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ÖZET 

Bu araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin okuma ve yazma becerilerine yönelik 

rolleri ve uygulamalarinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu çalışmaya Ankara ili Altındağ, 

Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı ilçelerinde çalışmakta olan 234 okul öncesi öğretmeni 

katılmıştır. Araştırmada betimsel tarama modeli kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak okul 

öncesinde dil ve okuryazarlık etkinlikleri temelli ölçek, araştırmacı tarafından geliştirilmiş 

gözlem formu ve açık uçlu soru sorulardan yarı yapılandırılmış soru formu kullanılmıştır. 

Araştırmaların sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenleri okuma yazma hazırlık 

çalışmalarına yönelik olarak daha çok masa başında gerçekleşen kavram çalışmaları 

yaptırmaktadır. Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenleri genellikle kitap ve diğer basılı 

materyalleri incelemesi için çocuklara verdiklerini, yüksek sesle şiir, masal, hikaye ve resimli 

kitaplar okuduklarını, kitabın arka ve ön kapakları, kitabın başı ve sonu gibi özellikler 

hakkında bilgi verdiklerini ifade etmişlerdir.  

MEB Okul öncesi programında yoğun olarak “okuma yazma öğretiminin 

yapılmaması” ifadesi kullanılırken, çeşitli okul öncesi kurumlarında öğretmenlerin okuma 

yazma öğretimi yapabileceklerini ifade etmeleri göze çarpmıştır. Bunun yanı sıra bazı 

kurumlarda okuma yazma öğretiminin 36 aylıktan itibaren başladığı görülmüştür. Verilen 

cevaplar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma hazırlık etkinlikleri ile 

okuma yazma öğretimi başlıklarını birbirleri yerlerine kullandıkları, kavram yanılgılarına 

düştükleri ve bazı okul öncesi öğretmenlerinin MEB Okul Öncesi Programını bilmedikleri fark 

edilmiştir. Genel olarak öğretmenlerin çalıştıkları okulların etkinlik planları, tutumları ışığında 

cevaplar verdikleri görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Okul Öncesi Eğitim, okul öncesi öğretmen görüşleri, okuma yazma 

becerisi 
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ABSTRACT 

In this research, it is aimed to examine the roles and practices of preschool teachers 

towards reading and writing skills. 234 preschool teachers who already working in the 

districts of Altındağ, Çankaya, Yenimahalle, Gölbaşı in Ankara are participated in this 

study. Descriptive survey model was used in the research. Pre-school language and 

literacy-based scale, observation form developed by the researcher and semi-structured 

interview form were used as data collection tool. 

According to the results of the research, pre-school teachers have more desk-based 

concept studies for literacy preparation studies. The preschool teachers who participated in 

the study stated that they generally give books and other printed materials to the children to 

study it, they read the poems, fairy tales, story and picture books loudly, they also give 

information about such as the back, front covers of the book, the beginning and the end of 

the reading material. 

While MEB preschool program expresses that intense reading and writing teaching 

is not used, teachers in various preschool institutions say that they can teach reading and 

writing. In addition, it has been observed that literacy teaching started in some institutions 

starting from 36 months of age. According to the answers, it has been noticed that 

preschool teachers use the topics of literacy, reading and writing instruction in their place, 

misunderstand their misconceptions and some pre-school teachers have misconceptions 

about the MEB Preschool Program. In general, it was observed that teachers gave answers 

in the light of their activities plans and attitudes 

Key Words: pre-school education, pre-school teacher’ s qualifications, literacy activities 
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BÖLÜM I. 

GİRİŞ 

Bu bölümde problem durumu,  problem cümlesi, araştırmanın amacı, araştırmanın 

önemi,  araştırma soruları ve sınırlılıklara değinilmiştir.  

1.1. Problem Durumu 

“Okul öncesi dönemindeki deneyimler çocukların yalnız okul yıllarındaki işlevlerini 

etkilemekle kalmaz gelişimin her alanında yaşam boyu etkilere sahiptirler” (Güneysu, 2005). 

