukları 

ilköğretime hazırlık çalışmalarında da sorulmaktadır. Bu sorunun altında yatan 

varsayım öğrenmenin ilköğretimde başladığı okulöncesi eğitim ise çocukları öğrenmeye 

hazırlamasıdır (Bobis, 2002, s.56). 

2.3. İlk Okuma Yazma Eğitimi 

Eğitim, en genel anlamıyla, belli amaçlara göre davranış değiştirme süreci olarak 

tanımlanırken, aynı zamanda insanı diğer canlılardan ayıran en temel süreçlerden biri olarak 

görülmüştür. Toplumsal bir varlık olan ve bazı yeterliliklerle dünyaya gelen insan, 

bulunduğu topluma uyumu, hatta hayatını sürdürebilmek için gerekli bilgi ve beceriyi 

eğitim yoluyla kazanır (Sönmez, 2012, s.3, Oktay, 2012, s.2). 
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Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla, kasıtlı olarak istendik 

değişme meydana getirme sürecidir (Ertürk, 1984, s.12).  

Eğitim bir süreçtir ve bu süreçten geçen kişinin davranışlarında değişme olması 

beklenir. İnsan doğduğu andan itibaren kendini eğitim sürecinin içinde bulur ve 

ömrünün sonuna kadar bu sürecin içinde kalır. Eğitim yoluyla insanların amaçları, 

bilgileri, davranışları, tutumları ve ahlak ölçütlerinin değiştiği bilinmektedir(Demirel ve 

Kaya, 2001, s.4).  

Okuma, öğrenmenin en etkin aracıdır. O nedenle okuma yazma programları, okul 

programlarının omurgasını oluşturur. Hemen her derste okuma yazmanın önemli bir 

yeri vardır. Bugün öğretim araçlarının ve eğitim teknolojisinin çok gelişmiş olmasına 

karsın yine de bilgi edinme sürecinde okuma önemle yerini korumakta, öğrenme 

günümüzde büyük ölçüde okumaya dayanmaktadır. İyi okumayan ve okuduğunu tam ve 

doğru olarak anlayamayan öğrencilerin okulda başarılı olacağı söylenemez (Çelenk, 

2006, s.12).  

İlk okuma yazma, öğrencinin okulda öğreneceği en temel becerilerden biridir. 

Çocuğun bütün okul yaşamı ve başarısı, öncelikle, okuma yazmada göstereceği başarıya 

bağlıdır. Okuma yazmada yeteri kadar beceri ve alışkanlık kazanamamış kimselerin 

yaşamı çok sıkıntılı geçer. Bu konuda çocuğun ilk sınıflarda edineceği kötü bir 

alışkanlık, onu, sürekli olarak rahatsız eder (Binbaşıoğlu, 2004, s.1-2). 

Okuma, okul programlarının iskeleti niteliğindedir. Hemen her dersin temelinde 

okumanın önemli bir yeri vardır. Çünkü okuma, bilgilerin insan belleğine 

aktarılmasında önemli bir araçtır. Günümüzde öğretim araçlarının ve eğitim 

teknolojisinin çok gelişmiş olmasına rağmen okuma, bilgi edinme sürecinde önemini ve 

değerini korumaktadır. Öğrenme büyük ölçüde okumaya dayanmaktadır (Arslan ve 

Aytaç, 2010, s. 842).  

İnsanın, gelişim sağlayıp içinde bulunduğu topluma ayak uydurabilmesi ve toplumda 

saygın bir konuma ulaşabilmesi için de iyi bir okuma-yazma becerisine sahip olması 

gerekmektedir (Bulut, 2010: 1).  

İlk okuma-yazma öğretimi zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerde önemli 

değişmelere sebep olmaktadır. Bu değişimler öğrencinin hayat boyu kullanacağı 

anlama, sıralama sorgulama, ilişki kurma, tahmin etme gibi zihinsel becerileri de 

geliştirmektedir (Kapkın Yener, 2008, s.12).  
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Eğitimle insan, düşünmeyi, düşünme yeteneğini geliştirebilmeyi amaç edinmiştir. 

Düşünme yeteneğini geliştirebilmek için ise insanların öncelikle okuma yazmayı tam 

olarak öğrenmiş olmaları gerekmektedir. Bundan dolayı ilk okuma-yazmanın önemi çok 

büyüktür. Okuduğunu anlayabilme, anladığını ifade edebilme, okuduğunu 

yorumlayabilme ve kendi fikrini üretebilme, okuma ve yazmayı iyi bilmeye bağlıdır 

(Pehlivan, 2006, s.1). 

Çocuklar, okul ve öğretmen kavramı ile ilköğretimde tanışmakta; kalem tutmak, 

defter ve kitap kullanmaktan, okumayı yazmayı öğrenmeye, kendini ve çevresini 

tanımaya ve onlarla beraber yaşamanın yollarını, sorunlarını öğrenmeye kadar uzanan 

hayatın temel adımlarını okulda öğrenmektedirler. İlköğretim kademesinin bu işlevleri 

sınıf öğretmenlerinin rehberlik ve önderliğinde gerçekleştirilmektedir (Can, 2001, s.2) 

“Çağdaş toplumsal yasamın gelişmesiyle okuma yazma öğrenmenin önemi artmış 

olup, okuryazarlık oranındaki yükseklik çağdaş gelişmenin bir ölçütü haline gelmiştir. 

Çağdaş uygarlık, geniş ölçüde ilk okuma-yazmaya dayanan bir uygarlıktır” (Öz, 1999). 

Çağdaş ve özgür düşünceye sahip, üretken, eleştirici, yapıcı ve yaratıcı bireylerden 

oluşan bir toplum olmak için, bireylere öncelikle okuma-yazma bilinci aşılanmak 

zorundadır (Bircan ve Tekin, 1989 ). Bireylere çağdaşlığın ilk ışıkları, ilk aydınlığı 

ilköğretimin ilk yıllarında yapılan okuma yazma etkinlikleriyle verilmektedir. Yasamda 

başarılı olmak, mutlaka ilköğretimin ilk yıllarında kazanılan alışkanlıkların ve özellikle 

birinci sınıftaki öğretimin niteliğine bağlıdır. İlk okuma yazma öğretimi ile 

kazandırılacak beceri ve alışkanlıkların niteliği, gerek ilköğretimde, gerekse daha 

sonraki öğrenim yaşamında öğrenciye gerekli olacak, öğrencinin yalnızca Türkçe 

dersinde değil, diğer derslerde ve gelecekteki başarısını da büyük ölçüde etkileyecektir 

(Göçer, 2000 s.89).  

İlköğretimin birinci sınıfında başlayan ve yasam boyunca alacağı eğitim ve öğretime 

temel oluşturan okuma ve yazma öğretimi, doğru ve hızlı okuyan, okuduğunu 

yorumlayan, sözlü ve yazılı anlatımı iyi yapabilen öğrencilerin bütün derslerinde 

başarısını sağlayan temel unsurdur. 

Bireylerin gelecekteki başarı ya da başarısızlığı, okuma ve yazmaya bağlı olarak 

kazandırılacak beceri ve alışkanlıkların niteliği ile doğru orantılıdır (Damar, 1996). 

Okul başarısının ilk koşulu okuma yazma becerisini kazanmaktır (Alpay, 2002 ). 

Okuma ve yazma bireylerin öğrenme yaşantılarında bir anahtar rolü üstlendiği gibi 
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(Dodd ve Carr, 2003 ), bireylerin özel ve toplumsal yaşamlarında da önemli rol 

oynamaktadır (Strain, 2003, s.56). 

21.’inci yüzyılın bilgi çağı olarak nitelendirilmesi ve bunun getirdiği koşullara uygun 

bilişsel ve sosyal gelişimi destekleyecek okuma-yazma becerilerinin kazanılması ve 

işlevselliği, erken çocukluk eğitimi kapsamında ön plana çıkmaktadır. 

Çocuklar okuma yazmayı öğrenmeye yönelik ilk önemli adımı yaşamlarının çok 

erken dönemlerinde atarlar. Erken okuma yazma gelişimi ve okuma yazmaya başlama 

aşamaları çocuklarda farklı hız ve şekilde gelişir. Bu dönemin okuma yazma alanındaki 

özellikleri her gelişim alanında olduğu gibi bireysel farklılıklardan etkilenir. Her çocuk 

farklı biçimde öğrenir ve gelişimi farklı sıra takip eder (Sevinç, 2005). 

Okuma-yazma çok karmaşık süreçlerdir. Bu süreçlerin kazanılmasında etkili olan 

sayısız faktörler vardır. Parmakları kullanma ve el-göz koordinasyonunun gelişmesi 

sonucu ortaya çıkan bu becerilerin kazanılması büyük oranda nörolojik gelişim ile ilgili 

olmakla beraber, çevresel destekleme uygun fırsatlar vererek, eğitim programları 

planlama yolu ile de mümkün olmaktadır. Çocuğun okuma-yazma becerisini 

kazanabilmesi için bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan belli bir olgunluk 

düzeyine ulaşması, belli bazı yeteneklere sahip olması şarttır. 

Araştırma bulgularına göre çocuğun okuma-yazma becerisini kazanabilmesi 

anlayarak okumayı başarabilmesi ve bu alanda ilerleyebilmesi için:  

 Sağlıklı olması 

 Psikomotor açıdan belli bir olgunluk düzeyinde olması(El-göz koordinasyonuna, 

kas koordinasyonuna sahip olması). 

 Görme – işitme fonksiyonlarının iyi gelişmesi (özellikle görsel ve işitsel 

ayrımlaştırma yeteneklerinin iyi gelişmesi. 

 Dili anlayabilmesi ve iyi kullanabilmesi, bunun için belli bir kelime dağarcığına 

sahip olması. 

 Çevre ile iletişim kurma arzusu içinde olması. 

 Belli bir zeka düzeyine sahip olması. 

 Duygusal ve sosyal açıdan belli bir olgunluğa ulaşması. 

 Nörolojik açıdan belli bir gelişim düzeyinde olması. 

 Okumayı öğrenmeye karşı istekli olması şarttır. Okuma öğretimine başlamadan 

önce çocuğun bu özelliklere sahip olması gerekmektedir. Çünkü çocuğa öğretilmek 
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istenen mekanik okuma değil, anlayarak okumadır. Çocuğun anlayarak okuma 

alışkanlığını kazanacak olgunluk düzeyine ulaşması6 yaş dolaylarında mümkün 

olmaktadır. Bazı uzmanlara göre 6 yaş kronolojik yaş(takvim yaşı) olarak ifade 

edilirken, bazı uzmanlar zihin yaşından söz etmektedir. Hatta 6 yaşın kesin bir yaş 

olmadığı, bu yaşın 5-6 ya kadar inebileceği gibi 6 yaşa çıkabileceği de kabul 

edilmektedir. 

Okuma eylemi bir süreçtir. Okul öncesi dönemde dinlemeyi öğrenme başlar. 

İlköğretimde ve lisede ders kitabı dışında yazınsal kitaplarla sürer. Üniversitede bunlara 

bilimsel yayınlar eklenir. Mesleki dönemde de kitapları ve meslek dışı ilgilere cevap 

vererek kitaplarla sürer. Okuma becerisi üzerine iki görüş vardır. 

Eski görüşe göre; okuma motor gelişim, sesli konuşma, görsel algı ve işitmenin 

birlikte olması şeklinde formül edilir. Yeni görüşe göre ise; çocuk söylediğini işitir, 

söyleneni anlar, işittiğini görür, işittiğini tekrar eder, gördüğünü de söylerse bu çocuk 

okuyabilir (Sucuoğlu ve Kauıss, 1994, s.45). 

Okuma; çocukların harfleri öğrenmesi, sözcükleri tanıması ve cümleleri doğru olarak 

okuyabilmesi şeklinde anlaşılmamalıdır. Okuma çocukların; okudukları bir yazıyı 

anlaması, üzerinde düşünmesi, eleştirmesi, uygulamaya koyması, olumlu davranışlar 

edinmesi, değerlerini ve dünya görüşünü geliştirmesi, sanat zevkini edinmesi, olayları 

analiz ederek, sentez yaparak değerlendirmesi, kısaca beyin teknolojisini geliştirmesi 

olarak düşünülmelidir(Güneş, 2004, s.101). 

Galda ve arkadaşları(1997), çocukların konuşma dilini doğal yollarla öğrendiğini, 

yazı dilini ise eğitim yoluyla öğrendiğini belirtmişlerdir ve yazı dilinin öğrenilmesinde 

formal eğitimin gerektiğini savunmuşlardır. Ancak, günümüzde yapılan araştırma 

sonuçlarına göre bu görüşlerin değiştiği görülmektedir. Araştırmacılar çocukların dil ve 

yazma becerilerinin bebeklikten itibaren birlikte geliştiği yönünde birleşmektedirler 

(Akt: Yazıcı, 2002, s.87). 

Okuma yazma öncesi kazanılması gereken temel beceriler şunlar olmalıdır; 

Sözel dil becerisi 

Genel kültür becerisi 

Yazı bilinci 

Alfabe bilgisi 

Fonolojik duyarlılık (ses farkındalığı) 
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Yazı öncesi çalışmalar Bu okuma yazma becerileri ile ilgili temel beceriler 

okulöncesi çocuklarda çeşitli etkinlikler ve oyun yoluyla geliştirilebilir. Tüm bu 

becerilerin kazanımı eşzaman içinde hedeflenmelidir. Zira çocuklara gerekli 

deneyimleri eşzamanda vermenin bütünsel gelişim açısından önemi vardır (Sevinç, 

2005). 

İlk okuma-yazma becerisinin kazandırıldığı ilköğretim birinci sınıf, bireylerin 

ilerleyen öğrencilik yaşantılarını şekillendireceğinden son derece önemlidir (Akman ve 

Aşkın, 2011: 113). Uygar toplumlarda bireyin kendi uğraş alanında ilerlemesi, önemli 

görevlere gelmesi, gelişmiş bir okuma-yazma becerisine sahip olmasıyla mümkündür, 

çünkü çağdaş insan etkin bir okuma becerisine sahip olmadan istenilen düzeyde bir bilgi 

birikimine sahip olamaz (Çelenk, 2007: 32). Moats’a (2010) göre anlayarak hızlı 

okuyan, okuduklarını yorumlayarak sebep-sonuç ilişkisi kuran ve sonuç çıkaran, 

bulundukları seviyeye uygun sözcük dağarcığına sahip sözlü ve yazılı anlatımda etkili, 

okumayı bir ihtiyaç, bir yaşam biçimi olarak algılayabilen öğrencilerin hem eğitim 

hayatlarında hem de ilerideki is hayatlarında başarılı ve mutlu olacakları beklenen bir 

durumdur (Aktaran: Babayiğit, 2012: 17). Okuma ve okunandan anlam çıkarma 

becerilerini kazandırmak, insanın hayatını anlamlı hale getirmesine yapılan en büyük 

katkı olarak eğitim programlarında ve öğretim sürecinde yerini almaktadır (Akyol, 

2010: 33). Tüm bu becerilerin temelleri ilk okuma-yazma öğretimiyle atılmaktadır. 

Nasıl ilkokul her şeyin temeli ise, ilk okuma-yazma öğrenimi de ilkokulun temelidir 

(Kavcar, Oğuzhan ve Sever, 1998: 27; Yiğit, 2009: 13). İlk okuma-yazma eğitimi 

çocuğun okuduğunu anlaması, anladıklarından çıkarım yapması, çıkarımlarını transfer 

ederek yeni bilgelere ulaşması ve bilgi üretebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. 

Bu eğitim, çocuğun iyi bir meslek edinmesinde, kültürel kimliğini kazanmasında, 

bilinçli anne-baba olmasında, sorumluluklarını bilen bir vatandaş olarak yetişmesinde, 

kısacası tüm hayatında etkilidir (Tosunoğlu, Aköz ve Katrancı, 2009: 183; Damarlı  

Ocak, 2007, s. 40). 

Okuma, öğrenmenin en etkin aracıdır. O nedenle okuma yazma programları, okul 

programlarının omurgasını oluşturur. Hemen her derste okuma yazmanın önemli bir 

yeri vardır. Bugün öğretim araçlarının ve eğitim teknolojisinin çok gelişmiş olmasına 

karsın yine de bilgi edinme sürecinde okuma önemle yerini korumakta, öğrenme 

günümüzde büyük ölçüde okumaya dayanmaktadır. İyi okumayan ve okuduğunu tam ve 
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doğru olarak anlayamayan öğrencilerin okulda başarılı olacağı söylenemez (Çelenk, 

2006:12). İlk okuma yazma, öğrencinin okulda öğreneceği en temel becerilerden biridir. 

Çocuğun bütün okul yasamı ve başarısı, öncelikle, okuma yazmada göstereceği başarıya 

bağlıdır. Okuma yazmada yeteri kadar beceri ve alışkanlık kazanamamış kimselerin 

yasamı çok sıkıntılı geçer. Bu konuda çocuğun ilk sınıflarda edineceği kötü bir 

alışkanlık, onu, sürekli olarak rahatsız eder (Binbaşıoğlu, 2004, s.1-2). 

Okuma, okul programlarının iskeleti niteliğindedir. Hemen her dersin temelinde 

okumanın önemli bir yeri vardır. Çünkü okuma, bilgilerin insan belleğine 

aktarılmasında önemli bir araçtır. Günümüzde öğretim araçlarının ve eğitim 

teknolojisinin çok gelişmiş olmasına rağmen okuma, bilgi edinme sürecinde önemini ve 

değerini korumaktadır. Öğrenme büyük ölçüde okumaya dayanmaktadır (Arslan ve 

Aytaç, 2010: 842). Okuma ve yazma insanın kültürlenme sürecine girmesinde ilk 

basamaktır. Bu sebeple ilk okuma-yazma öğretimi oldukça önemlidir. İnsan, 

bildiklerinin büyük bir bölümünü okuma yoluyla edinmektedir (Nargül, 2006, s. 11). 

Okuma-yazma becerisini kazandıran öğretim faaliyetlerinde, ilk alışkanlıkların 

dikkatli bir Şekilde verilmesi gerekmektedir. Psikolojik veriler, herhangi bir alanda 

edinilen ilk alışkanlıkların derine islediğini ve kazanılan yanlış alışkanlıkla sonradan 

düzeltilmesinin güç olduğunu göstermektedir (Turan, 2007, s.3). 

Okuma-yazma becerisi, günümüz insanın yaşamındaki en kritik becerilerden 

birisidir. Okuma-yazma, bireyin okul ve sosyal yaşamındaki başarısı ile sahip olduğu 

potansiyelini geliştirmesi bakımından son derece önemli görülmektedir (Yıldırım ve 

Demirtaş, 2008: 683; Yıldız, 2010, s. 24). 

İlköğretim birinci sınıftaki en önemli uğraş tüm eğitim yaşantısının temelini 

oluşturan okuma-yazma öğrenimidir. Bu alanda hazırlıklı olmak önemli yere sahiptir 

(Ferah; 1999, s:331). Çocuklar ilköğretime başlamadan önceki dönemde okuma-yazma 

öğretimine temel olan başlıca gelişim alanları şunlardır; 

     1-Dil becerileri; dil sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir düşünme 

aracıdır. Kelime dağarcığı genişliği çocukların konuşma, okuma ve okuduğunu anlama 

becerisini etkileyen önemli bir faktördür. Kelime dağarcığı zengin bir çocuk duygu ve 

düşüncelerini daha kolay ve anlaşılır biçimde ifade edebilmektedir (Calp, 2003). 

Çocukların aile çevresi ve daha sonra okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaştığı 

kitaplar okuma ve okuduğunu anlama deneyimlerini geliştirerek kelime bilgilerini 
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arttırmakta ve dile karşı hassasiyetlerini geliştirmektedir (Konar, Sargın, 2003, s.471). 

Çocuğun fonolojik duyarlılığı yani isimlendirme, kelime tanıma, cümle anlama, 

konuşma algılanması ve üretilmesi becerilerinin gelişmesi okula hazırlıkta etkili 

olmaktadır (Oktay ve Aktan, 1999, s.344). 

    2- Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle 

ilişkili olarak yorumlama yeteneğidir. Çocuklar görsel algılamadaki yetenekleri 

sayesinde okuma, yazma, hesap yapma ve okuldaki diğer faaliyetler için gerekli 

becerileri öğrenmektedirler (Turan, 2006, s.20). Çocuğun küçük detayların fark edilmesi 

ile ilgili beceriler okuma-yazma için temel oluşturmaktadır (Parlakyıldız, Yıldızbaş; 

2004). 

    3-Eşleştirme; nesnenin benzer özelliklerinin olmasına bakılmaksızın ayrı 

kümelerdeki eşit sayıda farklı nesneler arasındaki ilişkiyi fark etmeyle tanımlanır. 

Çocuk eşleştirme sayesinde sayı sistemin temelini oluşturur (Görmez, 2007, s.18). 

    4-Dikkat süresi; insanların belli bir anda yer alan çeşitli olaylardan sadece bir 

kaçına dikkat ederler. Dikkat devamlı olarak değişir (Turan, 2006, s.16). 

    5-El göz koordinasyonu; el ve gözlerin eşgüdüm içinde hareke etmesidir. El ve 

gözün birlikte hareket etmesi okuma-yazma becerilerinde etkilidir. Yazma becerisi el-

göz koordinasyonuna bağlı olarak gelişmektedir (Ayhan, 2004, s.163). 

    6-Sosyal-duygusal etmenler; mutlu ve huzurlu bir okul öncesi dönem geçiren 

çocuk, duygusal yönden daha uyumlu olarak okula başlar. Duygusal uyumu tam 

sağlanmamış, kendine güvensiz ve ürkek bir çocuk diğer becerileri kazanmış olsa bile 

genellikle okuma-yazmaya pek hazır sayılmaz. Neşeli ve olumlu okul öncesi etkinlikleri 

ile okula hazırlanan çocuk sosyal ve duygusal yönden okula hazır olur (Ayhan, 2004, 

s.163). 

2.4.   İlkokula Hazır Bulunuşlukta Okul Öncesi Eğitimin 

Önemi 

Okula hazır olmanın saptanmasında çocuğun gelişim seviyesi çok önemlidir. 

“Araştırmalar, okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim gören çocukların bu eğitimi 

görmeyenlere kıyasla ilkokulda daha uyumlu ve girişken, sosyal etkinliklerde daha 

başarılı olduklarını ortaya koymaktadır” (Hayden,2009, s.89) “Çocuklar belli yas ve 

gelişim dönemlerinde çeşitli öğrenmelere karsı aşırı duyarlıdırlar ve çevrede düzenlenen 
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öğrenme yaşantılarını diğer dönemlere göre daha hızlı kazanırlar. Bu dönemlere kritik 

gelişim dönemleri adı verilir. Birçok eğitimci ve psikolog, okul öncesi dönemin, zihin, 

dil ve sosyal, duygusal gelişim için kritik gelişimin dönemi olduğunu düşünmektedir” 

(Güler,2001, s.13). 

İnsanın tüm yaşamında bazı yaşam dönemlerinin, psikolojik ve fizyolojik gelişmeler 

açısından daha kritik dönemler olarak ele alınması gerekmektedir. 0-6 yaşlarını 

kapsayan okul öncesi yıllar kişiliğin oluşumunda, şekillenmesinde, temel bilgi, 

becerilerin, alışkanlıkların ediniminde ve geliştirilmesinde en kritik yıllar olarak 

görülmektedir. Çocuğa erken yaşlarda sağlanacak olan deneyimler çocuğun daha 

sonraki yaşamını her yönüyle biçimlendirecek güçtedir. Tesadüflere bırakılmaması 

gereken ciddi, bilimsel ve sistematik bir organizasyonla yönlendirilen okul öncesi 

eğitimi, tüm eğitimin can alıcı basamağı olarak görülmektedir (Arı, 2005, s.112). 

Gelişmenin çok hızlı olduğu bu dönemde okul öncesi kurumlar; çocukların yaş ve 

gelişim düzeylerine uygun yaşantı ve deneyimler kazandırarak çocukların gelişimine 

yardımcı olabilmektedir (Başal, 2005). Fiziksel, bilişsel, ve Copple, 2002;Van 

Oudenhoven ve Rekha, 1998). Dolayısıyla, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 

36-72 aylık çocukların psikomotor, sosyal, duygusal, dil ve bilişsel gelişimlerinin 

desteklenmesi, özbakım becerilerinin kazandırılması ve ilkokula hazırbulunuşluklarının 

sağlanması okul öncesi eğitim programında amaçlanmaktadır (MEB; 2006). Bu sosyal 

ve duygusal alanlar olarak ayrılan çocuk gelişiminde bu alanlar birbiriyle ilişkili olup, 

herhangi bir gelişim alanındaki aksama diğer alanları da olumsuz etkilemektedir 

(Berk,2009; Bredekamp program doğrultusunda amaçlar çocuğun tüm gelişim 

alanlarına yönelik olmakta ve bu amaçlara ulaşmak için okul öncesi eğitim 

kurumlarında düzenlenen etkinliklerde bütün gelişim alanlarına yönelik etkinliklerin 

planlanması önem taşımaktadır (Başal, 2005, s.56). 

Okula geniş bir süreçtir. Okula hazırbulunuşluk gelişimin tüm alanlarını çok yönlü 

olarak temel hazır olmak kavramı; çocuğun hazır olması, okulun hazır olması ve 

toplumun hazır olmasını içeren almaktadır. Örneğin; bazı çocuklar ise sosyal olarak 

yeterliyken, sözel olarak zayıf olabilmektedir. Bazı çocuklar güçlü dil becerisine sahip 

olabilmekte, ancak, sosyal becerileri yetersiz olabilmektedir. Gelişimde var olan bu 

çeşitlilik, okula hazırbulunuşluğu tanımlamada zorluklara neden olmaktadır (California 

Child Care Health Program, 2006). 
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Hazırbulunuşluk kavramı uzun yıllar okuma-yazma ya da okula başlama ile beraber 

kullanılmış olsa da günümüzde öğrenmeye hazır oluş şeklinde kullanılmaktadır (Oktay, 

2010). Polat’a (2010) göre; ilkokula hazırlık, çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna 

devam ettiği sürede tüm gelişim alanlarında eşit olarak desteklenerek ilkokulda 

kendinden beklenen görevleri yerine getirecek olgunluk düzeyine ulaşmasıdır. Ayrıca 

ilkokula hazırlık; ilkokula başlamadan önce matematik ve çizgi çalışmalarının yapılması 

değil, 6 yaş grubu çocukların bütün alanlarının desteklenerek, ilkokul için gerekli 

becerilerin kazandırıldığı sistemli çalışmalar bütünü olarak ifade edilmektedir (MEB, 

2006). Okula hazırbulunuşluk oldukça karmaşık bir kavram olmakla birlikte, okula 

başlama zamanı yasalarla belirlenmiştir. Ancak, belirlenen yaşta okula başlamaya  

çocuğun hazır olup olmadığı ise merak konusu olmaktadır. Ayrıca programda okula 

hazırbulunuşluğun bileşenlerinin değerlendirilmesi de değerlendirmeye yönelik olan bir 

başka güçlük olarak görülmektedir. Ülkemizde okul öncesi eğitimi çocuğun gelişimini 

bütünsel bir yaklaşımla ele almakta, ancak okula hazırbulunuşluğun değerlendirilmesi 

anlamında kısıtlı bilgi içermektedir (Oktay, 2007; Uyanık-Balat, 2010, s.32). 