Çocuklar okul öncesi dönemde fiziksel ve psikolojik açıdan ne kadar iyi donanımla 

yetişirlerse ilerideki hayatlarında o kadar başarılı ve güçlü olurlar. Ruhsal ve bedensel 

gelişiminin temellerinin,  0-6 yaş arası, yani okul öncesi dönemde oluştuğu görülmektedir, 

bu nedenle bu sihirli dönemin önemi büyüktür. Okul öncesi dönemde olumsuz deneyimlere 

sahip olan çocuğun öz değer kaybı yaşadığı, buna bağlı olarak okul ve okul sonrası 

yaşamda gösterdiği başarının da düşük olduğu ve daha fazla davranış problemi sergilediği 

bilinmektedir (Milli Eğitim Bakanlığı, 2013).  

Birçok eğitimci; insan hayatında bazı kritik dönemler olduğunu, bu dönemlerin 

ayrıca ele alınıp üstünde durulması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini 

belirtmektedir (Yılmaz, 2003). İnsan hayatındaki en kritik dönemlerden biri okul öncesi 

dönemi de içine alan 0-6 yaş aralığını kapsayan ilk çocukluk evresidir. Çocukluk çağındaki 

yaşantıların yansımaları daha sonraki çağlarda görülmektedir. Karakter biçimlenmesi, 

temel bilgi, beceri ve alışkanlıkların edinilmesi sonraki öğrenmelerde bu dönemde 

biçimlendiği gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, çocuklara deneyim kazandıracak 

uygun öğrenme ortamlarının sağlanmasının gerekliliği anlaşılmaktadır. Eğitimin en önemli 

basamağı olan okul öncesi eğitim hizmeti, rastlantılara bırakılamayacak kadar önemli, 

bilimsel ve sistematik bir biçimde olmalıdır (Sevinç, 2005). 

Çocuğun dünyaya gelmesinden zorunlu eğitim hayatına başladığı ana kadarki 

süreci kapsayan okul öncesi eğitim; çocukların ilerleyen yaşlarında önemli rol oynayan 

zihinsel, bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal ve dil olarak gelişimlerini büyük oranda 
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bitirdiği, ebeveynlerce ve kurumlarca verilen eğitimle karekterin biçimlendiği eğitim ve 

gelişim süreci olarak tanımlanır (Seven, 2014). MEB (2013) Okul öncesi programına göre 

bu dönemde; çocuğun büyürken sağlıklı olması, gelişebilmesi ve öğrenme sürecine karşı 

istekli olması açısından zengin bilişsel uyarıcılara, anlamlı dil etkileşimlerine, pozitif 

sosyal-duygusal deneyimlerin çocuğa sunacağı ve onun bağımsızlığını destekleyeceği bir 

çevrenin meydana gelmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  Kaliteli bir okul öncesi eğitim süreci 

ve sağlıklı ebeveynlerle bu ihtiyaç giderilmektedir. 

Okul öncesi öğretmenleri, çocuklara ilkokul için hazır bulunuşluk düzeyini 

arttıracak çeşitli yaşantılar deneyimlemelerine olanak sağlamaktadır. Türkiye’de okul 

öncesi eğitimin temel hedeflerinden biri de, “çocukları ilkokula hazırlamak ve ilkokul için 

gerekli becerilerin kazandırılmasına destek olmak”tır (MEB, 2013).  Okul öncesi 

öğretmenleri çocukların; ilk eğitim basamağına geçiş sürecini kolaylaştırmada, onların 

sonraki yıllarında kullanacakları okuma yazma gibi temel becerileri kazanmalarında eğitim 

kurumuna ve okuma yazmaya yönelik olumlu tutum geliştirmede önemli bir rol üstlenirler 

(Taşkın, 2014). 

Çocukların öncelikle temel becerileri anlamlı bir şekilde edinmesi ve bu konuda 

bilinçlenmesi okuma yazma gelişiminin felsefesini oluşturmaktadır (Niessen, 2003). Temel 

becerilerde uzmanlaşması ve okuma yazma konusundaki hazırbulunuşluğu arttırma bilişsel 

alan içinde yer almaktadır. Bu konuda öğretmenlerin rolünün okul öncesi dönemdeki 

çocuğa farklı ve çeşitli etkinlikler göstererek, üç boyutlu malzemeler ile karşılaşmalarını 

sağlayarak; kumdan harfler çizme, köpüklerle çizgiler oluşturma, arabalarla çizilen 

sayıların üzerlerinden gitme, sınıfta var olan nesnelerin baş harflerinden kelimeler türetme 

gibi çocukların nöron gelişimi için zengin aktiviteler sunmak olduğu akıldan 

çıkarılmamalıdır (Taşkın, 2013).  

MEB Okul Öncesi Eğitim Programı, çocukların gelişim düzeylerine ve özelliklerine 

dayanan ve bu anlamda, bütün gelişim alanlarının geliştirilmesini esas alan “gelişimsel” bir 

programdır. Yaklaşım olarak “sarmal” özellik gösteren bu program, model olarak 

“eklektik”tir (MEB, 2013). Programda yer alan temel bilişsel etkinlikler; çocuğun akıl 

yürütmesi, algısal yeteneğini ve çeşitli kavramları geliştirmesi konularından oluşmaktadır 

(Şimşek, 2011). 
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Çocuğun dünyaya geldiği andan itibaren günlük hayatta var olan yazıları, panoları, 

işaretleri fark etme, okumaya çalışma gibi becerilerinin gelişiminde başta ailenin 

sonrasında okul öncesi öğretmenlerinin önemi büyüktür. İnsana gelen görsel bilgiyi 

anlama, tanımlama ve yorumlama yeteneği görsel algı kapsamındadır (Brown, 2008). 

Frostig (1964)’e göre görsel algılama; görsel uyaranları tanıma, fark etme ve daha önceki 

deneyimlerle ilişkilendirerek olaya yorum getirme yeteneğidir. Çocuklara okulda başarılı 

olmaları için gerekli heceleme, okuma, yazma, matematik yeteneklerini geliştirme ve diğer 

yeteneklerinin tümünü ilerletmelerine yardımcı olan görsel algıdır (Frostig, 1968). 

Okumayı öğrenme sırasında çocuğun kâğıda yazılı olan harf ve kelimeleri iyi bir şekilde 

ayırt edebilmesi için görsel algı becerisine sahip olması gerekir. (Yost ve Judi 2001). 

Çocukların yaşamlarının ilk yıllarında deneyimledikleri okuma yazma becerilerini; 

alfabe bilgisi,  sözcük dağarcığı, sözel dil ve fonolojik farkındalıkla yazmaktır (çizme, 

çevresel yazı vb.). Okuma yazma ile ilgili olan bu beceriler çocuğun dünyaya geldiği ilk 

günden başlayarak bilişsel, sosyal, görsel, işitsel ve özellikle dil gelişimine eş zamanlı 

olarak gelişim gösterir. Okuma yazma gelişiminin temeli ise bu becerilerden meydana 

gelmektedir (Strickland ve Riley-Ayers, 2007).   MEB programında yer alan dil alanındaki 

9. Kazanım: “ses bilgisi farkındalığı gösterir” maddesi okul öncesi dönemde okuma ve harf 

öğretiminin olmadığına önemli olanın sesleri tanıma ve ses farkındalığı olduğuna dikkat 

çekmektedir. 

Çocukların eğitim hayatlarına başlamadan önce doğal olarak edindikleri 

kavramladan biri de okuma ve yazmaya hazırlık becerileridir. Bu beceride farkındalık 

kazanılırken çocuklar etkin olarak rol alır. Bu rol kazanımı çocuğun doğumundan 

başlayarak yaşam boyu süren bir süreçtir (Johnson, 2015). Okuma yazma becerilerinin 

temelinde; dikkat, algı, bellek, akıl yürütme, ilişki kurma, sıralama, problem çözme, 

muhakeme, eşleştirme, gruplama, , düşünme, iletişim kurma, kalem tutma ve el göz 

koordinasyonu gibi çeşitli beceriler yatmaktadır. Bu beceriler süreç içerisinde çocuğun 

gelişimini sağlar (Albrecht ve Miller, 2004).  
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1.2. Araştırmanın Amacı ve Önemi 

Üniversite yılları sonrasında çalışma hayatına girdiğinde farklı kurumlarda değişik 

eğitim programları deneyimleyen araştırmacının yapılan bu farklı uygulamaların kaynağına 

inmek isteği sonucu bu araştırma şeklillenmeye başlamıştır. Bazı okul öncesi kurumlarında 

öğrencilere 36 aylıktan itibaren okuma yazma öğretimi yapıldığı görülmüştür. Bu çalışma 

ile okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma becerisinin gelişimine yönelik rolleri ve 

uygulamaları incelendikten sonra, lisans alanına dair ders programının iyileştirilmesi ve 