Okul öncesi çocuğu hızlı bir gelişim ve değişim sürecindedir ve bu dönemdeki 

çocuğu tanımlayan en genel özellik “dinamik” oluşudur. Çocuklar aynı yaşta olmalarına 

rağmen farklı duygu ve düşünce örüntülerine sahiptirler. Bu nedenle de çocuklar 

hakkında karar verirken, çok boyutlu değerlendirmelerde bulunmak gerekmektedir 

(Tuğrul, 2005). Okula hazırbulunuşluk oldukça karmaşık bir kavram olmakla birlikte, 

okula başlama zamanı yasalarla belirlenmiştir. Fakat belirlenen yaşta okula başlamaya 

çocuğun hazır olup olmadığı ise merak konusu olmaktadır. Ayrıca programda okula 

hazırbulunuşluğun bileşenlerinin değerlendirilmesi de değerlendirmeye yönelik olan bir 

başka güçlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde okul öncesi eğitimi çocuğun 

gelişimini bütünsel bir yaklaşımla ele almakta, ancak okula hazırbulunuşluğun 

değerlendirilmesi anlamında kısıtlı bilgi içermektedir (Uyanık-Balat, 2010). Ayrıca okul 

öncesi eğitim kurumları ile ilkokul arasında öğretmen tutumları, program içerikleri ve 

fiziki ortam açısından büyük farkların olduğu söylenebilmektedir. Bu nedenle çocuklar 

bazı zorluklar yaşayabilmektedir (Oktay, 2010). Bu zorlukların aşılabilmesi için okul 

öncesi eğitim alsın ya da almasın çocukların ilkokula hazır olup olmadıklarının tarafsız 

bir biçimde ve çocuğun aktif katılımı ile değerlendirilmesi önem taşımaktadır. Bu 

nedenle ülkemizde hem öğretmenlerin hem de ailelerin çocuklarına rahatlıkla 
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uygulayabilecekleri, hem gözlem hem de performansa dayalı bir teste ihtiyaç olduğu 

düşünülmektedir. Bu düşünceden hareketle çalışmada, Okula Hazırbulunuşluğu 

Değerlendirme Testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması yapılarak Türkçeye 

uyarlanması amaçlanmıştır. 

2.5.   İlkokula Hazır Bulunuşlukta Ailenin Önemi 

Çocuklar okul öncesi yıllar süresince aileleri dışındakilere güvenmeyi, bağımsız 

olmayı, kendi kendilerini kontrol edebilmeyi, keşfetmeyi, dünyayı anlamayı öğrenmek-

tedirler. Dil becerileri, çevreleri gelişmekte ve zenginleşmektedir. Bu şekilde sosyal, 

duygusal, zihinsel yönden gelişirken; koşarak, atlayarak, tırmanarak büyük ve küçük 

motor gelişimlerinde de değişimler olmaktadır (Dodge ve Bickart, 2000, s.54). Oktay ve 

Unutkan (2005) çocuğa ilkokula hazırlık için okul öncesinde destek olunması gereken 

alanları şu şekilde sıralamıştır: 

1. Okumaya hazırlık becerileri: Sesleri tanıma, el-göz koordinasyonu. 

2. Matematik becerileri: 0-20 arası rakamları tanıma, renkleri, şekilleri öğrenme vs. 

3. Sosyal beceriler: Paylaşma, sıra bekleme, sessiz dinleme vs. 

4. Motor beceriler: Büyük ve küçük kas gelişimi. 

5. Duygusal beceriler: Kendi duygularını ifade etme, empati kurabilme. 

6. Özbakım becerileri: Temizlik, beslenme gibi alanlarla ilgili işleri yapabilme, 

yardımsız giyip çıkarma vs. 

Ailelerin çocuklarını okula başlatacakları yaş her ne kadar kanunlar tarafından 

belirlense bile, velilerin okula hazırbulunuşluğu nasıl tanımladıkları ve nitelendirdikleri 

de bu durumu belirleyici bir etkendir (McGill-Franzen, 1993). Bazı aileler sayı saymak, 

harfleri tanımak gibi akademik becerilere, bazı aileler çocuğun bir süre yerinde 

oturabilmesi, dikkatini toparlayıp bir konuya bir süre odaklanabilmesine (Diamond, 

Reagan ve Bandyk, 2000; MyBryde, Ziviani ve Cuskelly, 2004), bazı ailelerse her iki 

gruptaki becerilere de önem verir. Ayrıca, yapılan araştırmalarla anne babasının eğitim 

düzeyi yüksek olan çocukların hazırbulunuşluk düzeylerinin anne babası daha düşük 

öğrenime sahip olan çocuklardan daha iyi olduğu (Erkan ve Kırca, 2010; Yazıcı, 2002) 

ve çocukların cinsiyetine göre hazırbulunuşluk düzeylerinde fark olmadığı (Erkan ve 

Kırca, 2010; Gullo ve Burton, 1992; Unutkan, 2007) tespit edilmiş olmasına rağmen, 

erkek çocukların (Grau ve DiPerna, 2000; Zill, Loomis ve West, 1998) ve eğitim düzeyi 
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yüksek olan ailelerin (Grau ve DiPerna, 2000; Stipek ve Byler, 2001) çocuklarını okula 

bir yıl daha geç gönderdikleri saptanmıştır. Buradan anne babaların eğitim düzeyinin ve 

çocuğun cinsiyetinin velilerin okula hazırbulunuşluk ile ilgili görüşlerini etkiliyor 

olabileceği düşünülebilir. Velilerin çocuklarının hazırbulunuşlukları ile ilgili görüşleri 

onların çocuklarını okula yaş olarak ilk uygun olduklarında mı gönderecekleri yoksa bir 

yıl erteleyip ertelemeyecekleri yönündeki kararlarını etkiler. Ailelerin okula 

hazırbulunuşluk konusundaki görüşlerini öğrenmek, görüşlerin davranışları 

şekillendireceği (Beswhick, 2005), dolayısıyla aileler neye önem veriyorlarsa o konuda 

çocuklarını destekleyecekleri ve karar verecekleri varsayımıyla yola çıkıldığında da 

önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, ailelerin çocukların okula hazırbulunuşluğunu nasıl 

değerlendirdiğini anlamak, çocukların gelişimlerini ve başarılarını desteklemek ve okula 

uyumlarını kolaylaştırmak açısından önemlidir. 

2.6.M.E.B. 60-72  Aylık Çocukların Gelişim Özellikleri 

Ailenin Önemi 

Aile; çocuğun gelişimini, toplumsal uyumunu ve başarısını etkileyen en önemli 

etkenlerden biridir. 

Anne-babalar çocuklarını yetiştirmek için ciddi zaman, emek ve enerji harcarlar. 

Özellikle ömrünün ilk yıllarında çocuğun yaşamasında ve gelişiminde anne-baba kadar 

önemli olan başka bir etken söz konusu değildir. Çocuk ancak onu önemseyen, 

gereksinimlerine duyarlı davranan, onu ihmalden ve cezalandırıcı yaklaşımdan koruyan 

bir ortamda büyürse kendi potansiyelini gerçekleştirebilir. Bu çerçevede çocuğun 

ebeveynleri ile kurduğu ilişkinin niteliği çocuğun en önemli erken yaşam 

deneyimlerinden birini oluşturur. Aile ortamındaki yakın, sıcak ve duyarlı ilişkiler aile 

bireyleri arasında güvenli bir bağ oluşmasını sağlar. Duyarlı ve ilgili ailede, çocuğun 

duygusal işaretleri doğru bir şekilde alınır; çocuğun istekleri ve bakış açısı önemsenir; 

çocuğun gereksinimleri uygun bir biçimde ve zamanında karşılanır. Çocuğun toplumsal 

ilişkilerde kendini güvende hissetmesi, gerekli becerileri kazanabilmesi aile üyeleri ile 

güvene dayalı sağlıklı ilişki kurabilmesinin bir sonucudur. Olumlu aile ilişkileri 

çocuğun olumlu toplumsal beklentiler geliştirmesini sağlar. Böylece çocuk, diğer 

çocuklarla etkileşime daha rahat bir şekilde girer ve başka insanlarla girdiği 

etkileşimlerin olumlu ve ödüllendirici olması beklentisini taşır. Ebeveynlerden duyarlı, 
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ilgili ve destekleyici bir bakım almak, çocuğun toplumsal yeterliliği, ilişkileri ve 

başarısı için gerekli olan özdeğer ve özyetkinlik duygularının oluşması için uygun bir 

zemin yaratır. 

Ailede şiddet, çatışma, geçimsizlik gibi kronik problemlerin yaşanması veya süreğen 

hastalıklar olması ise çocuk üzerinde yıkıcı etkiler yapar. Çocukları ile kurdukları 

ilişkide duyarlı davranmayan, çocuklarının gereksinimleri konusunda yeterince hassas 

olmayan, tutarlı bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmeyen, çocuklarına aşırı müdahalede 

bulunan ve reddedici tavır takınan ebeveynlerin çocukları genellikle güvensiz ilişki 

geliştirirler. Ebeveynleri ile güvensiz, kaygılı veya korkuya dayalı ilişki geliştiren 

çocuk, diğer toplumsal ilişkilerin de dışlayıcı ve incitici olduğuna dair içsel kanılar 

geliştirir. Duyarsız ve ilgisiz ebeveynlik çocukta acı duygular ve düş kırıklıkları 

yarattığı için çocuk uzun süreli yoğun öfke duygusu yaşar. Bu da çocuğun gelişimini, 

toplumsal uyumunu ve başarısını olumsuz yönde etkiler. 

Gelişim Özellikleri, Kazanımlar ve Göstergeleri 

Güncellenen bu program gelişimsel bir programdır. Gelişimsel program bütüncül bir 

yaklaşımla, çocuğun sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil gelişim alanları ile öz 

bakım becerilerini birlikte ele alır. Programın temelini çocukların gelişimsel özellikleri 

oluşturur. Öğrenme süreçleri planlanırken çocukların gelişimsel düzeyleri belirlendikten 

sonra ilgi ve gereksinimleri ile içinde yaşadıkları çevresel koşullar dikkate alınır. 

Kazanım ve göstergelerle farklı eğitim süreçleri oluşturularak çocukları desteklemek ve 

onları bulundukları gelişim düzeyinden ulaşabilecekleri en üst aşamaya taşımak bu 

programın hedefidir. 

Program güncellenirken önceki programda yer alan amaç ve kazanımlar, kazanım ve 

göstergeler şeklinde ifade edilmiştir. Amaçlar, ulaşılmak istenen sonuçları gösterir. 

Diğer bir deyişle öğretmenin kazandırmak istediklerini tanımlar, öğretmeni ve 

dolayısıyla yıl içinde ele alınacak içeriği merkeze alır. Kazanımlar ise çocuğu merkeze 

alarak belirlenir ve çocuklar tarafından ulaşılması gereken sonuçları gösterir. Yani 

çocukların öğrenmeleri gereken bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlar. Kazanımlara 

dayalı olarak oluşturulmuş olan göstergeler genellikle kendi içinde basitten karmaşığa, 

somuttan soyuta ve birbirini izleyen aşamalar hâlinde sıralanarak belirlenen kazanımın 

gerçekleşmesine hizmet ederler. Göstergeler, kazanımların gözlenebilir hâlidir. 

Öğretmenler belli bir kazanımla ilgili olarak etkinlik oluştururken göstergeler onlara yol 
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gösterecektir. Bu durum, kazanımı kapsayıcı nitelikte etkinliklerin yazılmasını ve 

uygulanmasını kolaylaştıracaktır. Programda her yaş grubu için gelişim özellikleri, 

yeniden düzenlenerek geliştirilen kazanımlar, göstergeler ve bunlarla ilgili açıklamalar 

tablolar hâlinde sunulmuştur. 

Gelişim Özellikleri 

Bakanlık Okul Öncesi Programına eklediği "12" numaralı ek dosyada da ilkokula 

otomatik kayıtları yapılan 60 aylık çocukların gelişimsel özelliklerini sıraladı. MEB 

Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan programda "Bilişsel Gelişim", 

"Dil Gelişimi", "Motor Gelişimi", "Özbakım Becerileri", "Sosyal ve Duygusal Gelişimi" 

başlıkları altında 60-72 aylık çocukların gelişim özellikleri sıralandı. Buna göre 

Bakanlığın 4+4+4 yasası ve genelgeyle ilkokulda okumayı uygun gördüğü 60-72 aylık 

çocuklardan beklenen ve olması gereken gelişimsel özellikler şöyle: 

60-72 Aylık Çocukların Bilişsel  Gelişimi: 

* Eksik insan resmini kol ve bacak çizerek tamamlar 

* 10-25 parçalı yap-bozu tamamlar 

* Geometrik şekilleri birleştirerek yeni şekiller oluşturur 

* 6-10 nesneyi herhangi bir özelliğine göre gruplandırır 

* 1’den 10'a kadar olan nesne grupları le rakamlar arasında ilişki kurar 

* 1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak toplama yapar 

* 1'den 10'a kadar olan nesneleri kullanarak çıkartma yapar 

* Yarım ve bütün olan nesneleri gösterir 

* 1’den 20'ye kadar olan rakamları sıralar 

* Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı nasıl yaptığını açıklar 

* Neden sonuç ilişkilerini kurar 

* Kısa bir süre gösterilen bir resimdeki ayrıntıları hatırlar 

* Bir olaydan sonra ne olabileceğini tahmin eder 

* Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları söyler 

* Bir dizi içerisindeki nesnelerin birbirlerine göre konumlarını söyler 

* Miktar bildiren kıyaslama ifadeleri kullanır 

* Haftanın günlerini sırasıyla söyler 

* 20'ye kadar ritmik sayar 

* Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söyler 

* Yaptığı işe dikkatini verir 

* Problem durumunun çözümüne yönelik akıl yürütür 

* Somut nesneleri kullanarak grafik oluşturur 

* Nesne grafiğini okur 

* Üç öğeden oluşan örüntüler oluşturur 
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60-72 Aylık Çocukların Dil Gelişimi: 

* Sesler arasındaki farklılıkları söyler 

* Sesler arasındaki benzerlikleri söyler 

* Verilen sese benzer sesler çıkarır 

* Sesinin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar 

* Sıralı ve bileşik cümleler kurar 

* Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır 

* 6 ve daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir 

* Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır 

* “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl?” gibi soruları yanıtlar 

* Cümlelerinde “çünkü, daha sonra” gibi bağlaçlar kullanır 

* İşaret ve kişi zamirlerini kullanır 

* Konuşmalarında zaman zarflarını kullanır 

* Çoğunlukla dilbilgisi kurallarını doğru kullanır 

* Bazı sözcüklerin zıt, eş ve eşsesli anlamlarını söyler 

* Sohbete katılır ve sohbeti sürdürür 

* Akıcı konuşur 

* Dinlediği bir öyküyü anlatır 

* Resim, nesne, ya da olaylar arasında ilişki kurarak anlamlı öykü anlatır 

* Konuşmalarında mizahı kullanır 

* Çevresindeki yazılı materyalleri tanır 

* Yazının bir anlam ifade ettiğini bilir 

* Yetişkinlere duygu ve düşüncelerini anlatır 

* Okumanın günlük yaşamdaki yeriyle ilgili konuşmalara katılır 

* Yazının yönünü gösterir 

* Kitaplarda anlam taşıyan öğenin yazı olduğunu söyler 

* Kitaptaki resimlere bakarak okuyormuş gibi yapar 

60-72 Aylık  Çocukların Motor Gelişimi : 

* Engelin üzerinden koşarak atlar 

* Ritmik olarak galop(tek ayak üzerinde yukarı zıplamak) hareketini yapar 

* Ritmik olarak seker 

* Tek ayak sıçrayarak 2-3 m. ilerler 

* Topu tek elle omuz üstünden atar 

* Topu tek elle yerden yuvarlar 

* Belli bir mesafedeki hedefi vurur 

* Topu yerde 5-6 kere sektirir 

* İp atlar 

* Vücudunun farklı bölümlerini kullanarak dengede durur 

* Tek ayak üzerinde 9-10 saniye durur 

* Yardımsız öne yuvarlanır (takla atar) 

* Çeşitli hareketleri müzik ve ritim eşliğinde ardı ardına yapar 

* Yumuşak malzemeleri kullanarak 2-3 parçalı kompozisyonlar oluşturur 
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* Model gösterildiğinde kâğıdı çapraz şekilde katlar 

* Modele bakarak daire, üçgen, kare ve dikdörtgen çizer 

* Yatay, dikey, eğri ve eğik çizgiler çizer ve bunlardan yeni bir şekil oluşturur 

* Kalemi doğru tutar 

* 1-5 arası rakamları kopya eder 

60-72 Aylık Çocukların  Özbakım Becerileri: 

* Dişlerini fırçalar 

* Elini yüzünü yıkar, kurular 

* Vücudunu yıkar 

* Tuvalet gereksinimini kendi başına karşılar 

* Günlük işlerde sorumluluk alır ve yerine getirir 

* Hava şartlarına uygun giysiler seçer 

* Giysilerini kendi kendine çıkarır, giyinir 

* Giysilerinin düğme ve çıt çıtlarını çözer ilikler 

* Ayakkabılarını bağlar 

* Yemek araç gereçlerini yetişkin gibi kullanır 

* Yemek tabaklarını ya da servis tepsisini taşır 

* Temizlikle ilgili malzemeleri doğru kullanır 

* Tehlike yaratacak durumları fark eder 

60 - 72 Aylık Çocukların  Sosyal ve Duygusal Gelişimi: 

* Evinin adresini söyler 

* Ebeveynin telefon numarasını söyler 

* Duygularını belli eder 

* Başkalarının duygusal ifadelerini açıklar 

* Kendini özgün yollarla ifade eder 

* Kurallara uyar 

* Gerekli durumlarda kuralları başkalarına açıklar 

* Aldığı sorumluluğu yerine getirir 

* Kendine güven duyar 

* Yeni ve alışılmamış durumlara uyum sağlar 

* Yeni tanıştığı bireylerle kolay iletişim kurar 

* Amaçları doğrultusunda davranır 

* Duygularını kontrol eder 

* Gerektiği durumlarda liderliği üstlenir.  (MEB; 2013) 
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3. YÖNTEM 

Bu bölümde araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, veri toplama araçları, verilerin 

toplanması, verilerin çözümlenmesi ve yorumlanmasına ilişkin bilgilere yer verilmiştir. 

3.1.ARAŞTIRMA MODELİ 

Araştırma Genel Tarama Modelinde olup, var olan durumu betimleme çalışmasıdır. 

60-72 aylık birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluk düzeylerini belirlemek 

amacıyla veri toplamak için bir anket hazırlanmıştır. Anket sorularının oluşturulması ve 

araştırmanın kuramsal temellerinin belirlenmesi için çeşitli kaynaklar taranmıştır.  

3.2.EVREN VE ÖRNEKLEM 

Araştırmanın çalışma evrenini 2013 – 2014 eğitim-öğretim yılında; İstanbul ili, 

Maltepe, Kartal ve Tuzla ilçelerindeki resmi ilkokulda görev yapmakta olan birinci sınıf 

öğretmenleri oluşturmaktadır. İstanbul ili, Maltepe, Kartal ve Tuzla ilçelerinde toplam 

74 ilkokul mevcut olup bu okullarında 471 birinci sınıf vardır. Anket uygulanmak üzere 

random yöntemiyle 52 okul belirlenmiştir (Ek 3). Bu okullarda görevli 317 birinci sınıf 

öğretmenine anket uygulanmıştır. Bu okulların seçiminde ulaşılabilir olması göz önünde 

bulundurulmuştur. Toplanan anketlerden 12 anket değerlendirme dışında tutulmuştur. 

Bunlardan 5 tanesi yarım doldurulduğundan, diğer 7 tanesinde ise hiç farklılık 

gözetilmeden tüm anketlerde aynı şıklar işaretlendiğinden işleme alınmamıştır. Böylece 

305 öğretmen araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Sayısal rakamlara bakıldığında 

örneklemin çalışma evrenini temsil oranı % 67' dir. 

3.3.VERİLERİN TOPLANMASI 

Veri toplama aracı geliştirilmeden önce; çocuk gelişimi ve okula uyumları konusu ile 

ilgili geniş bir literatür taraması yapılmıştır. Bu incelemelerden sonra araştırmanın 

anketi araştırmacı tarafından geliştirilmiştir. Bu anket 25 kişilik deney gruba 

uygulanmıştır. 
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Anketteki beş gelişim alanının madde analizi, alfa güvenirlik katsayıları ve faktör 

yüklerinin analizleri yapılarak aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.  

Tablo 3.1. Bilişsel Gelişim Alanı Faktör Analizi, Madde Toplam Korelasyonları, 

Alfa Katsayıları ve Faktör Yükleri  
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1 Yarım ve Bütün olan nesneleri gösterirler. ,746 ,948 ,787 

2 Neden-Sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap verirler. ,761 ,948 ,799 

3 
Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve 

söylerler 
,672 ,950 ,718 

4 
Kendisini zorlayan bir iş ile karşılaştığında, dikkatini 

toplamaya devam edip, işini bitirene kadar sebat ederler. 
,659 ,950 ,703 

5 Belirtilen sayı kadar nesneleri sayarlar. ,749 ,948 ,787 

6 
1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak zihinden toplama ve 

çıkartma yaparlar. 
,801 ,947 ,832 

7 Ana ve ara renkleri isimlendirirler. ,600 ,951 ,642 

8 
Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söylerler.(Sabah, 

öğlen, akşam ) 
,706 ,949 ,745 

9 20'ye kadar sayılarda birer birer ritmik sayma yaparlar. ,759 ,948 ,795 

10 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar. ,714 ,949 ,755 

11 Duyu organlarının işlevlerini bilirler.  ,778 ,947 ,813 

12 Sağ ve sol yön kavramını bilirler. Yönlerini gösterirler. ,759 ,948 ,794 

13 
Zaman bildiren (dün, bugün, yarın) sözcüklerini doğru 

kullanırlar. 
,741 ,948 ,779 

14 
Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye 

göre yaptığını açıklarlar. 
,811 ,947 ,841 

15 Haftanın günlerini sıra ile söylerler. ,764 ,948 ,800 

 TOPLAM .735 ,948 .773 

 

Ankette bilişsel gelişim alanında öncelikle 20 olan ifade sayısı deney grubundan 

elde edilen sonuçlardan sonra yapılan madde analizi, alfa katsayısı ve faktör yükü 

analizlerinin ardından, düşük değerde çıkan 5 adet ifade anketten çıkarılmış ve 

yukarıdaki değerler elde edilmiştir.  

Düşük değere sahip ifadeler çıkarıldıktan sonra alpha Güvenirlik (Cronbach alfa 

katsayısı) analizinde anketin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 

görülebilmektedir. Ankete alınan ifadelerin Alfa katsayısı,  ,948’lik bir katsayı, 
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ölçeğin yüksek derede güvenilir (0,80< <1) bir ölçek olduğunu gösterir. Madde 

analizlerine ve faktör yükleri değerleri de anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 3.2. Dil Gelişim Alanı Faktör Analizi, Madde Toplam Korelasyonları, Alfa 

Katsayıları ve Faktör Yükleri  
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1 Akıcı konuşurlar. ,781 ,958 ,813 

2 Dinledikleri yada okudukları bir öyküyü anlatırlar. ,794 ,958 ,825 

3 Kitaptaki resimlere bakarak yorum yaparlar. ,826 ,957 ,853 

4 Konuşmak için söz alır ve sırasını beklerler. ,758 ,958 ,793 

5 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanırlar. ,843 ,957 ,869 

6 Konuşmalarında olayları oluş sırasına göre anlatırlar.  ,813 ,957 ,844 

7 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade ederler. ,782 ,958 ,814 

8 Masal,  hikâye ve fıkrayı tekniğine uygun anlatırlar.  ,807 ,957 ,836 

9 Sınıf okunan kısa metinleri sıkılmadan dinlerler. ,731 ,959 ,767 

10 Anlamlı ve Kurallı cümleler kurarlar. ,781 ,958 ,813 

11 Çevresinde duydukları sesleri taklit ederler. ,575 ,961 ,616 

12 
Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri doğru olarak kullanırlar. 

(önüne, arkasına, üstüne gibi) 
,735 ,959 ,770 

13 Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili sorulara cevap verirler. ,819 ,957 ,845 

14 
Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl ?gibi  soruları 

yanıtlarlar. 
,799 ,957 ,827 

15 Bazı sözcüklerin zıt ve eş anlamlarını söylerler. ,722 ,959 ,759 

 TOPLAM ,771 ,958 ,802 

 

Ankette dil gelişim alanında öncelikle 21 olan ifade sayısı deney grubundan elde 

edilen sonuçlardan sonra yapılan madde analizi, alfa katsayısı ve faktör yükü 

analizlerinin ardından, düşük değerde çıkan 6 adet ifade anketten çıkarılmış ve 

yukarıdaki değerler elde edilmiştir.  