öğretmen yetiştirme politikasına öneriler verilmesi amaçlanmaktadır. Öğretmenlerin 

uyguladıkları okuma yazma hazırlık etkinliklerinin çeşitliliği ve altında yatan nedenler  

ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Yapılan araştırma betimsel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmada nitel ve 

nicel veriler toplanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma becerisinin 

gelişimine yönelik rolleri ve uygulamalarının incelenmesi için; Green, Peterson, ve Lewis 

Tarafından 2006 yılında geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. 19 maddeden meydana gelen 

ve beşli likert tipi kapalı uçlu sorular sorulacaktır. Ölçek ekte sunulmuştur (Green, 

Peterson & Lewis, 2006). (Ek 1)  Adalet Kandır ve Özgün Uyanık tarafından Türkçeye 

çevrilmiştir (Kandır & Uyanık, 2012). Nitel veri olarak öğretmenlerle görüşülüp, 

hazırladıkları etkinlikler hakkında kazanım ve içerik açısından değerlendirmeleri 

alınmıştır. Öğretmenlere yarı yapılandırılmış sorular yöneltilerek kendi uyguladıkları 

etkinliklerin hazırlama ve uygulama süreçleri hakkındaki görüşleri alınmıştır. Okuma-

yazma hazırlık etkinlikleri gözlemlenmiştir.  

Okula başlamadan önce okuma yazma becerilerinin gelişimini desteklemek için 

okul öncesi eğitim programlarının içerisinde bulunan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, 

çocuklara bu becerilerin edindirilmesi için ortam ve fırsat sağlar. Basitten karmaşığa ilkesi 

ışığında birçok beceri ve yetenek gibi okuma yazma becerileri de,  gelişim sürecinde ortaya 

çıkmaktadır. Bunun sonucunda çocukların eğitimin ilk basamağından önce hazır 

bulunuşluk düzeylerinin artırılması ve okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi son derece 

önemlidir (Yıldızbaş ve Parlakyıldız, 2004). 
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Kandır ve Yazıcı’ ya göre (2013) günümüz çocuklarının düzeyine uygun ve dengeli 

okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının hazırlanmasında ve uygulanmasında MEB 

tarafından uygulamaya konulan 36-72 ayları arasındaki çocuklar için okul öncesi eğitim 

programının yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Kandır ve Yazıcı‘ ya göre okul öncesi eğitim 

programında çocukların gelişimlerini değerlendirmek için araçların olduğu, fakat okuma 

yazma becerilerinin değerlendirilmesi için tüm alanları kapsayan çok boyutlu 

değerlendirme araçlarının yeterli olmamasının yanı sıra her çocuğun farklı olduğu dikkate 

alınmadığı görülmüştür. 

Araştırma dört açıdan önemlidir. Öncelikli olarak, öğretmenlerin mevcut 

programdaki okuma yazma etkinliklerine bakış açılarının ve yeterlilikleri hakkında 

görüşlerinin ortaya konmasıdır. 

Diğer bir nokta ise lisans ders programının iyileştirilmesi ve öğretmen yetiştirme 

politikasına verilen öneriler sonucunda, öğretmenlerin ve dolayısıyla çocuklarının 

farkındalıklarını artırıcı anlma ve ifade etme becerilerinde artışın sağlanmasıdır. 

Araştırmanın bir diğer önemi ise okul öncesi MEB programının yeniden 

yapılandırılma sürecine katkı sunulması ve etkili işlenmesini sağlamaktır. 

Okul öncesinde okuma yazma öğretiminin ve okuma yazma hazırlık çalışmalarının 

birbirinin yerine kullanılmasının getirdiği temel sıkıntılar olmaktadır. Okuma yazmaya 

hazır olan çocuklar sadece okuma yazma hazırlık çalışmasını alırken geride kalmakta, 

okuma yazma öğretimine hazır olmayan çocuklar okuma yazma eğitimi alınca okuldan 

soğumaktadır. Bu nedenlerden dolayı öğretmenlerin konuya bakış açılarının ve 

uygulamalarının incelenmesi önemlidir. 

Araştırmanın bir diğer önemi ise, alan yazında bu konuda yapılan çalışmaların 

sınırlı olması nedeniyle ilerideki araştırmalara kaynak teşkil etmek ve okul öncesi 

öğretmenlerinin uyguladığı okuma yazma etkinlikleri ile ilişkili kavramsal bir çerçeveyi 

ortaya koymaktır. Yapılan bu araştırma alana hem nicel hem de nitel olarak katkı 

sağlaması bakımından da önemlidir. 
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1.3. Araştırma Sorusu 

Temel problem cümlesi “Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma becerisinin 

gelişimine yönelik rolleri ve uygulamalarının incelenmesi” şeklinde seçilen bu araştırmada 

aşağıdaki alt problemlere yanıt aranmıştır: 

a. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma becerisinin gelişimine yönelik 

etkinlikleri hangi özellikleri taşımaktadır? 

b. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma becerisinin gelişimini desteklerken 

hangi etkinlikleri en çok kullanmaktadır? 

c. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma becerisinin gelişimini desteklerken 

hangi etkinlikleri en az kullanmaktadır? 

d. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma hazırlık etkinliklerine bakış açısı 

nedir? 

e. Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazmaya hazırlık etkinliklerinde uygulama 

aşamasında kendilerini ne ölçüde yeterli görmektedir?  

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Araştırma Ankara da 2017-2018 egitim öğretim yılında görev yapan toplam 234 

Okul Öncesi Öğretmeni ile sınırlıdır. Araştırma sonuçları sınırlı bir örneklem üzerinden 

elde edildiğinden, çalışma sonuçlarının genellenebilmesi için daha fazla benzer 

çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır. Araştırmada verileri toplama aşamasında, beyana 

dayalı veri toplama yöntemi kullanılmıştır, kullanılan veri toplama araçlarıyla sınırlıdır. 

  

1.4.1. Tanımlar 

Okul Öncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim, 0-72 ay arasındaki çocukların bütünsel olarak gelişim alanlarını 

destekleyen, içinde yaşadıkları toplumun kültürel değerleri doğrultusunda yetiştiren ve 
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onları ilkokula hazırlayan bireysel ve gelişimsel özelliklerine uygun, gerekli olduğunda 

zengin çevre imkânları sunan bir süreçtir (Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü 2006). 

Hazırbulunuşluk  

Okul öncesi dönemde çocuklardan kazanmaları beklenilen okuma yazmaya ilişkin 

ön koşul, bilgi, beceri ve tutumlarının tümüne verilen addır (Burns ve diğer, 1999).  

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinlikleri 

İlköğretime hazırlanma sürecinde yer alan etkinliklerin içerisinde olan ve 

çocukların ilköğretime geçiş aşamasını kolaylaştırmak, donanımlarını arttırmak için 

yapılan, içerisinde okuma-yazma ya da harf öğretimi olmayan etkinliklerdir (Dönmezler, 

2016). 

Okuma Yazma Öğretimi 

Çocuklara okul öncesi dönemde başlayan dil becerilerine okuma ve yazma 

becerilerinin de kazandırılmasını sağlayan, ilkokul birinci sınıfta ebeveynler ve okul ile 

sürdürülen dili öğretme sürecidir (Baş, 2006). Cemiloğlu’ na (2001) göre okuma yazma 

öğretimi sınıf öğretmenliğinin uzmanlığında olan, programlı ve özenli şekilde uygulanması 

gereken ve yanlışa yer olmayan önemli bir çalışma alanıdır. 

 Erken Okur Yazarlık 

0-60 ay arası dönemde gelişim gösteren, temel eğitim basamağındaki süreçte 

okuma yazma becerilerinin eskizi ve yordayıcısı olan beceridir (Altun ve Erden, 2016). 
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BÖLÜM II. 

KURAMSAL ÇERÇEVE 

2.1. Okul Öncesi Eğitim 

Okul öncesi eğitim; çocuğun doğumu ile başlayan, bireysel farklılıklarını dikkate 

alan ve zengin uyaran sunarak onun gelişim alanlarına uygun bir şekilde sistemli 

sosyalleşme ve mutlu olma olanağı sunan bir süreç olarak düşünülebilinir. Bunun yanı sıra 

okul öncesi eğitim yaşam boyu sürecek öğrenmenin de temelidir (Güneysu, 2005). 

Çocuklar eğitimle ilk olarak ailesinin yanında tanışır. Daha sonra okula başladığında 

birçok farklı uyaranlarla karşılaşır. Bu uyaranlarla gerekli ortam ve imkanların sunulması 

çok önemlidir. Bu dönem çocuğun keşfetmeye açık olduğu bir dönemdir. Dolayısıyla aile 

ve öğretmenin buradaki rolü; çocuğun bu süreçte yaratıcı olan yönlerini sunmasına yardım 

etmek ve onun yaparak, yaşayarak öğrenmesi için destekleyici ortamlar sağlamaktır (İnan, 

2011).  