Düşük değere sahip ifadeler çıkarıldıktan sonra alpha Güvenirlik (Cronbach alfa 

katsayısı) analizinde anketin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 

görülebilmektedir. Ankete alınan ifadelerin Alfa katsayısı,  ,958’lik bir katsayı, 

ölçeğin yüksek derede güvenilir (0,80< <1) bir ölçek olduğunu gösterir. Madde 



83 

 

analizlerine ve faktör yükleri değerleri de anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 3.3. Motor Gelişim Alanı Faktör Analizi, Madde Toplam Korelasyonları, 

Alfa Katsayıları ve Faktör Yükleri  
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1 
Bahçe oyunlarında zıplama, atlama, tutma ve yakalama 

davranışlarını gerektiren etkinliklere katılırlar. 
,601 ,915 ,650 

2 
Çeşitli hareketleri müzik ve ritmin eşliğinde ardı ardına 

yaparlar. 
,662 ,913 ,711 

3 Kalemi tutup yazı yazabilecek kas gelişimine sahiptirler. ,806 ,906 ,857 

4 Makası amacına uygun, düzgün kullanırlar. ,769 ,908 ,829 

5 
Başı, Gövdesi, Kolları, Elleri, Bacakları, Ayakları olan 

bir insan resmi çizerler. 
,690 ,911 ,750 

6 Merdivenleri rahatça çıkıp inerler. ,659 ,912 ,721 

7 Sırada dik ve belirli bir mesafede otururlar. ,766 ,908 ,823 

8 
Okul kurallarına ve öğretmenin verdiği talimatlara 

uyarlar. 
,760 ,908 ,818 

9 
Dik, yatay, eğik, yuvarlak çizgilerle bunlardan oluşan 

çizgileri çizerler. 
,813 ,906 ,856 

10 Yazma etkinliklerinde çabuk yorulurlar. ,814 ,937 ,852 

11 
Eğilme, Dönme, Sallanma, Oturma, gibi denge 

hareketlerini yaparlar. 
,648 ,913 ,684 

12 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar. ,721 ,910 ,789 

13 
El, Ayak ve El parmaklarını ritim tutmada kullanırlar. 

(Alkışlama) 
,650 ,913 ,697 

 TOPLAM ,719 ,912 ,772 

 

Ankette motor gelişim alanında öncelikle 15 olan ifade sayısı deney grubundan 

elde edilen sonuçlardan sonra yapılan madde analizi, alfa katsayısı ve faktör yükü 

analizlerinin ardından, düşük değerde çıkan 2 adet ifade anketten çıkarılmış ve 

yukarıdaki değerler elde edilmiştir.  

Düşük değere sahip ifadeler çıkarıldıktan sonra alpha Güvenirlik (Cronbach alfa 

katsayısı) analizinde anketin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 

görülebilmektedir. Ankete alınan ifadelerin Alfa katsayısı,  ,912’lik bir katsayı, 

ölçeğin yüksek derede güvenilir (0,80< <1) bir ölçek olduğunu gösterir. Madde 
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analizlerine ve faktör yükleri değerleri de anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

göstermektedir. 

 

Tablo 3.4. Öz Bakım Alanı Faktör Analizi, Madde Toplam Korelasyonları, Alfa 

Katsayıları ve Faktör Yükleri  
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1 
Yalnız başına elbiselerini ıslatmadan elini yüzünü yıkayıp 

kurularlar. 
,761 ,923 ,821 

2 
Kendi başına giysilerini giyip çıkarırlar. Düğme ve çıt 

çıtlarını çözer iliklerler. 
,786 ,921 ,840 

3 Yemeklerini yardımsız kendi kendine yiyebilirler. ,708 ,927 ,776 

4 Okuldaki eşyalarını temiz ve özenle kullanırlar. ,812 ,920 ,863 

5 Ayakkabılarını çıkarıp giyerler ve bağcıklarını bağlarlar. ,736 ,925 ,800 

6 Anneden ve evden kolay ayrılırlar. ,763 ,923 ,822 

7 Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyarlar. ,790 ,921 ,846 

8 Tuvalet gereksinimlerini kendi başına karşılarlar. ,760 ,923 ,820 

 TOPLAM ,764 ,922 ,823 

 

Ankette öz bakım alanında öncelikle 11 olan ifade sayısı deney grubundan elde 

edilen sonuçlardan sonra yapılan madde analizi, alfa katsayısı ve faktör yükü 

analizlerinin ardından, düşük değerde çıkan 3 adet ifade anketten çıkarılmış ve 

yukarıdaki değerler elde edilmiştir.  

Düşük değere sahip ifadeler çıkarıldıktan sonra alpha Güvenirlik (Cronbach alfa 

katsayısı) analizinde anketin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 

görülebilmektedir. Ankete alınan ifadelerin Alfa katsayısı,  ,922’lik bir katsayı, 

ölçeğin yüksek derede güvenilir (0,80< <1) bir ölçek olduğunu gösterir. Madde 

analizlerine ve faktör yükleri değerleri de anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

göstermektedir. 
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Tablo 3.5. Sosyal Duygusal Gelişim Alanı Faktör Analizi, Madde Toplam 

Korelasyonları, Alfa Katsayıları ve Faktör Yükleri  
F
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1 Başladığı işi sürdürme çabası gösterirler. ,742 ,934 ,793 

2 Kurallı oyunların kuralına uyarlar. ,720 ,935 ,773 

3 Duygularını belli ederler. ,643 ,938 ,699 

4 Aldığı sorumluluğu yerine getirirler. ,743 ,934 ,794 

5 Fiziksel etkinliklere, katılmaya istekli olurlar. ,664 ,938 ,719 

6 Bir oyunun kuralını başkasına açıklarlar. ,774 ,933 ,821 

7 
Oyun malzemeleri ve etkinlik alanlarını başkaları ile 

paylaşırlar. 
,754 ,934 ,803 

8 Neler yapmaktan hoşlandıklarını ifade ederler. ,750 ,934 ,795 

9 Okul ve sınıf kurallarını bilirler ve uyarlar. ,784 ,933 ,832 

10 Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki kurarlar. ,773 ,933 ,819 

11 Belli bir olayı, durumu canlandırırlar. ,808 ,932 ,850 

 TOPLAM ,741 ,934 ,790 

 

Ankette sosyal duygusal gelişim alanında öncelikle 13 olan ifade sayısı deney 

grubundan elde edilen sonuçlardan sonra yapılan madde analizi, alfa katsayısı ve faktör 

yükü analizlerinin ardından, düşük değerde çıkan 2 adet ifade anketten çıkarılmış ve 

yukarıdaki değerler elde edilmiştir.  

Düşük değere sahip ifadeler çıkarıldıktan sonra alpha Güvenirlik (Cronbach alfa 

katsayısı) analizinde anketin yüksek derecede güvenilir bir ölçek olduğu 

görülebilmektedir. Ankete alınan ifadelerin Alfa katsayısı,  ,934’lük bir katsayı, 

ölçeğin yüksek derede güvenilir (0,80< <1) bir ölçek olduğunu gösterir. Madde 

analizlerine ve faktör yükleri değerleri de anketin yüksek güvenilirlikte olduğunu 

göstermektedir. 

Geçerlik yönünden son şekli verilen anket için güvenirlik yoklaması yapılmıştır. 

Güvenirlik için elde edilen Cronbach Alpha katsayıları Tablo3.6.’da gösterilmiştir. 
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Tablo 3.6. Anketin Cronbach Alpha Katsayıları 

BOYUTLAR Crombach Alpha 

Bilişsel Gelişim ,948 

Dil Gelişimi ,958 

Motor Gelişimi ,912 

Öz Bakım ,922 

Sosyal ve Duygusal Gelişim ,934 

TOPLAM ORTALAMA CRONBAH ALPHA ,934 

 

Anketin uygulanmasından sonra elde edilen verilerin güvenirlik analizi (Cronbach's 

Alpha) hesaplandığında Alfa= ,934 olarak bulunmuştur. Bu da hazırlanan anketin 

yüksek güvenirlikte olduğunu göstermektedir. Anlamlılık düzeyi de p<,05 olarak kabul 

edilmiştir. 

Geliştirilen anket formunu oluşturan soruların amaca uygun ve anlaşılır olup 

olmadığını belirlemek için uzmanların görüşleri de alınarak Danışman görüşü de 

alındıktan sonra ankete son şekli verilmiştir. 

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci 

bölümü kişisel bilgilerle ilgili dört sorudan meydana gelmiştir. Tezin amaçlarına yönelik 

olarak kişisel bilgi formunda öğretmenlere; cinsiyeti, kıdem, öğrenim durumu, mezuniyet 

alanı ile ilgili dört soru yöneltilmiştir. 

Anketin ikinci bölümünde bilişsel gelişim, dil gelişimi, motor gelişimi, öz bakım ve 

sosyal-duygusal gelişim başlıkları altında toplam 62 madde yer almıştır. İkinci bölümde 

sorulan sorularda beşli derecelendirmeden yararlanılmıştır. Bunlar; “hiçbir zaman, çok 

az, bazen, çoğunlukla, her zaman” şeklindedir. Anket formu ek 2’de yer almaktadır. 

İstanbul ili, Maltepe, Kartal ve Tuzla ilçelerinde bulunan resmi ilkokullardan 

verilerin toplanabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınmıştır 

(Ek 1). 
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3.4.VERİLERİN ÇÖZÜMÜ 

İlkokullarda öğretmenlere uygulanan anketlerden elde edilen verilerin analizleri, 

SPSS istatistik paket programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular tablolar halinde 

gösterilmiştir, yorumlar tabloların altında gösterilmiştir. 

Aşağıdaki alt amaçların çözümleme teknikleri şunlardır: 

Birinci alt amaç; “60-72 aylık ilkokul 1. Sınıf öğrencilerinin okula 

hazırbulunuşlukları ile ilgili öğretmen görüşleri nelerdir?” beş gelişim alanı (Bilişsel, 

Dil, Motor, Öz Bakım ve Sosyal, Duygusal) teker teker tablolar haline getirilerek yüzde, 

frekans, ortalama ve standart sapma kullanılarak analiz edilmiştir.  

İkinci alt amaç; “Öğretmenlerin görüşleri,  öğretmenlerin cinsiyete göre anlamlı 

farklılık göstermekte midir?” bağımsız gruplar t testi yapılarak analiz edilmiştir. 

Üçüncü alt amaç: “Öğretmenlerin görüşleri, öğretmenlerin mesleki kıdemine göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir?” çoklu değişkenlerde ANOVA (varyans) analizi 

kullanılmıştır. ANOVA analizlerinde anlamlılığın yanı sıra “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” yapılarak anlamlılığın hangi şıklar arasında olduğu gösterilmiş ve 

ortalamalara göre yorumlar yapılacaktır. Buradaki yıldızlar (*) değişkenler arasında 

birbiriyle anlamlı olanları göstermektedir. 

Dördüncü alt amaç: “Öğretmenlerin görüşleri, öğretmenlerin öğrenim durumuna göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir?” çoklu değişkenlerde ANOVA analizi 

kullanılmıştır. ANOVA analizlerinde anlamlılığın yanı sıra “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” yapılarak anlamlılığın hangi şıklar arasında olduğu gösterilmiş ve 

ortalamalara göre yorumlar yapılmıştır. Buradaki yıldızlar (*) değişkenler arasında 

birbiriyle anlamlı olanları göstermektedir. 

Beşinci alt amaç: “Öğretmenlerin görüşleri, öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre 

anlamlı farklılık göstermekte midir?” bağımsız gruplar t testi yapılarak analiz edilmiştir. 

62 adet olan bağımlı ifadelerin frekans, yüzde dağılımları, ortalamaları ve standart 

sapmaları büyük bir tablo halinde bulgular ve yorumlar bölümünün sonunda verilmiştir. 

Elde edilen verilerin kolay yorumlanabilmesi için ankette toplanan veriler 1–5 

aralığında kodlanıp bilgisayara girilmiştir. Uygulanan ankete göre elde edilen görüşlerin 

aritmetik ortalamaları değerlendirilirken Tablo3.7.’de belirtilen aralıklar göz önünde 

bulundurulmuştur. 
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Tablo 3.7. Aritmetik Ortalamaları Yorumlamada Seçenekler İçin Kullanılan 

Sayısal Aralık Sınırları 

 

Sayısal Değer 

 
Seçenekler Aralık Sınırı 

1 Hiçbir Zaman 1.00-1.79 

2 Çok Az 1.80-2.59 

3 Bazen 2.60-3.39 

4 Çoğunlukla 3.40-4.19 

5 Her Zaman 4.20-5.00 

 

Tablo 3.7.’de belirlenen aralıklara göre aritmetik ortalamaların yorumları yapılmıştır. 
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4. BULGULAR ve YORUMLAR 

Bu bölümde, araştırmaya katılan öğretmenlerle ilgili kişisel bulgulara ve yorumlara 

yer verilmiştir. Daha sonra da araştırmanın amacı ve alt amaçları doğrultusunda 

bulgular ayrı ayrı analiz edilerek tablolar halinde gösterilmiştir.  Çıkan sonuçlara göre 

yorumlar yapılmıştır. 

4.1.ARAŞTIRMAYA KATILAN ÖĞRETMENLERE 

İLİŞKİN KİŞİSEL BULGULAR 

Kişisel bilgi formundan elde edilen verilere göre; örneklemi oluşturan öğretmenlerin 

cinsiyeti, meslekteki kıdemi, öğrenim durumu ve mezuniyet branşına göre tablolar halinde 

verilmiştir. 

Öğretmenlerin cinsiyete göre sayısal dağılımları ve yüzdeleri Tablo 4.8.’de yer 

almaktadır. 

Tablo 4.8.Cinsiyete İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Cinsiyet Frekans (N) Yüzde (%) 

Kadın   222 72,8 

Erkek   83 27,2 

Toplam 305 100,0 

Tablo 4.8.’de görüldüğü gibi, kadınlar % 72,8’ lik oranla örneklem grubunun çok 

büyük bir bölümünü oluşturmaktadırlar.  

Öğretmenlerin meslek kıdemlerine göre sayısal dağılımları ve yüzdeleri Tablo 

4.9.’da yer almaktadır. 

Tablo 4.9. Öğretmenlerin Meslekteki Kıdemine İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Kıdem  Frekans  (N) Yüzde  (%) 

1-5 yıl 11 3,6 

6-10 yıl        23 7,5 

11-15 yıl               59 19,3 

16-20 yıl       122 40,0 

21 yıl ve + 90 29,5 

Toplam 305 100,0 
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Tablo 4.9.’de görüldüğü gibi, örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin en büyük 

bölümü (% 40) 16-20 yıl kıdem aralığında, ikinci büyük bölümü (% 29,5) 21 yıl ve 

üzeri kıdem aralığında, üçüncü büyük bölümü (% 19,3) 11-15 yıl kıdem aralığında, 

dördüncü büyük bölümü  (% 7,5)  6-10 yıl kıdem aralığında, en küçük bölümü (% 3,6)  

1-5 yıl aralığında, yer almıştır. 

Öğretmenlerin Öğrenim durumlarına göre sayısal dağılımları Tablo 4.10.’da yer 

almaktadır. 

Tablo 4.10. Öğretmenlerin Öğrenim Durumuna İlişkin Frekans ve Yüzde 

Değerleri 

Öğrenim Durumu  Frekans  (N) Yüzde  (%) 

Ön Lisans        
35 11,5 

Lisans        246 80,7 

Yüksek Lisans      23 7,5 

Doktora ve Üstü     1  0,3 

Toplam 305 100,0 

 

Tablo 4.10.’da görüldüğü gibi, örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin 35’i (% 

11,5) ön lisans, 246’sı (%80,7) lisans, 23’ü (% 7,5) yüksek lisans, 1’i (%0,3) doktora ve 

üstü öğrenim görenleri oluşturmaktadır. 

Öğretmenlerin mezuniyet branşlarına göre sayısal dağılımları ve yüzdeleri Tablo 

4.11.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.11. Mezuniyet Alanına İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Mezuniyet Branşı Frekans (N) Yüzde (%) 

Sınıf Öğretmeni 206 67,5 

Diğer 99 32,5 

Toplam 305 100,0 

 

Tablo 4.11.’de görüldüğü gibi, örneklem grubunu oluşturan öğretmenlerin 206’sı 

(%67,5) sınıf öğretmeni, 99’u (%32,5) da diğer alan öğretmenlerini oluşturmaktadır. 
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4.2. GELİŞİM ALANLARINDA ÖĞRENCİLERİN HAZIR 

BULUNUŞLUKLARI İLE İLGİLİ ÖĞRETMEN 

GÖRÜŞLERİ 

Öğretmenlerin bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal duygusal gelişim alanları ile ilgili 

görüşlerinin ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 4.12’de yer almaktadır 

 

Tablo 4.12. Gelişim Alanlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri İle İlgili Ortalama ve 

Standart Sapma Değerleri 

Alanlar N Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 

Bilişsel Gelişim 305 3,17 0,99 

Dil Gelişimi 305 3,07 0,96 

Motor Gelişim 305 3,42 0,92 

Öz Bakım 305 3,06 0,95 

Sosyal Duygusal Gelişim 305 3,30 0,91 

 

Tablo 4.12’deki değerlere göre, “Motor Gelişim” alanındaki hazır bulunuşluk, 

“Çoğunlukla” (  =3,40-4,19) düzeyinin başlangıcında yer almakta; diğer dört boyuttaki 

gelişim “Bazen” (  =2,60-3,39) düzeyinde bulunmaktadır. Bu durum, motor gelişim 

yönünden öğrencilerin az da olsa hazır oldukları; diğer dört alanda bazen hazır oldukları 

anlamına gelmektedir. Öğrenmenin istenen nitelikte olabilmesinin gereklerinden biri, 

öğrencilerin gelişim özellikleri yönünden bütün yönleriyle tam hazır olmalarıdır. Bu 

durumda, öğrencilerin gelişim özellikleri bakımından tam hazır olmadıkları ortaya 

çıkmaktadır. 

Bu dönem çocuklarının her bir özelliği ayrı ayrı önem taşıdığından, durumun daha 

iyi göz önüne çıkması için her alan ve her alandaki her maddeye göre aritmetik ortalama 

ve standart sapma değerlerine bakmanın ayrıca önemli olduğu ortadadır. Bundan dolayı 

her bir alanın değerleri ayrı tablolar halinde verilmiştir. 
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4.2.1. BİLİŞSEL GELİŞİM ALANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Bilişsel gelişim alanı ifadelerinin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmaları 

Tablo 4.13.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.13. “Bilişsel Gelişim Alanı” İfadelerine Verilen Yanıtlara Göre Frekans, 

Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

NO BİLİŞSEL GELİŞİM Her 

Zaman  

(5) 

Çoğunlukla 

 (4) 

 Bazen 

(3) 

Çok Az 

(2) 
Hiçbir 

Zaman 

(1) O
rt

al
am

a 

S
ta

n
d
ar

t 

S
ap

m
a 

F % F % F % F % F %  SS 

1 
Yarım ve Bütün olan 

nesneleri gösterirler. 
39 12,8 126 41,3 84 27,5 46 15,1 10 3,3 3,45 1,00 

2 

Neden-Sonuç ilişkisi 

içeren sorulara cevap 

verirler. 

11 3,6 72 23,6 141 46,2 70 23,0 11 3,6 3,00 ,86 

3 

Nesneler arasındaki 

benzerlik ve farklılıkları 

ayırt eder ve söylerler 

42 13,8 138 45,3 76 24,9 43 14,1 6 2,0 
3,54 ,96 

4 

Kendisini zorlayan bir iş 

ile karşılaştığında, 

dikkatini toplamaya 

devam edip, işini bitirene 

kadar sebat ederler. 

5 1,6 40 13,1 105 34,4 113 37,1 42 13,8 2,52 ,94 

5 
Belirtilen sayı kadar 

nesneleri sayarlar. 
54 17,7 129 42,3 86 28,2 30 9,8 6 2,0 3,63 ,94 

6 

1’den 10’a kadar 

nesneleri kullanarak 

zihinden toplama ve 

çıkartma yaparlar. 

35 11,5 97 31,8 78 25,6 76 24,9 19 6,2 3,17 1,11 

7 
Ana ve ara renkleri 

isimlendirirler. 
31 10,2 117 38,4 97 31,8 47 15,4 13 4,3 3,34 ,99 

8 

Günün farklı zaman 

dilimlerinin isimlerini 

söylerler.(Sabah, öğlen, 

akşam ) 

49 16,1 114 37,4 85 27,9 49 16,1 8 2,6 3,47 1,02 

9 

20'ye kadar sayılarda 

birer birer ritmik sayma 

yaparlar. 

75 24,6 129 42,3 55 18,0 43 14,1 3 1,0 3,75 1,01 

10 

Defter, Kitap ve 

eşyalarını özenle 

kullanırlar. 

11 3,6 89 29,2 105 34,4 83 27,2 17 5,6 2,98 ,96 

11 
Duyu organlarının 

işlevlerini bilirler.  
46 15,1 111 36,4 82 26,9 56 18,4 10 3,3 3,41 1,05 

12 

Sağ ve sol yön kavramını 

bilirler. Yönlerini 

gösterirler. 

17 5,6 48 15,7 93 30,5 112 36,7 35 11,5 2,67 1,04 

13 

Zaman bildiren (dün, 

bugün, yarın) 

sözcüklerini doğru 

kullanırlar. 

11 3,6 74 24,3 105 34,4 91 29,8 24 7,9 2,85 ,99 

14 

Eşleştirme, ilişki kurma, 

gruplandırma ve 

sıralamayı neye göre 

yaptığını açıklarlar. 

9 3,0 76 24,9 98 32,1 92 30,2 30 9,8 2,80 1,01 

15 
Haftanın günlerini sıra 

ile söylerler. 
24 7,9 78 25,6 89 29,2 84 27,5 30 9,8 2,93 1,11 

 
TOPLAM 

ORTALAMA 
31 10,0 96 31,4 92 30,1 69 22,6 18 5,8 3,17 0,99 
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Tablo 4.13.’e göre Bilişsel Gelişim Alanı incelendiğinde; en yüksek yüzdelere 

açıklamalar yapılmıştır: 

1.madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 126’sı (%41,3)’ü, öğrencilerin 

“Yarım ve Bütün olan nesneleri gösterirler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. Her zaman ve Çoğunlukla 

düzeyleri toplandığında 305 öğretmenden 165 öğretmen öğrencilerin yeterli olduklarını 

bildiren yanıtlar vermişlerdir. 

2. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin141’i (%46,2’si),öğrencilerin 

“Neden-Sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap verirler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir.  

Çok az ve hiç düzeyleri de toplandığında 305 öğretmenden 222 öğretmen, 

öğrencilerin yeterli olmadıklarını bildiren cevaplar vermişlerdir. 

Görüldüğü gibi bu yaş grubu öğrenciler neden sonuç ilişkisi gerektiren sorulara 

cevap vermede zorlanmışlardır. Böylelikle bu yaş grubu öğrencileri, anlatılan konu ya 

da okunan bir metni, sonuna kadar dinleme becerisini yeterli düzeyde 

gösterememektedirler. 

3. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 138’i (%45,3’ü),öğrencilerin 

“Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve söylerler” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

4. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 113’ü (%37,1’i),öğrencilerin 

“Kendisini zorlayan bir iş ile karşılaştığında, dikkatini toplamaya devam edip, işini 

bitirene kadar sebat ederler.” İfadesine “Çok Az” seçeneğini işaretleyerek en yüksek 

yüzdeyle cevap vermişlerdir. Bu yaş grubu öğrencilerin kendilerini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında dikkatlerini toplayıp devam etmede yeterli düzeyde olmadıklarını 

göstermektedir. 

5. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 129’u%42,3’ü, öğrencilerin 

“Belirtilen sayı kadar nesneleri sayarlar.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

6. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 97’si %31,8, öğrencilerin 

“1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak zihinden toplama ve çıkartma yaparlar.” 

İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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7. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 117’si %38,4, öğrencilerin 

“Ana ve ara renkleri isimlendirirler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek 

en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

8. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 114’i %37,4, öğrencilerin 

“Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söylerler. ‘Sabah, öğlen, akşam’” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

9. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 129’u %42,3, öğrencilerin 

“20'ye kadar sayılarda birer birer ritmik sayma yaparlar.” İfadesine “Çoğunlukla” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

10. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 105’i %34,4, öğrencilerin 

“Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

Çok az ve hiç düzeyleri de toplandığında 305 öğretmenden 205 öğretmen, 

öğrencilerin yeterli olmadıklarını bildiren cevaplar vermişlerdir. 

Buna göre okul araç gereçlerini çoğunlukla iyi düzeyde kullanamadıkları 

görülmektedir.  Bu yaş grubu öğrencilerinin sınıf içi ders etkinlilerinde kullanılan 

eşyalarını bir düzen içinde kullanamadıkları görülmüştür. 

11. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 111’i %36,4, öğrencilerin 

“Duyu organlarının işlevlerini bilirler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek 

en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

12. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 112’i%36,7, öğrencilerin “Sağ 

ve sol yön kavramını bilirler. Yönlerini gösterirler.” İfadesine “Çok Az” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

13. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 105’i%34,4, öğrencilerin 

“Zaman bildiren (dün, bugün, yarın) sözcüklerini doğru kullanırlar.” İfadesine “Bazen” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

14. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 98’i %32,1, öğrencilerin 

“Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklarlar.” 

İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

15. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 89’u%29,2, öğrencilerin 

“Haftanın günlerini sıra ile söylerler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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Ortalama değerin en yüksek olduğu madde : 9. Madde “20'ye kadar sayılarda birer 

birer ritmik sayma yaparlar.” verilen cevaplarda 3,75 (Çoğunlukla) düzeyindedir. 

Ortalama değerin en düşük olduğu madde : 4. Madde “Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini toplamaya devam edip, işini bitirene kadar sebat ederler.” 

verilen cevaplarda 2,52 (Çok az) düzeyindedir. 

Toplam ortalama da 3,17 (Bazen) düzeyindedir. 

Görüldüğü gibi 60-72 aylık küçük yaş öğrencileri, birer birer ritmik saymayı 

rahatlıkla yapabilmektedirler. Oysa dikkatin toplanması gereken zor bir işi çok az 

başardıkları görülmüştür. Aynı zamanda, sürekli hareket etme isteğinde olduklarından 

bir işi bitirene kadar dikkatlerini toplamada zorlanmakta oldukları görülmüştür. 

Genel olarak toplam ortalama da görüldüğü gibi bilişsel gelişime verilen cevaplar 

bazen düzeyinde çıkmış ve bu yaş grubu öğrencileri vasat düzeyde 

değerlendirilmişlerdir. Kendilerini zorlayan bir işte de çok az düzeyde başarılıdırlar. 

4.2.2. DİL GELİŞİMİ ALANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER 

Dil gelişimi alanı ifadelerinin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmaları çizelge 

4.14’de yer almaktadır. 

Tablo 4.14.’e göre, Dil Gelişim Alanı incelendiğinde; en yüksek yüzdelere 

açıklamalar yapılmıştır: 

1. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 108’i %35,4’ü, öğrencilerin 

“Akıcı konuşurlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle 

cevap vermişlerdir. 

2. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 119’u % 39,0’ı, öğrencilerin 

“Dinledikleri ya da okudukları bir öyküyü anlatırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

3. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 106’sı % 34,8’i, öğrencilerin 

“Kitaptaki resimlere bakarak yorum yaparlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

4. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 110’u %36,0’ı, öğrencilerin 

“Konuşmak için söz alır ve sırasını beklerler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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Tablo 4.14. “Dil Gelişimi Alanı” İfadelerine Verilen Yanıtlara Göre Frekans, 

Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

NO DİL GELİŞİM 

Her Zaman 

(5) 

Çoğunlukla 

(4) 

Bazen 

(3) 

Çok Az 

(2) 

Hiçbir 

Zaman 

(1) O
rt

al
am

a 

S
ta

n
d
ar

t 

S
ap

m
a 

F % F % F % F % F %  SS 

1 Akıcı konuşurlar. 
13 4,3 104 34,1 108 35,4 66 21,6 14 4,6 3,11 ,94 

2 

Dinledikleri ya da 

okudukları bir 

öyküyü anlatırlar. 

14 4,6 85 27,9 119 39,0 77 25,2 10 3,3 3,05 ,91 

3 

Kitaptaki resimlere 

bakarak yorum 

yaparlar. 

26 8,5 103 33,8 106 34,8 57 18,7 13 4,3 3,23 ,99 

4 

Konuşmak için söz 

alır ve sırasını 

beklerler. 

7 2,3 67 22,0 110 36,0 89 29,2 32 10,5 2,76 ,98 

5 

Kelimeleri yerinde ve 

anlamlarına uygun 

kullanırlar. 

11 3,6 86 28,2 111 36,4 83 27,2 14 4,6 2,99 ,94 

6 

Konuşmalarında 

olayları oluş sırasına 

göre anlatırlar.  

14 4,6 69 22,6 117 38,4 90 29,5 15 4,9 2,92 ,94 

7 

Duygu, düşünce ve 

hayallerini sözlü 

olarak ifade ederler. 

19 6,2 83 27,2 106 34,8 83 27,2 14 4,6 3,03 ,98 

8 

Masal,  hikâye ve 

fıkrayı tekniğine 

uygun anlatırlar.  

7 2,3 57 18,7 106 34,7 99 32,5 36 11,8 2,67 ,98 

9 

Sınıf okunan kısa 

metinleri sıkılmadan 

dinlerler. 

19 91 91 29,8 102 33,5 75 24,6 18 5,9 3,05 1,01 

10 
Anlamlı ve Kurallı 

cümleler kurarlar. 
14 4,6 90 29,5 106 34,8 84 27,5 11 3,6 3,03 ,94 

11 

Çevresinde 

duydukları sesleri 

taklit ederler. 

46 15,1 156 51,2 77 25,2 22 7,2 4 1,3 3,70 ,85 

12 

Konuşmalarında yer 

bildiren ifadeleri 

doğru olarak 

kullanırlar. (önüne, 

arkasına, üstüne gibi) 

31 10,2 111 36,4 99 32,5 56 18,4 8 2,6 3,33 ,97 

13 

Dinledikleri ve 

izledikleri ile ilgili 

sorulara cevap 

verirler. 

24 7,9 117 38,4 95 31,1 62 20,3 7 2,3 3,29 ,95 

14 

Kim, ne, ne zaman, 

nerede, neden, 

nasıl?gibi  soruları 

yanıtlarlar. 

19 6,2 85 27,9 122 40,0 67 22,0 12 3,9 3,10 ,94 

15 

Bazı sözcüklerin zıt 

ve eş anlamlarını 

söylerler. 

12 3,9 75 24,6 100 32,8 78 25,6 40 13,1 2,80 1,07 

 
TOPLAM 

ORTALAMA 
18 11,7 92 30,2 106 34,6 73 23,8 17 5,4 3,07 0,96 

 

5. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 111’i %36,4’ü, öğrencilerin 

“Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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6. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 117’si %38,4’ü, öğrencilerin 

“Konuşmalarında olayları oluş sırasına göre anlatırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

7. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 106’sı %34,8’i, öğrencilerin 

“Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade ederler.” İfadesine “Bazen” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

8. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 106’sı %34,7’si, öğrencilerin 

“Masal,  hikâye ve fıkrayı tekniğine uygun anlatırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

9. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 102’si % 33,5’i, öğrencilerin 

“Sınıfta okunan kısa metinleri sıkılmadan dinlerler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

10. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 106’sı % 34,8’i, öğrencilerin 

“Anlamlı ve Kurallı cümleler kurarlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

11. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 156’sı % 51,2’si, öğrencilerin 

“Çevresinde duydukları sesleri taklit ederler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

12. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 111’i % 36,4’ü, öğrencilerin 

“Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri doğru olarak kullanırlar. (önüne, arkasına, 

üstüne gibi)” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle 

cevap vermişlerdir. 

13. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 117’si % 38,4’ü, öğrencilerin 

“Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili sorulara cevap verirler.” İfadesine “Çoğunlukla” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

14. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 122’si % 40,0’ı, öğrencilerin 

“Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl? gibi soruları yanıtlarlar.” İfadesine “Bazen” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

15. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 100’ü % 32,8’i, öğrencilerin 

“Bazı sözcüklerin zıt ve eş anlamlarını söylerler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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Ortalama değerin en yüksek olduğu madde : 11. Madde “Çevresinde duydukları 

sesleri taklit ederler.” verilen cevaplarda 3,70 (Çoğunlukla) düzeyindedir. 

Ortalama değerin en düşük olduğu madde : 8. Madde “Masal,  hikâye ve fıkrayı 

tekniğine uygun anlatırlar.” verilen cevaplarda 2,67 (Bazen) düzeyindedir. 

Toplam ortama da 3,07 (Bazen) düzeyindedir. 

Genel olarak toplam ortalama da görüldüğü gibi dil gelişimi alanına verilen cevaplar 

bazen düzeyinde çıkmış ve bu yaş grubu öğrencileri vasat düzeyde 

değerlendirilmişlerdir. Sesleri yüksek oranda taklit ettikleri fakat anlatım gibi daha çok 

beceri isteyen bir işi daha az düzeyde başarabilmişlerdir. 

4.2.3. MOTOR GELİŞİMİ ALANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER  

Motor gelişimi alanı ifadelerinin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmaları 

çizelge 4.15.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.15’e göre, Motor Gelişim Alanı incelendiğinde; en yüksek yüzdelere 

açıklamalar yapılmıştır: 

1. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 172’si %56,4’ü, öğrencilerin 

“Bahçe oyunlarında zıplama, atlama, tutma ve yakalama davranışlarını gerektiren 

etkinliklere katılırlar.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek 

yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

2. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 144’ü %47,2, öğrencilerin 

“Çeşitli hareketleri müzik ve ritmin eşliğinde ardı ardına yaparlar.” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

3. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 99’u %32,5, öğrencilerin 

“Kalemi tutup yazı yazabilecek kas gelişimine sahiptirler.” İfadesine “Çoğunlukla” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

4. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 103’ü %33,7’si, öğrencilerin 

“Makası amacına uygun, düzgün kullanırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

5. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 101’i %33,1’i, öğrencilerin 

“Başı, Gövdesi, Kolları, Elleri, Bacakları, Ayakları olan bir insan resmi çizerler.” 

İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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Tablo 4. 15. “ Motor Gelişimi Alanı” İfadelerine Verilen Yanıtlara Göre Frekans, 

Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

NO MOTOR GELİŞİMİ Her Zaman  

(5) 

Çoğunlukla 

 (4) 

 Bazen 

(3) 

Çok Az 

(2) Hiçbir 

Zaman 

(1) O
rt

al
am

a 

S
ta

n
d
ar

t 

S
ap

m
a 

F % F % F % F % F %  SS 

1 

Bahçe oyunlarında 

zıplama, atlama, tutma 

ve yakalama 

davranışlarını gerektiren 

etkinliklere katılırlar. 

74 24,3 172 56,4 48 15,7 10 3,3 1 ,3 4,00 ,74 

2 

Çeşitli hareketleri müzik 

ve ritmin eşliğinde ardı 

ardına yaparlar. 

49 16,1 144 47,2 90 29,5 22 7,2 -- -- 3,72 ,81 

3 

Kalemi tutup yazı 

yazabilecek kas 

gelişimine sahiptirler. 

23 7,5 99 32,5 93 30,5 79 25,9 11 3,6 3,14 1,00 

4 
Makası amacına uygun, 

düzgün kullanırlar. 
14 4,6 83 27,2 103 33,7 88 28,9 17 5,6 2,96 ,98 

5 

Başı, Gövdesi, Kolları, 

Elleri, Bacakları, 

Ayakları olan bir insan 

resmi çizerler. 

23 7,5 87 28,5 101 33,1 80 26,2 14 4,6 3,08 1,01 

6 
Merdivenleri rahatça 

çıkıp inerler. 
69 22,6 137 45,0 64 21,0 35 11,5 -- -- 3,78 ,92 

7 
Sırada dik ve belirli bir 

mesafede otururlar. 
25 8,2 106 34,8 93 30,5 64 21,0 17 5,6 3,19 1,03 

8 

Okul kurallarına ve 

öğretmenin verdiği 

talimatlara uyarlar. 

15 4,9 101 33,1 111 36,4 64 21,0 14 4,6 3,12 ,95 

9 

Dik, yatay, eğik, 

yuvarlak çizgilerle 

bunlardan oluşan 

çizgileri çizerler. 

26 8,5 101 33,1 99 32,4 72 23,6 7 2,3 3,22 ,97 

10 
Yazma etkinliklerinde 

çabuk yorulurlar. 
106 34,8 133 43,6 47 15,4 18 5,9 1 ,3 4,06 ,87 

11 

Eğilme, Dönme, 

Sallanma, Oturma, gibi 

denge hareketlerini 

yaparlar. 

46 15,1 157 51,5 76 24,9 23 7,5 3 1,0 3,71 ,84 

12 

Defter, Kitap ve 

eşyalarını özenle 

kullanırlar. 

7 2,3 84 27,5 101 33,1 94 30,8 19 6,2 2,88 ,95 

13 

El, Ayak ve El 

parmaklarını ritim 

tutmada kullanırlar. 

(Alkışlama) 

47 15,4 157 51,5 68 22,3 29 9,5 4 1,3 3,69 ,88 

 
TOPLAM 

ORTALAMA 
40 13,2 120 39,4 84 27,6 52 17,1 8 2,7 3,42 0,92 

 

6. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 137’si %45,0’ı, öğrencilerin 

“Merdivenleri rahatça çıkıp inerler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

7. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 106’sı %34,8’i, öğrencilerin 

“Sırada dik ve belirli bir mesafede otururlar.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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8. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 111’i %36,4’ü, öğrencilerin 

“Okul kurallarına ve öğretmenin verdiği talimatlara uyarlar.” İfadesine “Bazen” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

9. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 101’i %33,1’i, öğrencilerin 

“Dik, yatay, eğik, yuvarlak çizgilerle bunlardan oluşan çizgileri çizerler.” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

10. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 133’ü %43,6’sı, öğrencilerin 

“Yazma etkinliklerinde çabuk yorulurlar.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

11. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 157’si % 51,5’i, öğrencilerin 

“Eğilme, Dönme, Sallanma, Oturma, gibi denge hareketlerini yaparlar.” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

12. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 101’i % 33,1’i, öğrencilerin 

“Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

13. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 157’si % 51,5’i, öğrencilerin 

“El, Ayak ve El parmaklarını ritim tutmada kullanırlar. (Alkışlama)” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

Ortalama değerin en yüksek olduğu madde: 10. Madde “Yazma etkinliklerinde çabuk 

yorulurlar.” verilen cevaplarda 4,06 (Çoğunlukla) düzeyindedir. Böylece yazma 

etkinliğinde daha çok yoruldukları görülmüştür. 

Ortalama değerin en düşük olduğu madde : 12. Madde “Defter, Kitap ve eşyalarını 

özenle kullanırlar.” verilen cevaplarda 2,88 (Bazen) düzeyindedir. 

Toplam ortama da 3,42 (Çoğunlukla) düzeyindedir. 

Motor gelişimi alanının genel ortalaması yüksek çıkmıştır. Fakat başarının en yüksek 

olduğu madde de yazma ekinliklerinde öğrencilerin çabuk yorulması olmuştur. Fakat bu 

olumsuz bir durum olduğu için başarılı olduklarını göstermez. Yine defter ve kitaplarını 

özenli kullanamamaktadırlar. 

4.2.4. ÖZ BAKIM ALANI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLER  

Öz bakım alanı ifadelerinin frekans, yüzde, ortalama ve standart sapmaları çizelge 

4.16.’dea yer almaktadır. 
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Tablo 4. 16. “Öz Bakım Alanı” İfadelerine Verilen Yanıtlara Göre Frekans, 

Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

NO ÖZ BAKIM Her Zaman  

(5) 

Çoğunlukla 

 (4) 

 Bazen 

(3) 

Çok Az 

(2) Hiçbir 

Zaman 

(1) O
rt

al
am

a 

S
ta

n
d
ar

t 

S
ap

m
a 

F % F % F % F % F %  SS 

1 

Yalnız başına elbiselerini 

ıslatmadan elini yüzünü 

yıkayıp kurularlar. 

18 5,9 115 37,7 99 32,5 65 21,3 8 2,6 
3,23 ,93 

2 

Kendi başına giysilerini 

giyip çıkarırlar. Düğme 

ve çıt çıtlarını çözer 

iliklerler. 

3,6 3,6 87 28,5 107 35,1 79 25,9 21 6,9 

2,96 ,98 

3 

Yemeklerini yardımsız 

kendi kendine 

yiyebilirler. 

39 12,8 135 44,2 88 28,9 42 13,8 1 ,3 
3,55 ,89 

4 

Okuldaki eşyalarını 

temiz ve özenle 

kullanırlar. 

8 2,6 96 31,5 114 37,4 76 24,9 11 3,6 
3,04 ,90 

5 

Ayakkabılarını çıkarıp 

giyerler ve bağcıklarını 

bağlarlar. 

5 1,6 58 19,0 86 28,2 108 35,4 48 
15,

7 

2,55 1,02 

6 
Anneden ve evden kolay 

ayrılırlar. 
5 1,6 97 31,8 106 34,7 76 24,9 21 6,9 2,96 ,95 

7 

Beslenme saatinde 

temizlik ve görgü 

kurallarına uyarlar. 

12 3,9 97 31,8 102 33,4 79 25,9 15 4,9 
3,03 ,96 

8 
Tuvalet gereksinimlerini 

kendi başına karşılarlar. 
23 7,5 109 35,7 93 30,5 70 23,0 10 3,3 3,21 ,98 

 
TOPLAM 

ORTALAMA 
14 4,9 99 32,5 99 32,6 74 24,4 17 5,5 3,06 0,95 

 

Tablo 4.16’daki bulgulara göre; 

1. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin115’i (% 37,7’si), öğrencilerin 

“Yalnız başına elbiselerini ıslatmadan elini yüzünü yıkayıp kurularlar.” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

2. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 107’si % 35,1’i, öğrencilerin 

“Kendi başına giysilerini giyip çıkarırlar. Düğme ve çıt çıtlarını çözer iliklerler.” 

İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

3. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 135’i % 44,2’si, öğrencilerin 

“Yemeklerini yardımsız kendi kendine yiyebilirler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

4. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 114’ü % 37,4’ü, öğrencilerin 

“Okuldaki eşyalarını temiz ve özenle kullanırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

5. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 108’i % 35,4’ü, öğrencilerin 

“Ayakkabılarını çıkarıp giyerler ve bağcıklarını bağlarlar.” İfadesine “Çok Az” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzeyle cevap vermişlerdir. 
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6. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 106’sı %34,7’si, öğrencilerin 

“Anneden ve evden kolay ayrılırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

7. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 102’si % 33,4’ü, öğrencilerin 

“Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyarlar.” İfadesine “Bazen” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

8. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 109’u % 35,7’ 35,7’si, 

öğrencilerin “Tuvalet gereksinimlerini kendi başına karşılarlar.” İfadesine “Çoğunlukla” 

seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

Ortalama değerin en yüksek olduğu madde : 3. Madde “Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler.” verilen cevaplarda 3,55 (Çoğunlukla) düzeyindedir. 

Ortalama değerin en düşük olduğu madde : 5. Madde “Ayakkabılarını çıkarıp 

giyerler ve bağcıklarını bağlarlar.” verilen cevaplarda 2,55 (Çok Az) düzeyindedir. 

Toplam ortama da 3,06 (Bazen) düzeyindedir. 

Genel olarak toplam ortalama da görüldüğü gibi öz bakım alanına verilen cevaplar 

bazen düzeyinde çıkmış ve bu yaş grubu öğrencileri vasat düzeyde 

değerlendirilmişlerdir. Bütün alanların içinde otalama değeri en düşük alan öz bakım 

alanı olmuştur. Sonuçlara göre öz bakım alanda bu yaş grubunun henüz okul ortamında 

kendine yetemediği görülmektedir. 

4.2.5. SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM ALANI İLE İLGİLİ 

GÖRÜŞLER 

Sosyal duygusal gelişim alanı ifadelerinin frekans, yüzde, ortalama ve standart 

sapmaları çizelge 4.17.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.17.’deki bulgulara göre,  

1. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin114’ü % 37,4’ü, öğrencilerin 

“Başladığı işi sürdürme çabası gösterirler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek 

en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

2. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 112’yi % 36,7’si, öğrencilerin 

“Kurallı oyunların kuralına uyarlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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Tablo 4. 17. “Sosyal Duygusal Gelişim Alanı” İfadelerine Verilen Yanıtlara Göre 

Frekans, Yüzde, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri 

NO SOSYAL DUYGUSAL 

GELİŞİM 

Her Zaman  

(5) 

Çoğunlukla 

 (4) 

 Bazen 

(3) 

Çok Az 

(2) Hiçbir 

Zaman 

(1) O
rt

al
am

a 

S
ta

n
d
ar

t 

S
ap

m
a 

F % F % F % F % F %  SS 

1 
Başladığı işi sürdürme 

çabası gösterirler. 
8 2,6 87 28,5 114 37,4 85 27,9 11 3,6 2,98 ,90 

2 
Kurallı oyunların kuralına 

uyarlar. 
13 4,3 102 33,4 112 36,7 69 22,6 9 3,0 3,13 ,91 

3 Duygularını belli ederler. 
61 20,0 145 47,5 64 21,0 31 10,2 4 1,3 3,74 ,93 

4 
Aldığı sorumluluğu yerine 

getirirler. 
8 2,6 108 35,4 120 39,3 60 19,7 9 3,0 3,15 ,86 

5 
Fiziksel etkinliklere, 

katılmaya istekli olurlar. 
75 24,6 144 47,3 58 19,0 25 8,2 3 1,0 3,86 ,91 

6 
Bir oyunun kuralını 

başkasına açıklarlar. 
11 3,6 91 29,8 121 39,7 68 22,3 14 4,6 3,05 ,92 

7 

Oyun malzemeleri ve 

etkinlik alanlarını 

başkaları ile paylaşırlar. 

28 9,2 123 40,3 99 32,5 51 16,7 4 1,3 
3,39 ,91 

8 

Neler yapmaktan 

hoşlandıklarını ifade 

ederler. 

39 12,8 141 46,2 82 26,9 40 13,1 3 1,0 
3,56 ,90 

9 
Okul ve sınıf kurallarını 

bilirler ve uyarlar. 
13 4,3 96 31,5 108 35,4 75 24,6 13 4,3 3,06 ,94 

10 
Yaşıtları ile rahatlıkla 

ilişki kurarlar. 
23 7,5 129 42,3 93 30,5 54 17,7 6 2,0 3,35 ,92 

11 
Belli bir olayı, durumu 

canlandırırlar. 
18 5,9 84 27,5 114 37,3 81 26,6 8 2,6 3,07 ,93 

 TOPLAM ORTALAMA 27 8,9 114 37,2 99 32,3 58 19,1 8 2,5 3,30 0,91 

 

3. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 145’i % 47,5’i, öğrencilerin 

“Duygularını belli ederler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek 

yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

4. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 120’si % 39,3’ü, öğrencilerin 

“Aldığı sorumluluğu yerine getirirler.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

5. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 144’ü % 47,3’ü, öğrencilerin 

“Fiziksel etkinliklere, katılmaya istekli olurlar.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

6. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 121’i % 39,7’si, öğrencilerin 

“Bir oyunun kuralını başkasına açıklarlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek 

en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

7. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 123’ü % 40,3’ü, öğrencilerin 

“Oyun malzemeleri ve etkinlik alanlarını başkaları ile paylaşırlar.” İfadesine 

“Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 
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8. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 141’i % 46,2’si, öğrencilerin 

“Neler yapmaktan hoşlandıklarını ifade ederler.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini 

işaretleyerek en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

9. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 108’i % 35,4’ü, öğrencilerin 

“Okul ve sınıf kurallarını bilirler ve uyarlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek 

en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

10. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 129’u %42,3, öğrencilerin 

“Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki kurarlar.” İfadesine “Çoğunlukla” seçeneğini işaretleyerek 

en yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

11. madde öğretmenlere sorulduğunda, öğretmenlerin 114’ü %37,3’ü, öğrencilerin 

“Belli bir olayı, durumu canlandırırlar.” İfadesine “Bazen” seçeneğini işaretleyerek en 

yüksek yüzdeyle cevap vermişlerdir. 

Ortalama değerin en yüksek olduğu madde : 5. Madde “Fiziksel etkinliklere, 

katılmaya istekli olurlar.” verilen cevaplarda 3,86 (Çoğunlukla) düzeyindedir. 

Ortalama değerin en düşük olduğu madde : 1. Madde “Başladığı işi sürdürme çabası 

gösterirler.” verilen cevaplarda 2,98 (Bazen) düzeyindedir. 

Toplam ortama da 3,30 (Bazen) düzeyindedir. 

Genel olarak toplam ortalama da görüldüğü gibi sosyal duygusal gelişim alanına 

verilen cevaplar bazen düzeyinde çıkmış ve bu yaş grubu öğrencileri vasat düzeyde 

değerlendirilmişlerdir. Fakat fiziksel etkinlikleri yüksek düzeyde yapabilmeleri daha 

çok bu tür büyük kas gerektiren hareketlerde başarılı oldukları ile açıklanabilir. Yine 

başladıkları bir işi daha az sonlandırabildikleri birinci sınıfa hazır olmadıklarını 

göstermektedir. 

 

 

4.3.ÖĞRETMENLERİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE 

İLİŞKİN BULGULAR 

Öğretmenlerin bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal duygusal gelişim alanları ile ilgili 

görüşlerinin öğretmenlerin cinsiyetine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla hesaplanan bağımsız gruplar t-testi sonuçları, ortalama ve standart 

sapma değerleri Tablo 4.18’de yer almaktadır 
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Tablo 4.18. Gelişim Alanlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Cinsiyet 

Değişkenine Göre t-Testi, Ortalama ve Standart Sapma Değerler İle 

İlgili Bulgular 

Alanlar 
Cinsiyet N 

Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t Sd p 

Bilişsel Gelişim Kadın 222 3,10 0,99 
1,97 303 0,128 

Erkek 83 3,36 1,02 

Dil Gelişimi Kadın 222 3,04 0,96 
1,23 303 0,309 

Erkek 83 3,18 0,98 

Motor Gelişim Kadın 222 3,39 0,92 
1,69 303 0,257 

Erkek 83 3,54 0,91 

Öz Bakım Kadın 222 3,01 0,94 
1,90 303 0,153 

Erkek 83 3,24 0,97 

Sosyal Duygusal 

Gelişim 

Kadın 222 3,23 0,92 
2,66 303 0,041 

Erkek 83 3,53 0,88 

 

Tablo 4.18’deki değerlere göre, “Motor Gelişim” alanındaki erkek öğretmenler ile 

"Sosyal Duygusal Gelişim" alanındaki erkek öğretmenler hazır bulunuşluk, 

“Çoğunlukla” (  =3,40-4,19) düzeyinin başlangıcında yer almakta; diğer üç boyuttaki 

tüm öğretmenlerin görüşleri “Bazen” (  =2,60-3,39) düzeyinde bulunmaktadır. Bu 

durum, motor gelişim yönünden ve sosyal duygusal gelişim yönünden erkek 

öğretmenlerce öğrencilerin az da olsa hazır oldukları; diğer üç alanda bazen hazır 

oldukları anlamına gelmektedir. Öğrenmenin istenen nitelikte olabilmesinin 

gereklerinden biri, öğrencilerin gelişim özellikleri yönünden bütün yönleriyle tam hazır 

olmalarıdır. Bu durumda, bayan öğretmenlerce öğrencilerin gelişim özellikleri 

bakımından tam hazır olmadıkları ortaya çıkmaktadır. 

Bu dönem çocuklarının her bir özelliği ayrı ayrı önem taşıdığından, durumun daha 

iyi göz önüne çıkması için her alan ve her alandaki her maddeye göre t-test, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerlerine bakmanın ayrıca önemli olduğu ortadadır. 

Bundan dolayı cinsiyet değişkenine ilişkin bulgular gelişim alanlarına göre tablolar 

halinde gösterilmiştir. Her bir alan ile ilgili yorumlar da en son tablonun altında 

verilmiştir. 

4.3.1.Bilişsel Gelişim Alanı 

Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin cinsiyete göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.19.’da yer almaktadır. 
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Tablo 4.19. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Bilişsel Gelişim Alanına Göre 

Cinsiyetleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO BİLİŞSEL GELİŞİM Cinsiye

t 
N  Ss T Sd P 

1 Yarım ve Bütün olan nesneleri gösterirler. 
Kadın 222 3,42 1,00 0,96 

 

303 

 

0,340 

 Erkek 83 3,54 1,00 

2 Neden-Sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap 

verirler. 

Kadın 222 3,00 0,88 0,36 

 

303 

 

0,717 

 Erkek 83 3,04 0,85 

3 Nesneler arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları ayırt eder ve söylerler 

Kadın 222 3,51 0,95 0,93 

 

303 

 

0,355 

 Erkek 83 3,63 0,98 

4* Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini toplamaya 

devam edip, işini bitirene kadar sebat 

ederler. 

Kadın 222 2,45 0,92 
2,10 

 

303 

 

0,037 * 

 
Erkek 83 2,71 0,98 

5 Belirtilen sayı kadar nesneleri sayarlar. Kadın 222 3,59 0,95 
1,26 303 0,209 

Erkek 83 3,74 0,93 

6 
1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak 

zihinden toplama ve çıkartma yaparlar. 