1739 Sayılı Türk Milli Eğitim Temel Kanunu okul öncesi eğitimini, kapsam olarak, 

19. Madde ‘de şöyle tanımlamaktadır: "Okul öncesi eğitim isteğe bağlıdır ve mecburi 

ilkokul çağına gelmeyen çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi dönem, çocuklar için 

yaşamlarının temelidir. Çocukların öğrenme hızı bu dönemde çok yüksektir. Aynı yaş 

grubundaki çocukların genel gelişim özellikleri ortaktır, yine de unutulmaması gereken bir 

nokta da şudur; her çocuk kendine özgüdür." 

Türkiye’de  okul öncesi eğitim veren kurum ve kuruluşlar, MEB’ e bağlı bağımsız 

anaokulları, üniversiteler, kız meslek liseleri bünyesindeki uygulama anaokulları ve 

anasınıfları, ilkokul ve ortaokul bünyelerinde açılan anasınıfları, Sosyal Hizmetler Çocuk 

Esirgeme Kurumu, Çalışma Bakanlığı ve çeşitli vakıf, derneklere bağlı olarak açılan 

okulöncesi eğitim kurumlarıdır(Akçay, 2006). 

Türkiye ‘de Okul öncesi eğitiminin amacı ve görevleri, millî eğitimin genel amaç 

ve temel ilkelerine uygun olarak (MEB, 2013) aşağıdaki maddelerde özetlenmiştir. 
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1.  Çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal manada gelişimlerini ve faydalı 

alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, 

2. Çocukları ilkokul sürecine hazırlamak, 

3. Ailede kötü şartlarda yetişen çocuklara ortak bir yetiştirme alanı meydana 

getirmek, 

4. Çocukların Türkçeyi düzgün, güzel ve anlaşılır şekilde konuşmalarını 

sağlamaktır. 

Bu amaçlara bağlı olarak, Okul öncesi eğitimin temel ilkeleri de öğretmenlere 

rehber olması amacıyla örneklendirilerek belirtilmiştir (Ek 2). Okuma yazma becerisinin 

gelişimine yönelik olabilecek bazı ilkeler aşağıda belirtilmiştir. 

 Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine 

olanak tanınmalıdır. 

 Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 

 Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün 

etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. 

Okul öncesindeki hayatın temellerinin atıldığı 0-6 yaş arası dönemde verilen 

eğitimin anlamı ve önemi yadsınamayacak kadar büyüktür. Bu denli önemli bir dönemin 

zengin uyaranlarla, disiplinli ve sistemli bir biçimde geçirilmesi oldukça önemlidir. Ayrıca, 

okul öncesi dönemdeki çocuklara sağlanan yahut sağlanacak yaşantıların çeşitleri ve 

kalitesi tamamen yetişkinlerin çocuklara verebilecekleri imkanların zenginliğine bağlıdır 

(Oktay, 2007). Bunun paralelinde yapılan araştırmalar, çocukların özellikle ilköğretimin ilk 

yıllarında yaşantılarını mutlu ve başarılı bir şekilde geçirmelerinde ya da tam aksi bir 

durumda okul öncesi dönemdeki deneyimlerin önemli bir role sahip olduğunu 

göstermektedir (Kılıç, 2008). 

Kandır ve Uyanık’a (2016)’a göre okul öncesi dönemde çocuklar; bedebsel, 

duygusal, bilişsel ve dil gelişimsel olarak son derece önemli ve geleceği belirlemede etkin 

özellikler kazanmaktadırlar. Yapılan araştırmalar sonucunda okul öncesi eğitim alan ve 

almayan çocuklar arasında bir takım farklılıklar olduğu görülmüştür. Tehci (2008) 
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tarafından yapılan çalışmada okul öncesi eğitim alan ilkokul birinci sınıf öğrencileri ile 

almayan ilkokul birinci sınıf öğrencileri arasında ilk okuma ve yazmada kayda değer 

farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Yapılan bu çalışmanın sonucunda ise okul öncesi 

eğitim alan öğrencilerin ilk okuma ve yazma alanında daha başarılı oldukları ortaya 

çıkmıştır. 