Kadın 222 3,07 1,13 2,73 

 

303 

 

0,007 * 

 Erkek 83 3,46 1,04 

7 Ana ve ara renkleri isimlendirirler. Kadın 222 3,27 1,02 
2,38 303 0,018 * 

Erkek 83 3,57 0,91 

8 Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini 

söylerler.(Sabah, öğlen, akşam) 

Kadın 222 3,43 0,99 1,35 

 

303 

 

0,178 

 Erkek 83 3,61 1,11 

9 20'ye kadar sayılarda birer birer ritmik 

sayma yaparlar. 
Kadın 222 3,68 1,00 2,12 

 

303 

 

0,035 * 

 Erkek 83 3,95 1,02 

10 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle 

kullanırlar. 

Kadın 222 2,86 0,92 3,76 

 

303 

 

0,000 * 

 Erkek 83 3,31 1,02 

11 Duyu organlarının işlevlerini bilirler. 
Kadın 222 3,36 1,07 1,54 

 

303 

 

0,125 

 Erkek 83 3,57 1,01 

12 Sağ ve sol yön kavramını bilirler. 

Yönlerini gösterirler. 

Kadın 222 2,56 0,97 3,12 

 

303 

 

0,002 * 

 Erkek 83 2,97 1,19 

13 Zaman bildiren (dün, bugün, yarın) 

sözcüklerini doğru kullanırlar. 

Kadın 222 2,78 0,96 2,07 

 

303 

 

0,039 * 

 Erkek 83 3,05 1,05 

14 Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve 

sıralamayı neye göre yaptığını açıklarlar. 
Kadın 222 2,73 0,97 2,31 

 

303 

 

0,022 * 

 Erkek 83 3,02 1,09 

15 Haftanın günlerini sıra ile söylerler. Kadın 222 2,84 1,07 
2,55 303 0,011 * 

Erkek 83 3,20 1,19 

Tablo 4.19.'da görüldüğü gibi yıldızla işaretlenmiş olan maddelerde anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Diğer maddelerde ise erkekler ve kadınlar arasında anlamlı 

görüş farklılığı yoktur. 

Öğretmenlere, “Kendisini zorlayan bir iş ile karşılaştığında, dikkatini toplamaya 

devam edip, işini bitirene kadar sebat ederler.” 4. maddesi ile ilgili olarak cinsiyete göre 

yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumlu 

görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak zihinden toplama ve çıkartma 

yaparlar.” 6. maddesi ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre 
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p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek 

öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Ana ve ara renkleri isimlendirirler.” 7. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “20'ye kadar sayılarda birer birer ritmik sayma yaparlar.” 9. maddesi 

ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar 

bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın 

öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar.” 10. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Sağ ve sol yön kavramını bilirler. Yönlerini gösterirler.” 12. maddesi 

ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar 

bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın 

öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Zaman bildiren (dün, bugün, yarın) sözcüklerini doğru kullanırlar.” 

13. maddesi ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 

düzeyinde manidar bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek 

öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre 

yaptığını açıklarlar.” 14.maddesi ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna 

göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre 

erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Haftanın günlerini sıra ile söylerler.” 15.maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Cinsiyete göre yapılan t testi değerlendirmelerinde görüldüğü gibi tüm maddelerde 

erkek öğretmenler bayan öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Buna 
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göre bayan öğretmenlerin daha mükemmeliyetçi olduğu, erkek öğretmenlerin ise daha 

toleranslı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bayan öğretmenlerin daha sabırlı olması 

ve küçük yaş öğrencilerini daha iyi gözlemleyerek, onların hangi kazanımlar 

başarabildikleri konusunda daha çok ince eleyip sık dokudukları ile açıklanabilir.  Ya da 

erkek öğretmenler küçük yaş grubu öğrencilerinin birinci sınıfa daha çok hazır 

olduklarını düşünmektedirler. 

4.3.2. Dil Gelişim Alanı 

Dil Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin cinsiyete göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.20’de yer almaktadır. 

Tablo 4.20. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Dil Gelişim Alanına Göre 

Cinsiyetleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO DİL GELİŞİMİ Cinsiyet N  Ss T Sd P 

1 Akıcı konuşurlar. 
Kadın 222 3,11 0,94 0,31 

 

303 

 

0,757 

 Erkek 83 3,15 0,99 

2 Dinledikleri yada okudukları bir 

öyküyü anlatırlar. 

Kadın 222 3,02 0,92 0,93 

 

303 

 

0,353 

 Erkek 83 3,13 0,92 

3 Kitaptaki resimlere bakarak yorum 

yaparlar. 

Kadın 222 3,18 0,97 1,61 

 

303 

 

0,108 

 Erkek 83 3,39 1,03 

4 * Konuşmak için söz alır ve sırasını 

beklerler. 

Kadın 222 2,69 0,98 2,19 

 

303 

 

0,029 * 

 Erkek 83 2,96 0,98 

5 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına 

uygun kullanırlar. 
Kadın 222 2,96 0,94 0,79 

 

303 

 

0,429 

 Erkek 83 3,06 0,95 

6 
Konuşmalarında olayları oluş sırasına 

göre anlatırlar. 

Kadın 222 2,89 0,94 1,12 

 

303 

 

0,265 

 Erkek 83 3,02 0,96 

7 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü 

olarak ifade ederler. 

Kadın 222 3,03 0,99 0,04 

 

303 

 

0,967 

 Erkek 83 3,04 1,01 

8 * Masal,  hikâye ve fıkrayı tekniğine 

uygun anlatırlar. 

Kadın 222 2,60 0,96 2,01 

 

303 

 

0,046 * 

 Erkek 83 2,86 1,04 

9 * Sınıf okunan kısa metinleri sıkılmadan 

dinlerler. 

Kadın 222 2,98 1,01 2,18 

 

303 

 

0,030 * 

 Erkek 83 3,27 1,00 

10 Anlamlı ve Kurallı cümleler kurarlar. Kadın 222 3,02 0,96 0,64 

 

303 

 

0,524 

 Erkek 83 3,10 0,93 

11 
Çevresinde duydukları sesleri taklit 

ederler. 

Kadın 222 3,73 0,84 0,61 

 

303 

 

0,542 

 Erkek 83 3,66 0,89 

12 Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri 

doğru olarak kullanırlar. (önüne, 

arkasına, üstüne gibi) 

Kadın 222 3,30 0,98 
1,17 

 

303 

 

0,242 

 Erkek 83 3,45 0,96 

13 Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili 

sorulara cevap verirler. 

Kadın 222 3,25 0,95 1,35 

 

303 

 

0,178 

 Erkek 83 3,41 0,97 

14 Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, 

nasıl ?gibi  soruları yanıtlarlar. 

Kadın 222 3,07 0,93 1,12 

 

303 

 

0,264 

 Erkek 83 3,20 0,98 

15* Bazı sözcüklerin zıt ve eş anlamlarını 

söylerler. 

Kadın 222 2,72 1,04 
2,43 303 0,016 * 

Erkek 83 3,05 1,13 
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Tablo 4.20' de görüldüğü gibi yıldızla işaretlenmiş olan maddelerde anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Diğer maddelerde ise erkekler ve kadınlar arasında görüş 

birliği vardır. 

Öğretmenlere, “Konuşmak için söz alır ve sırasını beklerler.” 4. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Masal,  hikâye ve fıkrayı tekniğine uygun anlatırlar.” 8. maddesi ile 

ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Sınıf okunan kısa metinleri sıkılmadan dinlerler.” 9. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Bazı sözcüklerin zıt ve eş anlamlarını söylerler.” 15. maddesi ile 

ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 
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4.3.3. Motor Gelişim Alanı 

Motor Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin cinsiyete göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.21.’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4.21. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Motor Gelişim Alanına Göre 

Cinsiyetleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO MOTOR GELİŞİMİ Cinsiyet N  Ss T Sd P 

1 

Bahçe oyunlarında zıplama, atlama, 

tutma ve yakalama davranışlarını 

gerektiren etkinliklere katılırlar. 

Kadın 222 4,00 0,76 

0,55 

 

303 

 

0,586 

 
Erkek 

83 4,05 0,73 

2 Çeşitli hareketleri müzik ve ritmin 

eşliğinde ardı ardına yaparlar. 

Kadın 222 3,73 0,83 0,45 

 

303 

 

0,652 

 Erkek 83 3,69 0,80 

3 Kalemi tutup yazı yazabilecek kas 

gelişimine sahiptirler. 

Kadın 222 3,09 1,00 1,66 

 

303 

 

0,098 

 Erkek 83 3,30 1,02 

4 * Makası amacına uygun, düzgün 

kullanırlar. 

Kadın 222 2,89 0,99 2,11 

 

303 

 

0,036 * 

 Erkek 83 3,16 0,96 

5 Başı, Gövdesi, Kolları, Elleri, 

Bacakları, Ayakları olan bir insan 

resmi çizerler. 

Kadın 222 3,03 0,99 
1,56 

 

303 

 

0,120 

 Erkek 83 3,23 1,06 

6 * Merdivenleri rahatça çıkıp inerler. 
Kadın 222 3,70 0,92 2,79 

 

303 

 

0,006 * 

 Erkek 83 4,02 0,88 

7 * Sırada dik ve belirli bir mesafede 

otururlar. 

Kadın 222 3,11 1,05 2,39 

 

303 

 

0,017 * 

 Erkek 83 3,42 0,96 

8 * Okul kurallarına ve öğretmenin 

verdiği talimatlara uyarlar. 

Kadın 222 3,01 0,94 3,48 

 

303 

 

0,001 * 

 Erkek 83 3,43 0,91 

9 Dik, yatay, eğik, yuvarlak çizgilerle 

bunlardan oluşan çizgileri çizerler. 

Kadın 222 3,17 1,00 1,47 

 

303 

 

0,143 

 Erkek 83 3,36 0,91 

10* Yazma etkinliklerinde çabuk 

yorulurlar. 

Kadın 222 4,15 0,85 2,74 

 

303 

 

0,007 * 

 Erkek 83 3,84 0,92 

11 
Eğilme, Dönme, Sallanma, Oturma, 

gibi denge hareketlerini yaparlar. 

Kadın 222 3,71 0,86 0,20 

 

303 

 

0,845 

 Erkek 83 3,73 0,81 

12* Defter, Kitap ve eşyalarını özenle 

kullanırlar. 

Kadın 222 2,80 0,94 2,49 

 

303 

 

0,013 * 

 Erkek 83 3,11 0,96 

13 El, Ayak ve El parmaklarını ritim 

tutmada kullanırlar. (Alkışlama) 

Kadın 222 3,70 0,87 

0,13 303 0,893 Erkek 83 3,71 0,93 

 

Tablo 4.21.' de görüldüğü gibi yıldızla işaretlenmiş olan maddelerde anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Diğer maddelerde ise erkekler ve kadınlar arasında görüş 

birliği vardır. 

Öğretmenlere, “Makası amacına uygun, düzgün kullanırlar.” 4. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 
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Öğretmenlere, “Merdivenleri rahatça çıkıp inerler.” 6. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Sırada dik ve belirli bir mesafede otururlar.” 7. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Okul kurallarına ve öğretmenin verdiği talimatlara uyarlar.” 8. 

maddesi ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde 

manidar bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın 

öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Yazma etkinliklerinde çabuk yorulurlar.” 10. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre, kadın öğretmenler erkek öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar.” 12. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

 

 

4.3.4. Öz Bakım Gelişim Alanı 

Öz Bakım Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin cinsiyete göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.22.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.22.'de görüldüğü gibi yıldızla işaretlenmiş olan (4, 7, 8.) maddelerde anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Diğer maddelerde ise erkekler ve kadınlar arasında görüş 

birliği vardır. 

Öğretmenlere, “Okuldaki eşyalarını temiz ve özenle kullanırlar.” 4. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 
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Tablo 4.22. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Öz Bakım Gelişim Alanına Göre 

Cinsiyetleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO ÖZ BAKIM GELİŞİMİ Cinsiyet N  Ss T Sd P 

1 
Yalnız başına elbiselerini ıslatmadan 

elini yüzünü yıkayıp kurularlar. 

Kadın 222 3,19 0,92 1,32 

 

303 

 

0,188 

 Erkek 83 3,35 0,98 

2 Kendi başına giysilerini giyip 

çıkarırlar. Düğme ve çıt çıtlarını 

çözer iliklerler. 

Kadın 222 2,93 0,96 

0,82 

 

303 

 

0,411 

 
Erkek 

83 3,04 1,04 

3 Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler. 

Kadın 222 3,52 0,93 1,03 

 

303 

 

0,306 

 Erkek 83 3,64 0,79 

4 * Okuldaki eşyalarını temiz ve özenle 

kullanırlar. 
Kadın 

222 2,95 0,90 3,06 

 

303 

 

0,002 * 

 Erkek 83 3,30 0,85 

5 Ayakkabılarını çıkarıp giyerler ve 

bağcıklarını bağlarlar. 
Kadın 

222 2,51 0,98 1,14 

 

303 

 

0,257 

 Erkek 83 2,66 1,12 

6 Anneden ve evden kolay ayrılırlar. 
Kadın 222 2,90 0,94 1,90 

 

303 

 

0,059 

 Erkek 83 3,13 0,97 

7 * Beslenme saatinde temizlik ve görgü 

kurallarına uyarlar. 

Kadın 222 2,92 0,94 3,63 

 

303 

 

0,000 * 

 Erkek 83 3,36 0,97 

8 * Tuvalet gereksinimlerini kendi 

başına karşılarlar. 

Kadın 222 3,14 0,97 

2,28 303 0,023 * Erkek 83 3,42 1,02 

 

Öğretmenlere, “Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyarlar.” 7. maddesi 

ile ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar 

bir farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın 

öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Tuvalet gereksinimlerini kendi başına karşılarlar.” 8. maddesi ile 

ilgili olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

 

4.3.5. Sosyal Duygusal Gelişim Alanı 

Sosyal Duygusal Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin cinsiyete göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.23.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.23.'de görüldüğü gibi yıldızla işaretlenmiş olan maddelerde anlamlı 

farklılıklar görülmektedir. Diğer maddelerde ise erkekler ve kadınlar arasında görüş 

birliği vardır. 
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Tablo 4.23. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Alanına Göre Cinsiyetleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO 
SOSYAL DUYGUSAL 

GELİŞİMİ 
Cinsiyet N  Ss T Sd P 

1 * 
Başladığı işi sürdürme çabası 

gösterirler. 

Kadın 222 2,87 0,86 3,65 

 

303 

 

0,000 * 

 Erkek 83 3,29 0,96 

2 * Kurallı oyunların kuralına 

uyarlar. 

Kadın 222 3,07 0,91 2,10 

 

303 

 

0,036 * 

 Erkek 83 3,31 0,91 

3 * Duygularını belli ederler. Kadın 222 3,64 0,94 3,35 

 

303 

 

0,001 * 

 Erkek 83 4,04 0,86 

4 * Aldığı sorumluluğu yerine 

getirirler. 
Kadın 

222 3,04 0,87 3,86 

 

303 

 

0,000 * 

 Erkek 83 3,46 0,80 

5 * Fiziksel etkinliklere, katılmaya 

istekli olurlar. 
Kadın 

222 3,77 0,94 2,92 

 

303 

 

0,004 

 Erkek 83 4,11 0,80 

6 
Bir oyunun kuralını başkasına 

açıklarlar. 

Kadın 222 3,01 0,92 1,45 

 

303 

 

0,147 

 Erkek 83 3,18 0,93 

7 Oyun malzemeleri ve etkinlik 

alanlarını başkaları ile paylaşırlar. 

Kadın 222 3,34 0,91 1,54 

 

303 

 

0,125 

 Erkek 83 3,52 0,93 

8 Neler yapmaktan hoşlandıklarını 

ifade ederler. 

Kadın 222 3,52 0,93 1,57 

 

303 

 

0,118 

 Erkek 83 3,70 0,82 

9 * Okul ve sınıf kurallarını bilirler 

ve uyarlar. 
Kadın 

222 2,94 0,94 4,07 

 

303 

 

0,000 * 

 Erkek 83 3,42 0,87 

10* Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki 

kurarlar. 
Kadın 

222 3,27 0,92 2,86 

 

303 

 

0,004 * 

 Erkek 83 3,60 0,91 

11 
Belli bir olayı, durumu 

canlandırırlar. 

Kadın 222 3,01 0,93 

1,89 303 0,060 Erkek 83 3,24 0,93 

 

Öğretmenlere, “Başladığı işi sürdürme çabası gösterirler.” 1. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Kurallı oyunların kuralına uyarlar.” 2. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Duygularını belli ederler.” 3. maddesi ile ilgili olarak cinsiyete göre 

yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık olduğu 

görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha olumlu 

görüş bildirmişlerdir. 
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Öğretmenlere, “Aldığı sorumluluğu yerine getirirler.” 4. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Fiziksel etkinliklere, katılmaya istekli olurlar.” 5. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Okul ve sınıf kurallarını bilirler ve uyarlar.” 9. maddesi ile ilgili 

olarak cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir 

farklılık olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere 

göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Öğretmenlere, “Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki kurarlar.” 10. maddesi ile ilgili olarak 

cinsiyete göre yapılan (t) testi sonucuna göre p<0.05 düzeyinde manidar bir farklılık 

olduğu görülmektedir. Bulgulara göre erkek öğretmenler kadın öğretmenlere göre daha 

olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Cinsiyete göre yapılan t testi değerlendirmelerinde görüldüğü gibi tüm gelişim 

alanlarda erkek öğretmenler bayan öğretmenlere göre daha olumlu görüş bildirmişlerdir. 

Sadece motor gelişim alanının onuncu maddesi olan “Yazma etkinliklerinde çabuk 

yorulurlar.” İfadesine kadınlar daha olumlu görüş belirtmişlerdir. Erkeklerin ortalaması 

3,36 olup bu da bazen düzeyinde bir olumlu görüştür.  

Buna göre bayan öğretmenlerin daha mükemmeliyetçi olduğu, erkek öğretmenlerin 

ise daha toleranslı olduğu söylenebilir. Aynı zamanda bayan öğretmenlerin daha sabırlı 

olması ve küçük yaş öğrencilerini daha iyi gözlemleyerek, onların hangi kazanımlar 

başarabildikleri konusunda daha çok ince eleyip sık dokudukları ile açıklanabilir.   

4.4.ÖĞRETMENLERİN KIDEM DEĞİŞKENİNE İLİŞKİN 

BULGULAR 

Öğretmenlerin bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal duygusal gelişim alanları ile ilgili 

görüşlerinin öğretmenlerin kıdemlerine göre anlamlı farklılık gösterip göstermediğini 

belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi (F testi = ANOVA) yapılmıştır. 

Hesaplanan F testi sonuçları, Tablo 4.24’de yer almaktadır. 
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Tablo 4.24.Gelişim Alanlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Kıdem Değişkenine 

Göre F-Testi Değerleri İle İlgili Bulgular 

Alanlar Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortala

ması 

F 
p 

değeri 

Bilişsel Gelişim. 

Gruplararası 2,76 4 0,69 

0,652 0,646 Gruplariçi 305,05 300 1,02 

Toplam 307,82 304  

Dil Gelişimi. 

Gruplararası 3,15 4 0,79 

0,849 0,574 Gruplariçi 280,57 300 0,94 

Toplam 283,72 304  

Motor Gelişimi 

Gruplararası 2,77 4 0,69 

0,843 0,541 Gruplariçi 259,47 300 0,87 

Toplam 262,24 304  

Öz Bakım 

Gruplararası 3,62 4 0,91 

1,020 0,516 Gruplariçi 274,63 300 0,92 

Toplam 278,25 304  

Sosyal Duygusal Gelişim 

Gruplararası 2,73 4 0,68 

0,802 0,566 Gruplariçi 253,11 300 0,84 

Toplam 255,84 304  

 

Tablo 4.24’deki bulgulara göre, p değerleri incelendiğinde hiç bir alanda kıdeme 

göre anlamlılık bulunamamıştır. Bu durumda kıdeme göre öğrencilerin 

hazırbulunuşluğu için farklı düşünmedikleri belirlenmiştir.   

Bu dönem çocuklarının her bir özelliği ayrı ayrı önem taşıdığından, durumun daha 

iyi göz önüne çıkması için her alan ve her alandaki her maddeye göre F-testi değerlerine 

bakmanın ayrıca önemli olduğu ortadadır. Bundan dolayı kıdem değişkenine ilişkin 

bulgular gelişim alanlarına göre tablolar halinde gösterilmiştir. Her bir alan ile ilgili 

yorumlar da en son tablonun altında verilmiştir. 

 

4.4.1. Bilişsel Gelişim Alanı 

Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin kıdeme göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.25.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.25.’de görüldüğü gibi, Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşleri 

arasında kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kıdemi ne olursa olsun 

bütün öğretmenlerin görüşleri aynıdır. 
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Tablo 4. 25. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Bilişsel Gelişim Alanına Göre 

Kıdemleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO BİLİŞSEL GELİŞİM Kaynak 

Kareler 

Toplam

ı 

Sd 

 

Kareler 

Ortala

ması 

F 
p 

değeri 

1 
Yarım ve Bütün olan nesneleri 

gösterirler. 

Gruplararası 3,54 4 0,88 

,878 ,477 Gruplariçi 302,02 300 1,01 

Toplam 305,56 304  

2 Neden-Sonuç ilişkisi içeren sorulara 

cevap verirler. 

Gruplararası 1,17 4 0,29 
,383 

 
,820 

 
Gruplariçi 228,82 300 0,76 

Toplam 229,99 304  

3 Nesneler arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları ayırt eder ve söylerler 

Gruplararası 2,26 4 0,56 
,608 

 

,657 

 
Gruplariçi 278,68 300 0,93 

Toplam 280,94 304  

4 Kendisini zorlayan bir iş ile 
karşılaştığında, dikkatini toplamaya 

devam edip, işini bitirene kadar 

sebat ederler. 

Gruplararası 0,67 4 0,17 
,186 

 

,946 

 
Gruplariçi 268,95 300 0,90 

Toplam 269,61 304  

5 Belirtilen sayı kadar nesneleri 

sayarlar. 

Gruplararası 1,12 4 0,28 
,309 

 
,872 

 
Gruplariçi 272,27 300 0,91 

Toplam 273,40 304  

6 

1’den 10’a kadar nesneleri 

kullanarak zihinden toplama ve 

çıkartma yaparlar. 

Gruplararası 5,13 4 1,28 
1,027 

 

,394 

 
Gruplariçi 374,57 300 1,25 

Toplam 379,70 304  

7 Ana ve ara renkleri isimlendirirler. Gruplararası 2,00 4 0,50 
,498 

 

,738 

 
Gruplariçi 300,92 300 1,00 

Toplam 302,92 304  

8 Günün farklı zaman dilimlerinin 

isimlerini 
söylerler.(Sabah,öğlen,akşam ) 

Gruplararası 1,64 4 0,41 
,386 

 

,818 

 
Gruplariçi 317,97 300 1,06 

Toplam 319,61 304  

9 20'ye kadar sayılarda birer birer 
ritmik sayma yaparlar. 

Gruplararası 0,67 4 0,17 
,162 

 
,958 

 
Gruplariçi 309,77 300 1,03 

Toplam 310,44 304  

10 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle 
kullanırlar. 

Gruplararası 2,06 4 0,52 
,549 

 

,700 

 
Gruplariçi 281,82 300 0,94 

Toplam 283,88 304  

11 
Duyu organlarının işlevlerini 
bilirler. 

Gruplararası 3,41 4 0,85 
,765 

 
,549 

 
Gruplariçi 334,37 300 1,11 

Toplam 337,78 304  

12 Sağ ve sol yön kavramını bilirler. 

Yönlerini gösterirler. 

Gruplararası 6,07 4 1,52 
1,385 

 

,239 

 
Gruplariçi 328,94 300 1,10 

Toplam 335,01 304  

13 Zaman bildiren (dün, bugün, yarın) 

sözcüklerini doğru kullanırlar. 

Gruplararası 4,21 4 1,05 
1,073 

 

,370 

 
Gruplariçi 294,56 300 0,98 

Toplam 298,77 304  

14 Eşleştirme, ilişki kurma, 
gruplandırma ve sıralamayı neye 

göre yaptığını açıklarlar. 

Gruplararası 1,34 4 0,34 
,323 

 

,862 

 Gruplariçi 311,44 300 1,04 

Toplam 312,79 304  

15 Haftanın günlerini sıra ile söylerler. Gruplararası 6,14 4 1,54 

1,243 ,293 Gruplariçi 370,72 300 1,24 

Toplam 376,87 304  
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4.4.2. Dil Gelişim Alanı 

Dil Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin kıdeme göre farklılık değerlerini 

gösteren bulgular Tablo 4.26.’da yer almaktadır. 

Tablo 4. 26. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Dil Gelişim Alanına Göre 

Kıdemleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO DİL GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 
F 

p 

değeri 

1 Akıcı konuşurlar. 

Gruplararası 3,18 4 0,79 

0,882 

 

0,475 

 

Gruplariçi 270,56 300 0,90 

Toplam 273,74 304  

2 Dinledikleri yada okudukları bir 

öyküyü anlatırlar. 
Gruplararası 4,62 4 1,16 

1,373 

 

0,243 

 

Gruplariçi 252,54 300 0,84 

Toplam 257,16 304  

3 Kitaptaki resimlere bakarak 

yorum yaparlar. 
Gruplararası 0,45 4 0,11 

0,113 
 

0,978 
 

Gruplariçi 298,56 300 1,00 

Toplam 299,00 304  

4 Konuşmak için söz alır ve sırasını 
beklerler. 

Gruplararası 7,88 4 1,97 

2,060 

 

0,086 

 

Gruplariçi 287,06 300 0,96 

Toplam 294,95 304  

5 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına 

uygun kullanırlar. 
Gruplararası 1,71 4 0,43 

0,480 

 

0,751 

 

Gruplariçi 267,27 300 0,89 

Toplam 268,98 304  

6 
Konuşmalarında olayları oluş 
sırasına göre anlatırlar. 

Gruplararası 1,29 4 0,32 

0,355 
 

0,841 
 

Gruplariçi 271,97 300 0,91 

Toplam 273,25 304  

7 Duygu, düşünce ve hayallerini 
sözlü olarak ifade ederler. 

Gruplararası 1,69 4 0,42 

0,429 

 

0,788 

 

Gruplariçi 295,98 300 0,99 

Toplam 297,67 304  

8 

Masal,  hikâye ve fıkrayı 

tekniğine uygun anlatırlar. 

Gruplararası 4,68 4 1,17 

1,208 

 

0,307 

 

Gruplariçi 290,43 300 0,97 

Toplam 295,11 304  

9 Sınıf okunan kısa metinleri 

sıkılmadan dinlerler. 
Gruplararası 1,13 4 0,28 

0,271 
 

0,896 
 

Gruplariçi 311,80 300 1,04 

Toplam 312,93 304  

10 Anlamlı ve Kurallı cümleler 
kurarlar. 

Gruplararası 0,39 4 0,10 

0,108 

 

0,980 

 

Gruplariçi 273,13 300 0,91 

Toplam 273,52 304  

11 
Çevresinde duydukları sesleri 

taklit ederler. 

Gruplararası 5,46 4 1,37 

1,896 

 

0,111 

 

Gruplariçi 216,14 300 0,72 

Toplam 221,60 304  

12 Konuşmalarında yer bildiren 

ifadeleri doğru olarak kullanırlar. 

(önüne, arkasına, üstüne gibi) 

Gruplararası 3,25 4 0,81 

0,854 
 

0,492 
 

Gruplariçi 285,52 300 0,95 

Toplam 288,77 304  

13 Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili 
sorulara cevap verirler. 

Gruplararası 1,98 4 0,49 

0,540 

 

0,707 

 

Gruplariçi 274,97 300 0,92 

Toplam 276,94 304  

14 Kim, ne, ne zaman, nerede, 

neden, nasıl ?gibi  soruları 
yanıtlarlar. 

Gruplararası 1,36 4 0,34 

0,377 

 

0,825 

 

Gruplariçi 271,26 300 0,90 

Toplam 272,62 304  

15 Bazı sözcüklerin zıt ve eş 

anlamlarını söylerler. 
Gruplararası 8,15 4 2,04 

1,791 0,131 

Gruplariçi 341,43 300 1,14 

Toplam 349,59 304  
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Tablo 4.26.’da görüldüğü gibi, Dil Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşleri 

arasında kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kıdemi ne olursa olsun 

bütün öğretmenlerin görüşleri aynıdır.  

4.4.3. Motor Gelişim Alanı 

Motor Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin kıdeme göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.27.’de yer almaktadır. 

Tablo 4. 27. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Motor Gelişim Alanına Göre 

Kıdemleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO MOTOR GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 
F 

p 

değeri 

1 

Bahçe oyunlarında zıplama, atlama, 

tutma ve yakalama davranışlarını 

gerektiren etkinliklere katılırlar. 

Gruplararası 3,74 4 0,94 

1,678 

 

0,155 

 

Gruplariçi 167,23 300 0,56 

Toplam 170,97 304  

2 Çeşitli hareketleri müzik ve ritmin 

eşliğinde ardı ardına yaparlar. 

Gruplararası 3,09 4 0,77 

1,158 

 

0,330 

 

Gruplariçi 200,22 300 0,67 

Toplam 203,31 304  

3 Kalemi tutup yazı yazabilecek kas 

gelişimine sahiptirler. 

Gruplararası 2,90 4 0,72 

0,714 
 

0,583 
 

Gruplariçi 304,71 300 1,02 

Toplam 307,61 304  

4 Makası amacına uygun, düzgün 
kullanırlar. 

Gruplararası 1,03 4 0,26 

0,262 

 

0,902 

 

Gruplariçi 293,57 300 0,98 

Toplam 294,59 304  

5 Başı, Gövdesi, Kolları, Elleri, 

Bacakları, Ayakları olan bir insan 

resmi çizerler. 

Gruplararası 3,15 4 0,79 

0,762 

 

0,551 

 

Gruplariçi 309,80 300 1,03 

Toplam 312,94 304  

6 Merdivenleri rahatça çıkıp inerler. 

Gruplararası 1,24 4 0,31 

0,360 

 

0,837 

 

Gruplariçi 257,82 300 0,86 

Toplam 259,06 304  

7 Sırada dik ve belirli bir mesafede 

otururlar. 

Gruplararası 3,18 4 0,79 

0,736 
 

0,568 
 

Gruplariçi 323,72 300 1,08 

Toplam 326,90 304  

8 

Okul kurallarına ve öğretmenin 

verdiği talimatlara uyarlar. 

Gruplararası 1,99 4 0,50 

0,544 

 

0,704 

 

Gruplariçi 273,99 300 0,91 

Toplam 275,98 304  

9 Dik, yatay, eğik, yuvarlak çizgilerle 

bunlardan oluşan çizgileri çizerler. 
Gruplararası 2,65 4 0,66 

0,691 

 

0,599 

 

Gruplariçi 287,39 300 0,96 

Toplam 290,04 304  

10 Yazma etkinliklerinde çabuk 

yorulurlar. 
Gruplararası 2,35 4 0,59 

0,765 

 

0,549 

 

Gruplariçi 230,32 300 0,77 

Toplam 232,67 304  

11 
Eğilme, Dönme, Sallanma, Oturma, 

gibi denge hareketlerini yaparlar. 

Gruplararası 3,82 4 0,95 

1,342 

 

0,254 

 

Gruplariçi 213,34 300 0,71 

Toplam 217,16 304  

12 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle 

kullanırlar. 

Gruplararası 5,66 4 1,41 

1,557 
 

0,186 
 

Gruplariçi 272,52 300 0,91 

Toplam 278,17 304  

13 El, Ayak ve El parmaklarını ritim 
tutmada kullanırlar. (Alkışlama) 

Gruplararası 1,25 4 0,31 

0,394 0,813 

Gruplariçi 238,42 300 0,79 

Toplam 239,67 304  
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Tablo 4.27’de görüldüğü gibi, Motor Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşleri 

arasında kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır. Kıdemi ne olursa olsun 

bütün öğretmenlerin görüşleri aynıdır.  

4.4.4. Öz Bakım Gelişim Alanı 

Öz Bakım Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin kıdeme göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.28.’de yer almaktadır. 

Tablo 4. 28. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Öz Bakım Gelişim Alanına 

Göre Kıdemleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

NO ÖZ BAKIM GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 
F 

p 

değeri 

1 

Yalnız başına elbiselerini 
ıslatmadan elini yüzünü yıkayıp 

kurularlar. 

Gruplararası 4,04 4 1,01 

1,151 

 

0,333 

 

Gruplariçi 263,40 300 0,88 

Toplam 267,45 304  

2 Kendi başına giysilerini giyip 

çıkarırlar. Düğme ve çıt çıtlarını 
çözer iliklerler. 

Gruplararası 1,70 4 0,43 

0,438 
 

0,781 
 

Gruplariçi 291,82 300 0,97 

Toplam 293,52 304  

3 * Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler. 

Gruplararası 9,04 4 2,26 

2,895 

 

0,022 *  

 

Gruplariçi 234,12 300 0,78 

Toplam 243,16 304  

4 Okuldaki eşyalarını temiz ve 

özenle kullanırlar. 
Gruplararası 1,65 4 0,41 

0,505 

 

0,732 

 

Gruplariçi 245,70 300 0,82 

Toplam 247,36 304  

5 Ayakkabılarını çıkarıp giyerler 

ve bağcıklarını bağlarlar. 
Gruplararası 6,20 4 1,55 

1,494 
 

0,204 
 

Gruplariçi 311,16 300 1,04 

Toplam 317,36 304  

6 
Anneden ve evden kolay 

ayrılırlar. 

Gruplararası 2,27 4 0,57 

0,622 

 

0,647 

 

Gruplariçi 274,33 300 0,91 

Toplam 276,60 304  

7 Beslenme saatinde temizlik ve 

görgü kurallarına uyarlar. 

Gruplararası 1,63 4 0,41 

0,432 

 

0,785 

 

Gruplariçi 281,90 300 0,94 

Toplam 283,53 304  

8 

Tuvalet gereksinimlerini kendi 

başına karşılarlar. 

Gruplararası 2,44 4 0,61 

0,621 0,648 

Gruplariçi 294,62 300 0,98 

Toplam 297,06 304  

 

Tablo 4.28.’de görüldüğü gibi, Öz Bakım Gelişim Alanına yönelik öğretmen 

görüşlerinin kıdeme göre üçüncü maddede farklılık gösterdiği görülmektedir.  

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu Tablo 4.29.’da yer almaktadır. 

Tablo 4.29.’da görüldüğü gibi öğretmenlere; “Yemeklerini yardımsız kendi kendine 

yiyebilirler.” maddesi ile ilgili olarak kıdem değişkenine göre yapılan ANOVA analizi 

sonucunda p<,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Kıdem 

değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma Sonuçları” ile de 

gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre kıdemi 1-5 yıl olanlar ile kıdemi 20 ve üzeri olanlar 
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arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Kıdemi 1-5 yıl olanlar “Her Zaman” 

(  = 4,36) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

 

Tablo 4.29. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler.”  Maddesine İlişkin Kıdem Değişkenine Göre 

Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 3: Yemeklerini 

yardımsız kendi kendine 

yiyebilirler. 
KIDEM 

N  

  
p 

değeri 

 1-5 yıl* 11 4,36 ,012 * 

 6-10 yıl        23 3,65 ,184 

11-15 yıl   59 3,65 ,095 

16-20 yıl   122 3,63 ,072 

20 üzeri   * 90 3,45 ,012 * 

 

Kıdemli öğretmenler yeni öğretmenlere göre öğrenciyi daha iyi gözlemlemektedirler. 

Öz bakım alanın ortalama değerlerine bakıldığında da (Tablo 4.7.)öz bakım alanı diğer 

gelişim alanlarına göre en düşük ortalamaya sahiptir. Yüzde ve ortalama değerlerinin 

sonuçlarına göre öz bakım alanında bu yaş grubunun henüz okul ortamında kendine 

yetemediği görülmektedir. Kıdemli öğretmenlerin deneyimlerinden dolayı bu durumu 

daha iyi gözleyerek bu yönde görüş belirtmişlerdir. Bu iki tablodaki bulgular birbirini 

desteklemektedir.  

 

 

4.4.5. Sosyal Duygusal Gelişim Alanı 

Sosyal Duygusal Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin kıdeme göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.30’de yer almaktadır. 

Tablo 4.30’de görüldüğü gibi, Sosyal Duygusal Gelişim Alanına yönelik öğretmen 

görüşleri arasında kıdeme göre anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

 

 



121 

 

Tablo 4.30. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Alanına Göre Kıdemleri Arasındaki Görüş Farklılıkları 

 

 Kıdemi ne olursa olsun bütün öğretmenlerin görüşleri aynıdır.  

 

4.5. ÖĞRETMENLERİN ÖĞRENİM DURUMU 

DEĞİŞKENİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Öğrenim durumuna göre elde edilen bulgularda doktora ve üstü 1 kişi olduğundan 

dolayı bu anket değerlendirme dışı bırakılarak analiz yapılmıştır. Anlamlı bulunan 

maddelere ilişkin tablolar aşağıda gösterilmiştir. 

Öğretmenlerin bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal duygusal gelişim alanları ile ilgili 

görüşlerinin öğretmenlerin öğrenim durumlarına göre anlamlı farklılık gösterip 

NO 
SOSYAL DUYGUSAL 

GELİŞİM 
Kaynak 

Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 
F 

p 

değeri 

1 
Başladığı işi sürdürme 

çabası gösterirler. 

Gruplararası 1,30 4 0,32 

0,394 

 

0,813 

 

Gruplariçi 246,65 300 0,82 

Toplam 247,95 304  

2 Kurallı oyunların 

kuralına uyarlar. 

Gruplararası 1,24 4 0,31 

0,367 
 

0,832 
 

Gruplariçi 252,25 300 0,84 

Toplam 253,49 304  

3 Duygularını belli ederler. Gruplararası 3,34 4 0,83 

0,955 

 

0,432 

 

Gruplariçi 262,22 300 0,87 

Toplam 265,56 304  

4 Aldığı sorumluluğu 

yerine getirirler. 

Gruplararası 1,61 4 0,40 

0,529 

 

0,714 

 

Gruplariçi 227,46 300 0,76 

Toplam 229,06 304  

5 Fiziksel etkinliklere, 

katılmaya istekli olurlar. 

Gruplararası 4,28 4 1,07 

1,285 

 

0,276 

 

Gruplariçi 249,90 300 0,83 

Toplam 254,18 304  

6 
Bir oyunun kuralını 

başkasına açıklarlar. 

Gruplararası 5,86 4 1,46 

1,742 
 

0,141 
 

Gruplariçi 252,19 300 0,84 

Toplam 258,05 304  

7 Oyun malzemeleri ve 

etkinlik alanlarını 

başkaları ile paylaşırlar. 

Gruplararası 1,67 4 0,42 

0,495 
 

0,739 
 

Gruplariçi 252,75 300 0,84 

Toplam 254,42 304  

8 Neler yapmaktan 

hoşlandıklarını ifade 

ederler. 

Gruplararası 1,99 4 0,50 

0,599 
 

0,663 
 

Gruplariçi 248,70 300 0,83 

Toplam 250,68 304  

9 Okul ve sınıf kurallarını 

bilirler ve uyarlar. 

Gruplararası 4,15 4 1,04 

1,156 

 

0,330 

 

Gruplariçi 269,40 300 0,90 

Toplam 273,55 304  

10 Yaşıtları ile rahatlıkla 

ilişki kurarlar. 
Gruplararası 0,97 4 0,24 

0,280 

 

0,891 

 

Gruplariçi 259,08 300 0,86 

Toplam 260,05 304  

11 
Belli bir olayı, durumu 

canlandırırlar. 

Gruplararası 3,60 4 0,90 

1,023 0,395 

Gruplariçi 263,66 300 0,88 

Toplam 267,26 304  
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göstermediğini belirlemek amacıyla tek yönlü varyans analizi analizi (F testi = 

ANOVA) yapılmıştır. Hesaplanan F testi sonuçları, Tablo 4.31’de yer almaktadır. 

Tablo 4.31.Gelişim Alanlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre F-Testi Değerleri İle İlgili Bulgular 

Alanlar Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalama

sı 

F 
p 

değeri 

Bilişsel Gelişim. 

Gruplararası 4,97 3 1,66 

1,656 0,225 Gruplariçi 302,85 301 1,01 

Toplam 307,82 304  

Dil Gelişimi. 

Gruplararası 6,80 3 2,27 

2,482 0,130 Gruplariçi 276,93 301 0,92 

Toplam 283,72 304  

Motor Gelişimi 

Gruplararası 2,54 4 0,85 

1,052 0,468 Gruplariçi 259,70 300 0,86 

Toplam 262,24 304  

Öz Bakım 

Gruplararası 4,26 4 1,42 

1,603 0,258 Gruplariçi 273,99 300 0,91 

Toplam 278,25 304  

Sosyal Duygusal 

Gelişim 

Gruplararası 4,36 4 1,45 

1,749 0,239 Gruplariçi 251,48 300 0,84 

Toplam 255,84 304  

 

Tablo 4.31’deki bulgulara göre, p değerleri incelendiğinde hiç bir alanda öğrenim 

durumuna göre anlamlılık bulunamamıştır. Bu durumda öğrenim durumuna göre 

öğrencilerin hazırbulunuşluğu için farklı düşünmedikleri belirlenmiştir.   

Bu dönem çocuklarının her bir özelliği ayrı ayrı önem taşıdığından, durumun daha 

iyi göz önüne çıkması için her alan ve her alandaki her maddeye göre F-testi değerlerine 

bakmanın ayrıca önemli olduğu ortadadır. Bundan dolayı öğrenim durumu değişkenine 

ilişkin bulgular, gelişim alanlarına göre tablolar halinde gösterilmiştir. Her bir alan ile 

ilgili yorumlar da en son tablonun altında verilmiştir. 

4.5.1. Bilişsel Gelişim Alanı 

Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin öğrenim durumuna göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.32.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.32’de görüldüğü gibi, Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen 

görüşlerinin öğrenim durumuna göre dördüncü ve on dördüncü maddelerde farklılık 

gösterdiği görülmektedir.  
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Tablo 4.32. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Bilişsel Gelişim Alanına Göre 

Öğrenim Durumu Değişkenine İlişkinGörüş Farklılıkları 

NO BİLİŞSEL GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 
F 

p 

değeri 

1 
Yarım ve Bütün olan 

nesneleri gösterirler. 

Gruplararası 4,78 3 1,59 

1,595 

 

0,191 

 

Gruplariçi 300,78 301 1,00 

Toplam 305,56 304  

2 Neden-Sonuç ilişkisi içeren 

sorulara cevap verirler. 

Gruplararası 3,81 3 1,27 

1,692 

 

0,169 

 

Gruplariçi 226,17 301 0,75 

Toplam 229,99 304  

3 Nesneler arasındaki benzerlik 

ve farklılıkları ayırt eder ve 

söylerler 

Gruplararası 3,56 3 1,19 

1,286 

 

0,279 

 

Gruplariçi 277,38 301 0,92 

Toplam 280,94 304  

4 * Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini 
toplamaya devam edip, işini 

bitirene kadar sebat ederler. 

Gruplararası 7,40 3 2,47 

2,831 

 

0,039 * 

 

Gruplariçi 262,21 301 0,87 

Toplam 
269,61 304  

5 Belirtilen sayı kadar nesneleri 

sayarlar. 
Gruplararası 4,85 3 1,62 

1,813 

 

0,145 

 

Gruplariçi 268,54 301 0,89 

Toplam 273,40 304  

6 

1’den 10’a kadar nesneleri 

kullanarak zihinden toplama 
ve çıkartma yaparlar. 

Gruplararası 6,41 3 2,14 

1,724 

 

0,162 

 

Gruplariçi 373,29 301 1,24 

Toplam 379,70 304  

7 Ana ve ara renkleri 

isimlendirirler. 

Gruplararası 2,37 3 0,79 

0,791 

 

0,500 

 

Gruplariçi 300,55 301 1,00 

Toplam 302,92 304  

8 Günün farklı zaman 

dilimlerinin isimlerini 
söylerler.(Sabah, öğlen, 

akşam ) 

Gruplararası 2,55 3 0,85 

0,807 

 

0,491 

 

Gruplariçi 317,06 301 1,05 

Toplam 
319,61 304  

9 20'ye kadar sayılarda birer 

birer ritmik sayma yaparlar. 

Gruplararası 2,19 3 0,73 

0,713 

 

0,545 

 

Gruplariçi 308,25 301 1,02 

Toplam 310,44 304  

10 Defter, Kitap ve eşyalarını 

özenle kullanırlar. 

Gruplararası 4,73 3 1,58 

1,701 

 

0,167 

 

Gruplariçi 279,15 301 0,93 

Toplam 283,88 304  

11 
Duyu organlarının işlevlerini 

bilirler. 

Gruplararası 6,45 3 2,15 

1,952 
 

0,121 
 

Gruplariçi 331,33 301 1,10 

Toplam 337,78 304  

12 Sağ ve sol yön kavramını 
bilirler. Yönlerini gösterirler. 

Gruplararası 4,86 3 1,62 

1,476 

 

0,221 

 

Gruplariçi 330,16 301 1,10 

Toplam 335,01 304  

13 Zaman bildiren (dün, bugün, 

yarın) sözcüklerini doğru 

kullanırlar. 

Gruplararası 4,14 3 1,38 

1,410 

 

0,240 

 

Gruplariçi 294,63 301 0,98 

Toplam 298,77 304  

14* Eşleştirme, ilişki kurma, 

gruplandırma ve sıralamayı 

neye göre yaptığını açıklarlar. 

Gruplararası 9,83 3 3,28 

3,256 

 

0,022 * 

 

Gruplariçi 302,96 301 1,01 

Toplam 312,79 304  

15 Haftanın günlerini sıra ile 

söylerler. 

Gruplararası 6,62 3 2,21 

1,794 0,148 

Gruplariçi 370,25 301 1,23 

Toplam 376,87 304  

Tablo 4.32’de görüldüğü gibi, Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen 

görüşlerinin öğrenim durumuna göre dördüncü ve on dördüncü maddelerde farklılık 

gösterdiği görülmektedir.  

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu Tablo 4.33 ve Tablo 4.34.’de 

yer almaktadır. 
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Tablo 4.33. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini toplamaya devam edip, işini bitirene kadar 

sebat ederler.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre 

Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 4: Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini toplamaya devam 

edip, işini bitirene kadar sebat ederler. 

ÖĞRENİM DURUMU 
N  

  
p 

değeri 

 
Ön Lisans  *     

35 2,11 ,014* 

 

Lisans      * 

24

6 
2,58 ,014* 

Yüksek Lisans   
23 2,43 ,408 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.33.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini toplamaya devam edip, işini bitirene kadar sebat ederler.” 

Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan ANOVA (varyans) 

analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim 

durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu lisans ile ön lisans 

olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar “Çok Az” (  = 

2.58) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

Ancak  = 2,58 düzeyi, öğrencinin bu kazanımı yeterli düzeyde yapamadığını 

göstermektedir. 

 “Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını 

açıklarlar.” Maddesindeki görüşler arası anlamlı farklılığın hangi gruplar arasında 

olduğuna ilişkin veriler Tablo 4.29.’e yer almaktadır. 

Tablo 4.34.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma 

ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklarlar.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu 

değişkenine göre yapılan ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde 

anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık 

gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir.  
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Tablo 4.34. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Eşleştirme, ilişki kurma, 

gruplandırma ve sıralamayı neye göre yaptığını açıklarlar.”  

Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Görüş 

Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 14: Eşleştirme, ilişki kurma, 

gruplandırma ve sıralamayı neye göre 

yaptığını açıklarlar. 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

N 

 

 

 

p 

değeri 

 Ön Lisans * 
35 2,36 ,024* 

 
Lisans  * 

246 2,84 ,024* 

Yüksek Lisans * 23 3,04 ,033* 

Doktora ve Üstü   -- -- -- 

Bu sonuçlara göre öğrenim durumu lisans ile yüksek lisans olanlar arasında anlamlı 

bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Yüksek lisans olanlar “Bazen” (  =3,04) cevabıyla en 

olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

4.5.2. Dil Gelişim Alanı 

Dil Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin öğrenim durumuna göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.35.’da yer almaktadır. 

Tablo 4. 35. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Dil Gelişim Alanına Göre 

Öğrenim Durumu Değişkenine İlişkin Görüş Farklılıkları 

NO DİL GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalaması 
F 

p 

değeri 

1 Akıcı konuşurlar. 

Gruplararası 4,34 3 1,45 

1,616 
 

0,186 
 

Gruplariçi 269,40 301 0,90 

Toplam 273,74 304  

2 * Dinledikleri yada okudukları bir 

öyküyü anlatırlar. 

Gruplararası 8,24 3 2,75 

3,323 

 

0,020 * 

 

Gruplariçi 248,92 301 0,83 

Toplam 257,16 304  

3 * Kitaptaki resimlere bakarak 

yorum yaparlar. 

Gruplararası 8,66 3 2,89 

2,993 

 

0,031 * 

 

Gruplariçi 290,34 301 0,96 

Toplam 299,00 304  

4 Konuşmak için söz alır ve sırasını 

beklerler. 

Gruplararası 3,40 3 1,13 

1,171 
 

0,321 
 

Gruplariçi 291,54 301 0,97 

Toplam 294,95 304  

5 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına 
uygun kullanırlar. 

Gruplararası 5,23 3 1,74 

1,991 
 

0,115 
 

Gruplariçi 263,74 301 0,88 

Toplam 268,98 304  

6 
Konuşmalarında olayları oluş 

sırasına göre anlatırlar. 

Gruplararası 2,66 3 0,89 

0,988 

 

0,399 

 

Gruplariçi 270,59 301 0,90 

Toplam 273,25 304  

7 * Duygu, düşünce ve hayallerini 

sözlü olarak ifade ederler. 

Gruplararası 10,45 3 3,48 

3,650 

 

0,013 * 

 

Gruplariçi 287,22 301 0,95 

Toplam 297,67 304  
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Tablo 4.35-devam 

8 

Masal,  hikâye ve fıkrayı 

tekniğine uygun anlatırlar. 

Gruplararası 1,95 3 0,65 

0,667 

 

0,573 

 

Gruplariçi 293,16 301 0,97 

Toplam 295,11 304  

9 * Sınıf okunan kısa metinleri 

sıkılmadan dinlerler. 

Gruplararası 11,57 3 3,86 

3,851 
 

0,010 * 
 

Gruplariçi 301,37 301 1,00 

Toplam 312,93 304  

10* Anlamlı ve Kurallı cümleler 
kurarlar. 

Gruplararası 5,69 3 1,90 

2,130 

 

0,096 * 

 

Gruplariçi 267,84 301 0,89 

Toplam 273,52 304  

11 
Çevresinde duydukları sesleri 

taklit ederler. 

Gruplararası 4,66 3 1,55 

2,157 

 

0,093 

 

Gruplariçi 216,94 301 0,72 

Toplam 221,60 304  

12* Konuşmalarında yer bildiren 

ifadeleri doğru olarak kullanırlar. 

(önüne, arkasına, üstüne gibi) 

Gruplararası 9,93 3 3,31 

3,575 

 

0,014 * 

 

Gruplariçi 278,83 301 0,93 

Toplam 288,77 304  

13* Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili 

sorulara cevap verirler. 

Gruplararası 10,65 3 3,55 

4,014 

 

0,008 

 

Gruplariçi 266,29 301 0,88 

Toplam 276,94 304  

14* Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, 

nasıl ?gibi  soruları yanıtlarlar. 

Gruplararası 9,75 3 3,25 

3,723 
 

0,012 * 
 

Gruplariçi 262,87 301 0,87 

Toplam 272,62 304  

15 Bazı sözcüklerin zıt ve eş 
anlamlarını söylerler. 

Gruplararası 4,75 3 1,58 

1,382 0,248 

Gruplariçi 344,84 301 1,15 

Toplam 349,59 304  

 

Tablo 4.35.’de görüldüğü gibi, Dil Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin 

öğrenim durumuna göre 2, 3, 7, 9, 10, 12, 13 ve 14’üncü maddelerde farklılık gösterdiği 

görülmektedir.  

Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu Tablo 4.36, Tablo 4.37, Tablo 

4.38, Tablo 4.39, Tablo 4.40, Tablo 4.41, Tablo 4.42 ve Tablo 4.43.’de yer almaktadır. 

 

Tablo 4. 36. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Dinledikleri yada okudukları 

bir öyküyü anlatırlar.” Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 2: Dinledikleri yada 

okudukları bir öyküyü anlatırlar. 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
N  

p 

değeri 

 Ön Lisans        
35 2,80 ,112 

 Lisans       * 246 3,13 ,024* 

Yüksek Lisans  * 
23 2,60 ,024* 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.36.’da görüldüğü gibi öğretmenlere; “Dinledikleri yada okudukları bir 

öyküyü anlatırlar.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan 
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ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu 

Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu lisans 

ile yüksek lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans 

olanlar “Bazen” (  =3,13) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

Tablo 4. 37. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Kitaptaki resimlere bakarak 

yorum yaparlar.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine 

Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 3: Kitaptaki resimlere 

bakarak yorum yaparlar. 
ÖĞRENİM 

DURUMU 
N   

p 

değeri 

 
Ön Lisans      * 

35 2,80 ,013* 

 Lisans     * 
246 3,30 ,013* 

Yüksek Lisans      
23 3,13 ,423 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.37.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Kitaptaki resimlere bakarak yorum 

yaparlar.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan ANOVA 

(varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu ön lisans ile lisans 

olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar “Bazen” (  

=3,30) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

Tablo 4. 38. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Duygu, düşünce ve hayallerini 

sözlü olarak ifade ederler.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 7: Duygu, düşünce ve 

hayallerini sözlü olarak ifade 

ederler. 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
N   

p 

değeri 

 Ön Lisans   * 
35 2,54 ,007* 

 Lisans       * 246 3,08 ,007* 

Yüksek Lisans   * 23 3,17 ,044* 

Doktora ve Üstü     -- -- -- 
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Tablo 4.38.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü 

olarak ifade ederler.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre 

yapılan ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, 

“Çoklu Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim 

durumu lisans ile yüksek lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlenmiştir. Yüksek lisans olanlar “Bazen” (  =3,17) cevabıyla en olumlu görüşü 

belirtmişlerdir. 

 

Tablo 4.39. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Sınıf okunan kısa metinleri 

sıkılmadan dinlerler.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 9: Sınıf okunan kısa 

metinleri sıkılmadan dinlerler. 
ÖĞRENİM 

DURUMU 
N  

p 

değeri 

 Ön Lisans  * 35 2,63 ,013* 

 Lisans       * 246 3,14 ,013* 

Yüksek Lisans    23 2,73 ,913 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.39.’da görüldüğü gibi öğretmenlere; “Sınıf okunan kısa metinleri sıkılmadan 

dinlerler.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan ANOVA 

(varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. 

Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu ön lisans ile lisans 

olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar “Bazen” 

( =3,14) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 
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Tablo 4. 40. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Anlamlı ve Kurallı cümleler 

kurarlar.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre 

Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 10: Anlamlı ve Kurallı 

cümleler kurarlar. 
ÖĞRENİM 

DURUMU 
N  

p 

değeri 

 Ön Lisans  * 35 2,68 ,041* 

 Lisans      * 246 3,10 ,041* 

Yüksek Lisans   23 2,91 ,644 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.40.’da görüldüğü gibi öğretmenlere; “Anlamlı ve Kurallı cümleler kurarlar.” 

Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan ANOVA (varyans) 

analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim 

durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu ön lisans ile lisans 

olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar “Bazen” 

( =3,10) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

 

Tablo 4.41. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Konuşmalarında yer bildiren 

ifadeleri doğru olarak kullanırlar. (önüne, arkasına, üstüne gibi)”  

Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Görüş 

Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 12: Konuşmalarında yer 

bildiren ifadeleri doğru olarak 

kullanırlar. (önüne, arkasına, üstüne 

gibi) 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
N  

p 

değeri 

 
Ön Lisans   * 

35 2,95 ,026* 

 Lisans       * 
246 3,40 ,026* 

Yüksek Lisans   
23 3,14 ,737 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.41.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri 

doğru olarak kullanırlar. (önüne, arkasına, üstüne gibi)” Maddesi ile ilgili olarak 

öğrenim durumu değişkenine göre yapılan ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 
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düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre 

farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu 

sonuçlara göre öğrenim durumu ön lisans ile lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık 

olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar “Bazen” (  =3,14) cevabıyla en olumlu görüşü 

belirtmişlerdir. 

Tablo 4.42. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Dinledikleri ve izledikleri ile 

ilgili sorulara cevap verirler.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 13: Dinledikleri ve izledikleri 

ile ilgili sorulara cevap verirler. 
ÖĞRENİM 

DURUMU 
N X 

p 

değeri 

 
Ön Lisans    * 

35 2,86 ,010* 

 Lisans         * 246 3,37 ,010* 

Yüksek Lisans      
23 3,00 ,744 

Doktora ve Üstü   -- -- -- 

 

Tablo 4.42.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili 

sorulara cevap verirler.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre 

yapılan ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık 

olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, 

“Çoklu Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim 

durumu ön lisans ile lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. 

Lisans olanlar “Bazen” (  =3,37) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

Tablo 4. 43. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Kim, ne, ne zaman, nerede, 

neden, nasıl ?gibi  soruları yanıtlarlar.”  Maddesine İlişkin Öğrenim 

Durumu Değişkenine Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 14: Kim, ne, ne zaman, 

nerede, neden, nasıl ?gibi  soruları 

yanıtlarlar. 

ÖĞRENİM 

DURUMU 

N  

 
 

 

p 

değeri 

 Ön Lisans   *     
35 2,68 ,020* 

 Lisans         * 246 3,18 ,020* 

Yüksek Lisans   
23 2,86 ,584 

Doktora ve Üstü   -- -- -- 
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Tablo 4.43.’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, 

nasıl?  gibi soruları yanıtlarlar.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine 

göre yapılan ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir 

farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu 

görüşler, “Çoklu Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre 

öğrenim durumu ön lisans ile lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu 

gözlenmiştir. Lisans olanlar “Bazen” (  =3,18) cevabıyla en olumlu görüşü 

belirtmişlerdir. 

 

4.5.3. Motor Gelişim Alanı 

Motor Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin öğrenim durumuna göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.44.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.44. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Motor Gelişim Alanına Göre 

Öğrenim Durumu Değişkenine İlişkin  Görüş Farklılıkları 

NO MOTOR GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalam

ası 

F 
p 

değeri 

1 

Bahçe oyunlarında zıplama, 

atlama, tutma ve yakalama 

davranışlarını gerektiren 

etkinliklere katılırlar. 

Gruplararası 3,28 3 1,09 

1,963 
 

0,120 
 

Gruplariçi 
167,69 301 0,56 

Toplam 170,97 304  
2 Çeşitli hareketleri müzik ve 

ritmin eşliğinde ardı ardına 

yaparlar. 

Gruplararası 2,24 3 0,75 

1,119 
 

0,342 
 

Gruplariçi 201,07 301 0,67 
Toplam 203,31 304  

3 Kalemi tutup yazı 

yazabilecek kas gelişimine 

sahiptirler. 

Gruplararası 2,63 3 0,88 

0,865 
 

0,460 
 

Gruplariçi 304,98 301 1,01 
Toplam 307,61 304  

4 Makası amacına uygun, 

düzgün kullanırlar. 
Gruplararası 2,09 3 0,70 

0,718 
 

0,542 
 

Gruplariçi 292,50 301 0,97 
Toplam 294,59 304  

5 Başı, Gövdesi, Kolları, 

Elleri, Bacakları, Ayakları 

olan bir insan resmi çizerler. 

Gruplararası 2,62 3 0,87 

0,848 
 

0,469 
 

Gruplariçi 310,32 301 1,03 
Toplam 312,94 304  

6 
Merdivenleri rahatça çıkıp 

inerler. 

Gruplararası 0,05 3 0,02 

0,019 
 

0,996 
 

Gruplariçi 259,01 301 0,86 

Toplam 259,06 304  
7 Sırada dik ve belirli bir 

mesafede otururlar. 
Gruplararası 1,08 3 0,36 

0,333 
 

0,802 
 

Gruplariçi 325,82 301 1,08 
Toplam 326,90 304  
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Tablo 4.44-devam 

8 Okul kurallarına ve 

öğretmenin verdiği 

talimatlara uyarlar. 

Gruplararası 0,87 3 0,29 

0,319 
 

0,812 
 

Gruplariçi 275,11 301 0,91 
Toplam 275,98 304  

9 Dik, yatay, eğik, yuvarlak 

çizgilerle bunlardan oluşan 

çizgileri çizerler. 

Gruplararası 3,58 3 1,19 

1,255 
 

0,290 
 

Gruplariçi 286,45 301 0,95 

Toplam 290,04 304  
10 Yazma etkinliklerinde çabuk 

yorulurlar. 
Gruplararası 3,03 3 1,01 

1,323 
 

0,267 
 

Gruplariçi 229,64 301 0,76 
Toplam 232,67 304  

11 

Eğilme, Dönme, Sallanma, 

Oturma, gibi denge 

hareketlerini yaparlar. 

Gruplararası 5,85 3 1,95 

2,776 
 

0,041 
 

Gruplariçi 211,31 301 0,70 
Toplam 217,16 304  

12 Defter, Kitap ve eşyalarını 

özenle kullanırlar. 
Gruplararası 4,90 3 1,63 

1,801 
 

0,147 
 

Gruplariçi 273,27 301 0,91 

Toplam 278,17 304  
13 El, Ayak ve El parmaklarını 

ritim tutmada kullanırlar. 

(Alkışlama) 

Gruplararası 0,80 3 0,27 

0,334 0,801 

Gruplariçi 238,87 301 0,79 
Toplam 239,67 304  

 

Tablo 4.44.’de görüldüğü gibi, Motor Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin 

öğrenim durumuna göre farklılık göstermediği görülmektedir.  

4.5.4. Öz Bakım Gelişim Alanı 

Öz Bakım Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin öğrenim durumuna göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.45.’de yer almaktadır. 

Tablo 4. 45. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Öz Bakım Gelişim Alanına 

Göre Öğrenim Durumu Değişkenine İlişkin Görüş Farklılıkları 

NO ÖZ BAKIM GELİŞİM Kaynak 
Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalam

ası 

F 
p 

değeri 

1 

Yalnız başına elbiselerini 

ıslatmadan elini yüzünü 

yıkayıp kurularlar. 

Gruplararası 3,20 3 1,07 

1,215 
 

0,304 
 

Gruplariçi 
264,25 301 0,88 

Toplam 267,45 304  
2 Kendi başına giysilerini 

giyip çıkarırlar. Düğme ve 

çıt çıtlarını çözer iliklerler. 

Gruplararası 4,68 3 1,56 

1,625 
 

0,183 
 

Gruplariçi 288,85 301 0,96 
Toplam 293,52 304  

3 * Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler. 
Gruplararası 9,28 3 3,09 

3,982 
 

0,008 * 
 

Gruplariçi 233,88 301 0,78 
Toplam 243,16 304  

4 Okuldaki eşyalarını temiz ve 

özenle kullanırlar. 
Gruplararası 

2,39 3 0,80 

0,978 
 

0,403 
 

Gruplariçi 244,97 301 0,81 
Toplam 247,36 304  
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Tablo 4.45-devam 

 

Tablo 4.45.’de görüldüğü gibi, Öz Bakım Gelişim Alanına yönelik öğretmen 

görüşlerinin öğrenim durumuna göre üçüncü maddelerde farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu Tablo 4.46.’da yer 

almaktadır. 

 

Tablo 4. 46. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu 

Değişkenine Göre Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 3: Yemeklerini 

yardımsız kendi kendine 

yiyebilirler. 

ÖĞRENİM 

DURUMU 
N   

p 

değeri 

 Ön Lisans     * 35 3,14 ,009* 

 Lisans          * 246 3,61 ,009* 

Yüksek Lisans    23 3,43 ,434 

Doktora ve Üstü  -- -- -- 

 

Tablo 4.46’da görüldüğü gibi öğretmenlere; “Yemeklerini yardımsız kendi kendine 

yiyebilirler.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan 

ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu 

Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu ön 

5 Ayakkabılarını çıkarıp 

giyerler ve bağcıklarını 

bağlarlar. 

Gruplararası 
4,30 3 1,43 

1,379 
 

0,249 
 

Gruplariçi 313,05 301 1,04 

Toplam 317,36 304  

6 
Anneden ve evden kolay 

ayrılırlar. 

Gruplararası 3,56 3 1,19 

1,308 
 

0,272 
 

Gruplariçi 273,04 301 0,91 
Toplam 276,60 304  

7 Beslenme saatinde temizlik 

ve görgü kurallarına uyarlar. 
Gruplararası 2,92 3 0,97 

1,043 
 

0,374 
 

Gruplariçi 280,61 301 0,93 

Toplam 283,53 304  
8 

Tuvalet gereksinimlerini 

kendi başına karşılarlar. 

Gruplararası 3,78 3 1,26 

1,294 0,276 

Gruplariçi 293,27 301 0,97 

Toplam 297,06 304  
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lisans ile lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar 

“Çoğunlukla” (  =3,61) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

4.5.5. Sosyal Duygusal Gelişim Alanı 

Sosyal Duygusal Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin öğrenim durumuna 

göre farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.47.’de yer almaktadır. 

Tablo 4. 47. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Sosyal Duygusal Gelişim 

Alanına Göre Öğrenim Durumu Değişkenine İlişkin Görüş 

Farklılıkları 

NO 
SOSYAL DUYGUSAL 

GELİŞİM 
Kaynak 

Kareler 

Toplamı 

Sd 

 

Kareler 

Ortalam

ası 

F 
p 

değeri 

1 
Başladığı işi sürdürme 

çabası gösterirler. 

Gruplararası 6,73 3 2,24 

2,801 
 

0,040 * 
 

Gruplariçi 241,21 301 0,80 

Toplam 247,95 304  
2 Kurallı oyunların kuralına 

uyarlar. 
Gruplararası 2,73 3 0,91 

1,093 
 

0,352 
 

Gruplariçi 250,76 301 0,83 
Toplam 253,49 304  

3 Duygularını belli ederler. Gruplararası 9,13 3 3,04 

3,571 
 

0,014 * 
 

Gruplariçi 256,43 301 0,85 
Toplam 265,56 304  

4 Aldığı sorumluluğu yerine 

getirirler. 
Gruplararası 2,89 3 0,96 

1,282 
 

0,281 
 

Gruplariçi 226,17 301 0,75 
Toplam 229,06 304  

5 Fiziksel etkinliklere, 

katılmaya istekli olurlar. 
Gruplararası 4,51 3 1,50 

1,811 
 

0,145 
 

Gruplariçi 249,67 301 0,83 

Toplam 254,18 304  

6 
Bir oyunun kuralını 

başkasına açıklarlar. 

Gruplararası 6,41 3 2,14 

2,555 
 

0,056 
 

Gruplariçi 251,64 301 0,84 
Toplam 258,05 304  

7 Oyun malzemeleri ve 

etkinlik alanlarını başkaları 

ile paylaşırlar. 

Gruplararası 5,12 3 1,71 

2,061 
 

0,105 
 

Gruplariçi 249,30 301 0,83 
Toplam 254,42 304  

8 Neler yapmaktan 

hoşlandıklarını ifade 

ederler. 

Gruplararası 4,07 3 1,36 

1,658 
 

0,176 
 

Gruplariçi 246,61 301 0,82 
Toplam 250,68 304  

9 Okul ve sınıf kurallarını 

bilirler ve uyarlar. 
Gruplararası 3,01 3 1,00 

1,117 
 

0,343 
 

Gruplariçi 270,54 301 0,90 

Toplam 273,55 304  
10 Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki 

kurarlar. 
Gruplararası 1,52 3 0,51 

0,589 
 

0,623 
 

Gruplariçi 258,53 301 0,86 
Toplam 260,05 304  

11 
Belli bir olayı, durumu 

canlandırırlar. 

Gruplararası 1,86 3 0,62 

0,704 0,551 

Gruplariçi 265,40 301 0,88 

Toplam 267,26 304  
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Tablo 4.47.’da görüldüğü gibi, Sosyal Duygusal Gelişim Alanına yönelik öğretmen 

görüşlerinin öğrenim durumuna göre birinci ve üçüncü maddelerde farklılık gösterdiği 

görülmektedir. Bu görüş farklılığının hangi gruplar arasında olduğu Tablo 4.48 ve Tablo 

4.49.’da yer almaktadır. 

Tablo 4. 48. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Başladığı işi sürdürme çabası 

gösterirler.”  Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre 

Görüş Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 1: Başladığı işi sürdürme 

çabası gösterirler. 
ÖĞRENİM 

DURUMU 

N  

 
 

 

p 

değeri 

 
Ön Lisans      

35 2,65 ,042* 

 Lisans        
246 3,04 ,042* 

Yüksek Lisans      
23 2,78 ,861 

Doktora ve Üstü     -- -- -- 

 

Tablo 4.48’de görüldüğü gibi öğretmenlere; “Başladığı işi sürdürme çabası 

gösterirler.” Maddesi ile ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan 

ANOVA (varyans) analizi sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu 

belirlenmiştir. Öğrenim durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu 

Karşılaştırma Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu ön 

lisans ile lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar 

“Bazen” (3,04) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

Tablo 4. 49. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında,  “Duygularını belli ederler.”  

Maddesine İlişkin Öğrenim Durumu Değişkenine Göre Görüş 

Farklılıkları 

Çoklu Karşılaştırma Sonuçları 

Madde 3: Duygularını belli ederler. 
ÖĞRENİM 

DURUMU 

N 

 
 

 

p 

değeri 

 
Ön Lisans        

35 3,65 ,650 

 Lisans    246 3,80 ,011* 

Yüksek Lisans  
23 3,21 ,011* 

Doktora ve Üstü   -- -- -- 
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Tablo 4.49.’da görüldüğü gibi öğretmenlere; “Duygularını belli ederler.” Maddesi ile 

ilgili olarak öğrenim durumu değişkenine göre yapılan ANOVA (varyans) analizi 

sonucunda p< ,05 düzeyinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Öğrenim 

durumu değişkenine göre farklılık gösteren bu görüşler, “Çoklu Karşılaştırma 

Sonuçları” ile de gösterilmiştir. Bu sonuçlara göre öğrenim durumu lisans ile yüksek 

lisans olanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu gözlenmiştir. Lisans olanlar 

“Çoğunlukla” (  =3,80) cevabıyla en olumlu görüşü belirtmişlerdir. 

Lisans mezunu öğretmenler anlamlı cevapların on birinde daha olumlu görüş 

bildirmişler, yüksek lisan mezun öğretmenlerse sadece iki madde de daha olumlu görüş 

bildirmişlerdir. 

4.6. ÖĞRETMENLERİN MEZUNİYET ALANI 

DEĞİŞKENİNE İLİŞKİN BULGULAR 

Öğretmenlerin bilişsel, dil, motor, öz bakım, sosyal duygusal gelişim alanları ile ilgili 

görüşlerinin öğretmenlerin mezuniyet alanlarına göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğini belirlemek amacıyla hesaplanan bağımsız gruplar t-testi, ortalama ve 

standart sapma değerleri Tablo 4.50’de yer almaktadır 

Tablo 4. 50. Gelişim Alanlarına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Mezuniyet Alanı 

Değişkenine Göre t-Testi, Ortalama ve Standart Sapma Değerleri İle 

İlgili Bulgular 

Alanlar Mezuniyet Alanı N 
Aritmetik 

Ortalama 

Standart 

Sapma 
t Sd p 

Bilişsel Gelişim 

Sınıf 

öğretmenleri 
206 3,17 1,03 0,54 

 
303 

0,624 

 
Diğer 99 3,17 0,95 

Dil Gelişimi 

Sınıf 

öğretmenleri 
206 3,07 0,98 0,51 

 
303 

0,640 

 
Diğer 99 3,08 0,94 

Motor Gelişim 

Sınıf 

öğretmenleri 
206 3,45 0,91 0,56 

 
303 

0,608 

 
Diğer 99 3,40 0,95 

Öz Bakım 

Sınıf 

öğretmenleri 
206 2,68 0,84 0,55 

 
303 

0,593 

 
Diğer 99 3,06 0,96 

Sosyal Duygusal 

Gelişim 

Sınıf 

öğretmenleri 
206 3,33 0,92 0,84 

 
303 

0,460 

 
Diğer 99 3,26 0,91 
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Tablo 4.50’deki değerlere göre, p değerleri incelendiğinde hiç bir alanda mezuniyet 

alanına göre anlamlılık bulunamamıştır. Bu durumda mezuniyet alanına göre 

öğrencilerin hazırbulunuşluğu için farklı düşünmedikleri belirlenmiştir.   

Bu dönem çocuklarının her bir özelliği ayrı ayrı önem taşıdığından, durumun daha 

iyi göz önüne çıkması için her alan ve her alandaki her maddeye göre t-test, aritmetik 

ortalama ve standart sapma değerlerine bakmanın ayrıca önemli olduğu ortadadır. 

Bundan dolayı mezuniyet alanı değişkenine ilişkin bulgular gelişim alanlarına göre 

tablolar halinde gösterilmiştir. Her bir alan ile ilgili yorumlar da en son tablonun altında 

verilmiştir. 

4.6.1. Bilişsel Gelişim Alanı 

Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin mezuniyet alanına göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.51.’da yer almaktadır. 

Tablo 4. 51. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Bilişsel Gelişim Alanına Göre 

Mezuniyet Değişkenine İlişkin Farklılıkları 

NO BİLİŞSEL GELİŞİM Mezuniyet N  Ss T Sd P 

1 
Yarım ve Bütün olan nesneleri 

gösterirler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,38 1,04 1,74 
 

303 
 

0,083 
 Diğer 99 3,60 0,91 

2 Neden-Sonuç ilişkisi içeren 

sorulara cevap verirler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,01 0,89 0,09 

 
303 

 
0,927 

 Diğer 99 3,00 0,83 
3 Nesneler arasındaki benzerlik ve 

farklılıkları ayırt eder ve 

söylerler 

Sınıf Öğrt. 206 3,51 1,02 0,93 
 

303 
 

0,353 
 Diğer 99 3,62 0,83 

4 Kendisini zorlayan bir iş ile 

karşılaştığında, dikkatini 

toplamaya devam edip, işini 

bitirene kadar sebat ederler. 

Sınıf Öğrt. 
206 2,51 0,95 0,25 

 
303 

 
0,805 

 
Diğer 99, 2,54 0,93 

5 Belirtilen sayı kadar nesneleri 

sayarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,61 0,98 0,54 

 
303 

 
0,591 

 Diğer 99 3,67 0,88 

6 

1’den 10’a kadar nesneleri 

kullanarak zihinden toplama ve 

çıkartma yaparlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,20 1,17 0,66 
 

303 
 

0,510 
 Diğer 99 3,11 1,00 

7 Ana ve ara renkleri 

isimlendirirler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,37 1,01 0,44 

 
303 

 
0,658 

 Diğer 99 3,31 0,99 
8 Günün farklı zaman dilimlerinin 

isimlerini söylerler(Sabah, 

öğlen, akşam) 

Sınıf Öğrt. 206 3,48 1,08 0,11 
 

303 
 

0,915 
 Diğer 99 3,47 0,92 

9 20'ye kadar sayılarda birer birer 

ritmik sayma yaparlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,76 1,01 0,30 

 
303 

 
0,763 

 
Diğer 99 3,73 1,02 

10 Defter, Kitap ve eşyalarını 

özenle kullanırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,02 0,99 1,02 

 
303 

 
0,309 

 Diğer 99 2,90 0,92 
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Tablo-4.51-devam 

11 
Duyu organlarının işlevlerini 

bilirler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,40 1,09 0,28 
 

303 
 

0,779 
 Diğer 99 3,44 0,98 

12 Sağ ve sol yön kavramını 

bilirler. Yönlerini gösterirler. 
Sınıf Öğrt. 206 2,69 1,08 0,51 

 
303 

 
0,610 

 Diğer 99 2,63 1,00 
13 Zaman bildiren (dün, bugün, 

yarın) sözcüklerini doğru 

kullanırlar. 

Sınıf Öğrt. 206 2,87 0,99 0,35 
 

303 
 

0,730 
 Diğer 99 2,83 0,99 

14 Eşleştirme, ilişki kurma, 

gruplandırma ve sıralamayı 

neye göre yaptığını açıklarlar. 

Sınıf Öğrt. 206 2,80 1,03 0,23 
 

303 
 

0,814 
 

Diğer 99 2,83 0,99 
15 Haftanın günlerini sıra ile 

söylerler. 
Sınıf Öğrt. 206 2,97 1,14 

0,66 303 0,510 
Diğer 99 2,88 1,05 

Tablo 4.51.’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin bilişsel gelişim alanına ilişkin görüşleri 

arasında, mezuniyet alanı değişkenine göre yapılan t testi sonuçlarına göre, anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır.  

4.6.2. Dil Gelişim Alanı 

Dil Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin mezuniyet alanına göre farklılık 

değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.52.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.52. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Dil Gelişim Alanına Göre 

Mezuniyet Değişkenine İlişkin Farklılıkları 

NO DİL GELİŞİMİ Mezuniyet N  Ss T Sd P 

1 Akıcı konuşurlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,15 0,95 0,87 

 
303 

 
0,387 

 Diğer 99 3,05 0,94 
2 Dinledikleri yada okudukları bir 

öyküyü anlatırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,04 0,94 

0,24 303 
0,811 

 Diğer 99 3,07 0,87 
3 Kitaptaki resimlere bakarak 

yorum yaparlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,27 1,01 0,91 

 
303 

 
0,364 

 Diğer 99 3,16 0,94 
4  Konuşmak için söz alır ve sırasını 

beklerler. 
Sınıf Öğrt. 206 2,77 0,97 0,19 

 
303 

 
0,847 

 
Diğer 99 2,75 1,01 

5 Kelimeleri yerinde ve 

anlamlarına uygun kullanırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,00 0,94 0,27 

 
303 

 
0,790 

 
Diğer 99 2,97 0,95 

6 
Konuşmalarında olayları oluş 

sırasına göre anlatırlar. 

Sınıf Öğrt. 206 2,91 0,98 0,30 
 

303 
 

0,762 
 Diğer 99 2,95 0,87 

7 Duygu, düşünce ve hayallerini 

sözlü olarak ifade ederler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,03 0,99 0,03 

 
303 

 
0,974 

 Diğer 99 3,03 0,98 
8  Masal,  hikâye ve fıkrayı 

tekniğine uygun anlatırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 2,71 1,00 0,92 

 
303 

 
0,357 

 Diğer 99 2,60 0,96 
9 Sınıf okunan kısa metinleri 

sıkılmadan dinlerler. 
Sınıf Öğrt. 

206 3,05 1,01 0,26 
 

303 
 

0,794 
 

Diğer 99 3,08 1,04 
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Tablo 4.52-devam 

10 Anlamlı ve Kurallı cümleler 

kurarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,03 0,94 0,14 

 
303 

 
0,887 

 
Diğer 99 3,05 0,96 

11 
Çevresinde duydukları sesleri 

taklit ederler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,70 0,89 0,33 
 

303 
 

0,740 
 Diğer 99 3,73 0,78 

12 Konuşmalarında yer bildiren 

ifadeleri doğru olarak kullanırlar. 

(önüne, arkasına, üstüne gibi) 

Sınıf Öğrt. 206 3,29 0,97 1,19 
 

303 
 

0,236 
 Diğer 99 3,43 0,99 

13 Dinledikleri ve izledikleri ile 

ilgili sorulara cevap verirler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,24 0,97 1,28 

 
303 

 
0,200 

 Diğer 99 3,39 0,92 
14 Kim, ne, ne zaman, nerede, 

neden, nasıl ?gibi  soruları 

yanıtlarlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,09 0,97 0,34 
 

303 
 

0,733 
 

Diğer 99 3,13 0,91 
15 Bazı sözcüklerin zıt ve eş 

anlamlarını söylerler. 
Sınıf Öğrt. 

206 2,79 1,10 0,36 303 0,720 
Diğer 99 2,84 1,02 

 

Tablo 4.52.’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin dil gelişim alanına ilişkin görüşleri 

arasında, mezuniyet alanı değişkenine göre yapılan t testi sonuçlarına göre, anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır.  

4.6.3. Motor Gelişim Alanı 

Motor Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin mezuniyet alanına göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.53.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.53. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Motor Gelişim Alanına Göre 

Mezuniyet Değişkenine İlişkin Farklılıkları 

NO MOTOR GELİŞİMİ Mezuniyet N  Ss T Sd P 

1 

Bahçe oyunlarında zıplama, 

atlama, tutma ve yakalama 

davranışlarını gerektiren 

etkinliklere katılırlar. 

Sınıf Öğrt. 
206 4,03 0,73 0,65 

 
303 

 
0,518 

 
Diğer 99 3,97 0,79 

2 Çeşitli hareketleri müzik ve 

ritmin eşliğinde ardı ardına 

yaparlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,75 0,82 0,96 
 

303 
 

0,339 
 Diğer 99 3,66 0,82 

3 Kalemi tutup yazı yazabilecek 

kas gelişimine sahiptirler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,17 1,02 0,65 

 
303 

 
0,515 

 Diğer 99 3,09 0,98 
4 Makası amacına uygun, düzgün 

kullanırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 2,97 0,99 0,17 

 
303 

 
0,866 

 
Diğer 99 2,95 0,97 

5 Başı, Gövdesi, Kolları, Elleri, 

Bacakları, Ayakları olan bir 

insan resmi çizerler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,10 1,01 0,50 
 

303 
 

0,619 
 

Diğer 99 3,04 1,02 

6 
Merdivenleri rahatça çıkıp 

inerler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,79 0,90 0,10 
 

303 
 

0,920 
 Diğer 99 3,78 0,97 
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Tablo 4.53-devam 

7 Sırada dik ve belirli bir 

mesafede otururlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,25 0,99 1,53 

 
303 

 
0,127 

 Diğer 99 3,06 1,11 
8 Okul kurallarına ve öğretmenin 

verdiği talimatlara uyarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,16 0,92 0,86 

 
303 

 
0,388 

 Diğer 99 3,06 1,03 
9 Dik, yatay, eğik, yuvarlak 

çizgilerle bunlardan oluşan 

çizgileri çizerler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,22 0,94 0,01 
 

303 
 

0,990 
 

Diğer 99 3,22 1,06 
10 Yazma etkinliklerinde çabuk 

yorulurlar. 
Sınıf Öğrt. 206 4,04 0,90 0,90 

 
303 

 
0,367 

 
Diğer 99 4,13 0,82 

11 

Eğilme, Dönme, Sallanma, 

Oturma, gibi denge 

hareketlerini yaparlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,72 0,80 0,11 
 

303 
 

0,911 
 Diğer 99 3,73 0,93 

12* Defter, Kitap ve eşyalarını 

özenle kullanırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 2,91 0,94 0,52 

 
303 

 
0,602 

 Diğer 99 2,85 0,99 
13 El, Ayak ve El parmaklarını 

ritim tutmada kullanırlar. 

(Alkışlama) 

Sınıf Öğrt. 206 3,69 0,93 
0,33 303 0,739 

Diğer 99 3,72 0,81 

Tablo 4.53.’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin motor gelişim alanına ilişkin görüşleri 

arasında, mezuniyet alanı değişkenine göre yapılan t testi sonuçlarına göre, anlamlı bir 

farklılık bulunmamaktadır.  

4.6.4. Öz Bakım Gelişim Alanı 

Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin mezuniyet alanına göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.54.’de yer almaktadır. 

Tablo 4.54. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Öz Bakım Gelişim Alanına Göre 

Mezuniyet Değişkenine İlişkin Farklılıkları 

NO ÖZ BAKIM GELİŞİMİ Mezuniyet N  Ss T Sd P 

1 

Yalnız başına elbiselerini 

ıslatmadan elini yüzünü yıkayıp 

kurularlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,21 0,90 0,79 
 

303 
 

0,430 
 Diğer 99 3,30 1,02 

2 Kendi başına giysilerini giyip 

çıkarırlar. Düğme ve çıt çıtlarını 

çözer iliklerler. 

Sınıf Öğrt. 206 2,95 0,99 0,36 
 

303 
 

0,721 
 Diğer 99 2,99 0,96 

3 Yemeklerini yardımsız kendi 

kendine yiyebilirler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,53 0,90 0,59 

 
303 

 
0,558 

 Diğer 99 3,60 0,88 
4 Okuldaki eşyalarını temiz ve 

özenle kullanırlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,07 0,85 0,62 

 
303 

 
0,539 

 
Diğer 99 3,00 1,00 

5 Ayakkabılarını çıkarıp giyerler 

ve bağcıklarını bağlarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 2,53 1,02 0,50 

 
303 

 
0,621 

 
Diğer 99 2,60 1,02 

6 
Anneden ve evden kolay 

ayrılırlar. 

Sınıf Öğrt. 206 2,99 0,98 0,82 
 

303 
 

0,412 
 Diğer 99 2,90 0,91 
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Tablo 4.54-devam 

7 Beslenme saatinde temizlik ve 

görgü kurallarına uyarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,04 0,99 0,01 

 
303 

 
0,989 

 Diğer 99 3,04 0,91 
8 Tuvalet gereksinimlerini kendi 

başına karşılarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,19 1,02 

0,71 303 0,477 
Diğer 99 3,27 0,92 

Tablo 4.54.’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin öz bakım gelişim alanına ilişkin 

görüşleri arasında, mezuniyet alanı değişkenine göre yapılan t testi sonuçlarına göre, 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  

4.6.5. Sosyal Duygusal Gelişim Alanı 

Bilişsel Gelişim Alanına yönelik öğretmen görüşlerinin mezuniyet alanına göre 

farklılık değerlerini gösteren bulgular Tablo 4.55.’de yer almaktadır. 

Tablo 4. 55. Öğretmenlerin, Öğrenciler Hakkında, Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Alanına Göre Mezuniyet Değişkenine İlişkin Farklılıkları 

NO 
SOSYAL DUYGUSAL 

GELİŞİMİ 
Mezuniyet N  Ss T Sd P 

1 
Başladığı işi sürdürme çabası 

gösterirler. 

Sınıf Öğrt. 206 3,01 0,91 0,64 
 

303 
 

0,525 
 Diğer 99 2,94 0,90 

2 Kurallı oyunların kuralına 

uyarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,17 0,92 0,84 

 
303 

 
0,399 

 Diğer 99 3,07 0,91 
3 Duygularını belli ederler. Sınıf Öğrt. 206 3,76 0,96 0,26 

 
303 

 
0,793 

 Diğer 99 3,73 0,89 
4 Aldığı sorumluluğu yerine 

getirirler. 
Sınıf Öğrt. 

206 3,18 0,84 0,98 
 

303 
 

0,330 
 

Diğer 99 3,08 0,92 
5 Fiziksel etkinliklere, katılmaya 

istekli olurlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,86 0,95 0,06 

 
303 

 
0,956 

 
Diğer 99 3,86 0,85 

6 
Bir oyunun kuralını başkasına 

açıklarlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,10 0,91 1,27 
 

303 
 

0,205 
 Diğer 99 2,96 0,95 

7 Oyun malzemeleri ve etkinlik 

alanlarını başkaları ile 

paylaşırlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,37 0,94 0,70 
 

303 
 

0,484 
 Diğer 99 3,44 0,87 

8 Neler yapmaktan 

hoşlandıklarını ifade ederler. 
Sınıf Öğrt. 206 3,56 0,93 0,13 

 
303 

 
0,894 

 Diğer 99 3,58 0,86 
9 Okul ve sınıf kurallarını bilirler 

ve uyarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,13 0,92 1,53 

 
303 

 
0,128 

 
Diğer 99 2,95 0,99 

10 Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki 

kurarlar. 
Sınıf Öğrt. 206 3,40 0,92 1,11 

 
303 

 
0,269 

 
Diğer 99 3,27 0,92 

11 
Belli bir olayı, durumu 

canlandırırlar. 

Sınıf Öğrt. 206 3,14 0,92 
1,77 303 0,079 

Diğer 99 2,94 0,97 
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Tablo 4.55.’de görüldüğü gibi, öğretmenlerin sosyal duygusal gelişim alanına ilişkin 

görüşleri arasında, mezuniyet alanı değişkenine göre yapılan t testi sonuçlarına göre, 

anlamlı bir farklılık bulunmamaktadır.  
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5. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 

Bu bölümde araştırmanın “sonuçları” ve araştırma bulgularına dayalı olarak 

yapılması gereken öneriler belirtilmiştir. 

5.1.SONUÇLAR 

 

1- Birinci alt amaca göre sonuçlara bakacak olursak; 60-72 aylık ilkokul birinci sınıf 

öğrencilerinin okula hazır bulunuşlukları, bilişsel gelişim alanına göre ortalaması 

“bazen”, dil gelişimi alanına göre ortalaması “bazen”, motor gelişimi alanına göre 

ortalaması “çoğunlukla”, öz bakım gelişim alanına göre ortalaması “bazen” ve sosyal, 

duygusal gelişim alanına göre ortalaması da “bazen” düzeyinde olmuştur. Böylece 

öğretmenler beş gelişim alanına göre bu yaş grubu öğrencilerinin yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir.  

2- İkinci alt amaca göre sonuçlara bakacak olursak; öğretmenlerin görüşleri,  

cinsiyete göre yapılan t testi değerlendirmelerinde görüldüğü gibi tüm gelişim 

alanlarında erkek öğretmenler bayan öğretmenlere göre daha olumlu görüş 

bildirmişlerdir. Sadece motor gelişim alanının onuncu maddesi olan “Yazma 

etkinliklerinde çabuk yorulurlar.” ifadesine kadınlar daha olumlu görüş belirtmişlerdir. 

Erkeklerin ortalaması 3,36 olup bu da bazen düzeyinde olumlu bir görüştür.  

3- Üçüncü alt amaca göre sonuçlara bakacak olursak; öğretmenlerin görüşleri 

mesleki kıdemine göre yapılan değerlendirmede, kıdemli öğretmenler yeni öğretmenlere 

göre öğrenciyi daha iyi gözlemlemektedirler. Öz bakım alanın ortalama değerlerine 

bakıldığında da öz bakım alanı en düşük olarak bulunmuştur. Yüzde ve ortalama 

değerlerinin sonuçlarına göre öz bakım alanında bu yaş grubunun henüz okul ortamında 

kendine yetemediği görülmektedir. Kıdemli öğretmenlerin deneyimlerinden dolayı bu 

durumu daha iyi gözleyerek bu yönde görüş belirtmişlerdir. 

4- Dördüncü alt amaca göre sonuçlara bakacak olursak; öğretmenlerin görüşleri, 

öğretmenlerin öğrenim durumuna göre yapılan varyans analizi testinde lisans mezunu 

öğretmenler anlamlı cevapların on birinde daha olumlu görüş bildirmişler, yüksek lisans 
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mezun öğretmenlerse sadece iki madde de daha olumlu görüş bildirmişlerdir. Lisans 

mezunu olanların ortalaması bazen düzeyinde olumlu bir görüştür. 

5- Beşinci alt amaca göre sonuçlara bakacak olursak; öğretmenlerin mezuniyet alanı 

değişkenine göre yapılan değerlendirme sonuçlarına göre hiçbir alanda anlamlılık 

çıkmamıştır. Mezuniyet alanı ne olursa olsun, fark etmeksizin öğretmenlerin görüşleri 

aynıdır. 

6- Alt amaçlara göre elde edilen bu sonuçlarda, öğretmenlerin değerlendirmelerine 

göre 60-72 aylık 1.sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşlukları, “bazen” düzeyinde olduğu 

belirlenmiştir. 

5.2.ÖNERİLER 

1. Birinci sınıfa öğrenci kayıtları alınırken kayıt komisyonu oluşturulmalı, kayıt 

komisyonunda rehber öğretmenler ve okuldaki en kıdemli öğretmenler bulunmalıdır. Bu 

komisyonun verdiği kararlar bağlayıcı olup uygulanmalıdır.   

2. İlkokulların fiziksel şartları 60-72 aylık çocuklara uygun hâle getirilmelidir. 

3. İlkokula hazır oluş ile ilgili çeşitli becerileri değerlendiren ölçekler geliştirilmeli, 

bu değerlendirmeler okullarının rehberlik servislerince de kullanılmalıdır. 

4. İlkokullarda yapılacak değerlendirme ile hazırlıksız durumda bulunan, tam 

olgunlaşmamış çocuğun, bir yıl daha okul öncesi kurumuna gönderilerek sistemdeki 

başarısı için değerli bir zaman kazanması sağlanmalıdır. 

5. Çocukların ilkokula gerekli becerilerle donanımlı olarak başlayabilmesi için okul-

aile-çevre işbirliği artırılmalıdır. İlkokulların çocuktan beklentileri aileler ile 

paylaşılmalıdır. Aileler çocuklarının okula başlaması için gerekli olan beceriler 

konusunda bilgilendirilmeli ve desteklenmelidir. 

6. 60-72 aylık çocukların okula kayıt sırasında uzmanlar tarafından hazırlanmış olan 

hazırbulunuşluk testi uygulanması ve çıkan sonuçlara göre velilerin yönlendirilmesi. 

7. Öz bakım alanı en düşük düzeyde olduğu için 60 - 72 aylık çocukların velilerine, 

öğrencilerin kendi kendilerine beceri kazanmalarını sağlayıcı etkinlikler 

düzenlenmelidir. 

8. Araştırmanın bulgularından elde edilen sonuçlara göre bu yaş grupları 72 aydan 

önce birinci sınıfa başlamamalıdır.  
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EK 2: ARAŞTIRMA ANKETİ 

 

 

60-72 AYLIK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN OKULA HAZIR BULUNUŞLUK 

ANKETİ  
 

 

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, 

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” 

alanında yüksek lisans öğrencisiyim. Bu araştırmanın amacı, 60-72 aylık 1. Sınıf 

öğrencilerinin okula hazırbulunuşluk düzeylerini sizin görüşlerinize göre 

saptamaktır. 

Bu ankette sizden istenen, ankette yer alan ifadeleri dikkatle okuyarak size en uygun 

seçeneği işaretlemenizdir. Lütfen ankette yer alan ifadelerin tümünü yanıtlayınız. 

Vereceğiniz yanıtlar sadece bilimsel amaçlı kullanılacaktır. Yapılan bu çalışmada 

isminizi yazmanıza gerek yoktur. Ankete katılımınızdan ve içtenlikle yapacağınız 

katkılardan dolayı teşekkür ederim. 

     Araştırmacı 

                                                    Mahmut ÇAKICI 

Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı 

Yüksek Lisans Öğrencisi 

 

 

1. BÖLÜM: KİŞİSEL BİLGİLER 

Size uygun olan cevabı çarpı (X) işareti koyarak belirtiniz. Lütfen cevapsız soru 

bırakmayınız. 

1) Cinsiyetiniz: 

     (   ) Kadın             (   ) Erkek 

2) Meslekteki Kıdeminiz: 

     (   ) 1-5 yıl    (   ) 6-10 yıl       (   ) 11-15 yıl    

(   ) 16-20 yıl      (   ) 20 yıl üzeri 
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3) Öğrenim Durumunuz: 

     (   ) Ön Lisans       (   ) Lisans       (   ) Yüksek Lisans     (   ) Doktora ve Üstü     

 

4) Mezuniyet Branşınız: 

     (   ) Sınıf Öğretmenliği                   (   ) Diğer 

 

2. BÖLÜM:  

Bu bölüm, çocuğun gelişim alanlarından olan Bilişsel, Dil, Motor, Öz Bakım ve 

Sosyal Duygusal olmak üzere 5 alt başlıktan oluşmaktadır. Bu bölümdeki ifadeleri, 

size göre 60-72 aylık 1.Sınıf öğrencilerinizin okula başladıkları zamanki hazır 

bulunuşluk durumlarını göz önünde bulundurarak, anket sorularını 

yanıtlayınız. 
Her madde için size uygun olan sıklık derecelerinden (5-Her Zaman, 4-

Çoğunlukla, 3-Bazen, 2-Çok az,  1-Hiçbir zaman)sadece bir tanesine çarpı (X) 

işareti koyarak, işaretleyiniz. 

 

S. 

NO 

 

 

BİLİŞSEL GELİŞİM 
H

er
 Z

a
m

a
n

 

Ç
o
ğ
u

n
lu

k
la

 

B
a
ze

n
 

Ç
o
k

 A
z 

H
iç

b
ir

 

Z
a
m

a
n

 

  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 Yarım ve Bütün olan nesneleri gösterirler.      

2 Neden-Sonuç ilişkisi içeren sorulara cevap verirler.      

3 
Nesneler arasındaki benzerlik ve farklılıkları ayırt eder ve 

söylerler 
     

4 
Kendisini zorlayan bir iş ile karşılaştığında, dikkatini 

toplamaya devam edip, işini bitirene kadar sebat ederler. 
     

5 Belirtilen sayı kadar nesneleri sayarlar.      

6 
1’den 10’a kadar nesneleri kullanarak zihinden toplama ve 

çıkartma yaparlar. 
     

7 Ana ve ara renkleri isimlendirirler.      

8 
Günün farklı zaman dilimlerinin isimlerini söylerler.(Sabah, 

öğlen, akşam ) 
     

9 20'ye kadar sayılarda birer birer ritmik sayma yaparlar.      

10 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar.      

11 Duyu organlarının işlevlerini bilirler.       

12 Sağ ve sol yön kavramını bilirler. Yönlerini gösterirler.      

13 
Zaman bildiren (dün, bugün, yarın) sözcüklerini doğru 

kullanırlar. 
     

14 
Eşleştirme, ilişki kurma, gruplandırma ve sıralamayı neye 

göre yaptığını açıklarlar. 
     

15 Haftanın günlerini sıra ile söylerler.      
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Her madde için size uygun olan sıklık derecelerinden (5-Her Zaman, 4-

Çoğunlukla, 3-Bazen, 2-Çok az,  1-Hiçbir zaman)sadece bir tanesine çarpı (X) 

işareti koyarak, işaretleyiniz. 

 

S. 

NO 

 

 

DİL GELİŞİMİ 

H
er

 Z
a
m

a
n

 

Ç
o
ğ
u

n
lu

k
la

 

B
a
ze

n
 

Ç
o
k

 A
z 

H
iç

b
ir

 

Z
a
m

a
n

 

  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 Akıcı konuşurlar.      

2 Dinledikleri yada okudukları bir öyküyü anlatırlar.      

3 Kitaptaki resimlere bakarak yorum yaparlar.      

4 Konuşmak için söz alır ve sırasını beklerler.      

5 Kelimeleri yerinde ve anlamlarına uygun kullanırlar.      

6 Konuşmalarında olayları oluş sırasına göre anlatırlar.       

7 Duygu, düşünce ve hayallerini sözlü olarak ifade ederler.      

8 Masal,  hikâye ve fıkrayı tekniğine uygun anlatırlar.       

9 Sınıf okunan kısa metinleri sıkılmadan dinlerler.      

10 Anlamlı ve Kurallı cümleler kurarlar.      

11 Çevresinde duydukları sesleri taklit ederler.      

12 
Konuşmalarında yer bildiren ifadeleri doğru olarak 

kullanırlar. (önüne, arkasına, üstüne gibi) 
     

13 Dinledikleri ve izledikleri ile ilgili sorulara cevap verirler.      

14 
Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl ?gibi  soruları 

yanıtlarlar. 
     

15 Bazı sözcüklerin zıt ve eş anlamlarını söylerler.      

S. 

NO 
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  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 
Bahçe oyunlarında zıplama, atlama, tutma ve yakalama 

davranışlarını gerektiren etkinliklere katılırlar. 
     

2 
Çeşitli hareketleri müzik ve ritmin eşliğinde ardı ardına 

yaparlar. 
     

3 Kalemi tutup yazı yazabilecek kas gelişimine sahiptirler.      

4 Makası amacına uygun, düzgün kullanırlar.      

5 
Başı, Gövdesi, Kolları, Elleri, Bacakları, Ayakları olan bir 

insan resmi çizerler. 
     

6 Merdivenleri rahatça çıkıp inerler.      

7 Sırada dik ve belirli bir mesafede otururlar.      

8 Okul kurallarına ve öğretmenin verdiği talimatlara uyarlar.      

9 
Dik, yatay, eğik, yuvarlak çizgilerle bunlardan oluşan 

çizgileri çizerler. 
     

10 Yazma etkinliklerinde çabuk yorulurlar.      

11 
Eğilme, Dönme, Sallanma, Oturma, gibi denge hareketlerini 

yaparlar. 
     

12 Defter, Kitap ve eşyalarını özenle kullanırlar.      

13 
El, Ayak ve El parmaklarını ritim tutmada kullanırlar. 

(Alkışlama) 
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Her madde için size uygun olan sıklık derecelerinden (5-Her Zaman, 4-

Çoğunlukla, 3-Bazen, 2-Çok az,  1-Hiçbir zaman)sadece bir tanesine çarpı (X) 

işareti koyarak, işaretleyiniz. 
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  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 
Yalnız başına elbiselerini ıslatmadan elini yüzünü yıkayıp 

kurularlar. 
     

2 
Kendi başına giysilerini giyip çıkarırlar. Düğme ve çıt 

çıtlarını çözer iliklerler. 
     

3 Yemeklerini yardımsız kendi kendine yiyebilirler.      

4 Okuldaki eşyalarını temiz ve özenle kullanırlar.      

5 Ayakkabılarını çıkarıp giyerler ve bağcıklarını bağlarlar.      

6 Anneden ve evden kolay ayrılırlar.      

7 Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyarlar.      

8 Tuvalet gereksinimlerini kendi başına karşılarlar.      

S. 

NO 

 

SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM 

H
er

 

Z
a
m

a
n

 

Ç
o
ğ
u

n
lu

k

la
 

B
a
ze

n
 

Ç
o
k

 A
z 

H
iç

b
ir

 

Z
a
m

a
n

 

  ( 5 ) ( 4 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 1 ) 

1 Başladığı işi sürdürme çabası gösterirler.      

2 Kurallı oyunların kuralına uyarlar.      

3 Duygularını belli ederler.      

4 Aldığı sorumluluğu yerine getirirler.      

5 Fiziksel etkinliklere, katılmaya istekli olurlar.      

6 Bir oyunun kuralını başkasına açıklarlar.      

7 
Oyun malzemeleri ve etkinlik alanlarını başkaları ile 

paylaşırlar. 
     

8 Neler yapmaktan hoşlandıklarını ifade ederler.      

9 Okul ve sınıf kurallarını bilirler ve uyarlar.      

10 Yaşıtları ile rahatlıkla ilişki kurarlar.      

11 Belli bir olayı, durumu canlandırırlar.      
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EK 3: ÖNEKLEM KAPSAMINA ALINAN 

OKULLAR LİSTESİ 

MALTEPE  

1. E.C.A. Elginkan İlkokulu 

2. İsmet İnönü İlkokulu 

3. TEV Abdullah NezahatErboz İlkokulu 

4. Ahmet Rasim İlkokulu 

5. Albay Niyazi Esen İlkokulu 

6. Ata Köseoğlu İlkokulu 

7. Bağlarbaşı İlkokulu 

8. Evliye Çelebi İlkokulu 

9. Güzide Yılmaz İlkokulu 

10. Mürüvethanım İlkokulu 

11. Nazmi Duhani İlkokulu 

12. Şehit Öğretmen Nevzat Akdemir İlkokulu 

13. Zümrütevler İlkokulu 

14. Kazım Tunç İlkokulu 

15. Binbaşı Necatibey İlkokulu 

16. Gülsuyu İlkokulu 

17. Atatürk İlkokulu 

18. Orhangazi İlkokulu 

19. Kadir Has İlkokulu 

20. Tepe İnşaat İlkokulu 

21. Suzan Ahmet Yalkın İlkokulu 

22. İ.B.B. Barboros Hayrettin Paşa İlkokulu 

23. Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu 

24. Gülensu İlkokulu 

25. Vasfi Rıza Zobu İlkokulu 

26. 50. Yıl Besim Kadırgan İlkokulu 

27. Kadir Rezzan Has İlkokulu 

28. Fındıklı İlkokulu 

29. Altayçeşme İlkokulu 

 

KARTAL 

30. Nihat Erim İlkokulu 

31. Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu 

32. Teğmen Burak Evirgen İlkokulu 

33. Emine ve Hasan Aytaçman İlkokulu 

34. Atatürk İlkokulu 

35. İbrahim Saime Zıpkın İlkokulu 

36. Medine Tayfur Sökmen İlkokulu 

37. Öğretmen Zekeriya Göçer İlkokulu 

38. Ergenekon İbrahim Şakir İlkokulu 

39. Hesna Gündeş İlkokulu 

40. Gürbüz Bora İlkokulu 
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41. Yıldız İşçimenler İlkokulu 

42. Sabri Taşkın İlkokulu 

 

TUZLA 

43. Barbaros İlkokulu 

44. Atatürk İlkokulu 

45. Çağrı Bey İlkokulu 

46. Farabi İlkokulu 

47. Hacıoğulları Hilmi Sonay İlkokulu 

48. Mimar Sinan İlkokulu 

49. Ord. Prof.Dr. Cahit Arf İlkokulu 

50. Tapduk Emre İlkokulu 

51. Zübeyde Hanım İlkokulu 

52. Aydınlı İlkokulu 

 

 

 

 

 