2.2. Dünyada ve Türkiye’ Okul Öncesi Eğitim Uygulamaları  

Bir çok ülkede tek bir yaklaşıma dayalı uygulamalar yerine, eklektik uygulamalı 

programlar kullanılmaktadır. Bazı programların temelinde çocuğun eğitilmesi 

amaçlanırken, bazılarında ise önce anne ve babayı eğiterek çocuğun eğitilmesi 

hedeflenmektedir. Bu programların bazı kısımlarında hem anne baba hem de çocuk hep 

birlikte eğitim sürecine dahil edilmiştir. Okul öncesi adı altında eğitim veren kurumlar 

anaokulları, ana sınıfları, gündüz bakım evleri, ilkokula hazırlık sınıflarıdır. 

Farklı ülkeler incelendiğinde kültürel ve bölgesel farklılıklar vardır, örneğin 

İsviçre’de her kanton bölge kendi okul öncesi eğitim programını hazırlamakla sorumludur, 

bölgelerin kendine ait bir okul öncesi eğitim programı vardır. Bu program en az bir, en çok 

üç yıl sürmektedir. Türkiye’ nin de kurucu üyelerinden olduğu OECD’ nin ülkelerine 

bakıldığında örneğin İsviçre’de çoğu annenin yarı zamanlı çalışmasına paralel olarak, 

çocukların da çoğunluğu yarım günlük okullara gitmektedir. Çocukların her biri ücret 

ödemeden en az bir yıl olmak kaydıyla anaokuluna gitme hakkına sahiptir. Bunun yanında 

Japonya’daki anaokullarında okul öncesi eğitimi ve çocukların karakter eğitimi Japon 

geleneklerine uygun olarak verilmektedir. Kurumlar devlet ve yerel yönetimler tarafından 

teftiş edilmektedir. Zorunlu olmayan okul öncesi eğitime bu çocukların % 90’ından fazlası 

katılmaktadır. Ayrıca öğrenci alımlarında okullarda seviye belirleme sınavı yapılmaktadır. 

Diğer taraftan Finlandiya’da okulöncesi eğitim zorunluluk yoktur. 5-6 yaşındaki çocuklar 

için gündüz bakım evleri mevcuttur. Bunun yanında az nüfusu olan bölgelerde okul öncesi 

eğitim çok amaçlı ilköğretim okulları ile bağlantılı olarak gerçekleştirilmektedir. Ebeveyn 

katılımı ile çocukların kişilik gelişimine gündüz bakımı ile katkı sağlamak 

amaçlanmaktadır. Çok amaçlı okullarda verilen okul öncesi eğitim ise gündüz bakım 

hizmetlerini tamamlayıcı eğitim etkinliklerinden meydana gelmektedir. Estonya’da ise 

okulöncesi eğitim, bir yedi yaş arasını kapsamaktadır ve zorunlu değildir. Hollanda’ya 
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bakıldığında okul öncesi eğitim kurumlarının Eğitim Bakanlığına bağlı olduğu 

görülmektedir. Dört yaş altı çocuklar oyun gruplarından her gün bir saat faydalanabilirler. 

Eğitim sistemi içerisinde okul öncesi eğitiminin kendine ait bir seviye öngörüsü 

olmamıştır. Çocuklarda zorunlu okul çağı beş yaşında devreye girmesine rağmen dört 

yaşından itibaren de anaokuluna gidebilirler. Anaokuluna giden çocukların % 95'inden 

fazlası dört yaşındadır. Oyun gruplarından yararlanan çocukların da % 47’si iki ve üç 

yaşındadır.  Anaokulunun ilk yılında, dört yaş grubu çocuklara, yaşlarına uygun eğitsel 

etkinlikler sunulmasının yanında informal eğitimler de verilir (Gündüz ve Çalışkan, 2013). 

Zorunlu eğitime başlama yaşı da ülkelere göre farklılık göstermektedir, örnegin; Belçika,  

ABD, Danimarka, Almanya, Fransa, Avustralya, Çek Cumhuriyeti, Estonya,  Avusturya, 

İtalya, Polonya, İrlanda, Romanya, Portekiz, Japonya ve Kore gibi ükelerde zorunlu 

eğitime başlama yaşının 6 olduğu görülmüştür. Bulgaristan, Finlandiya ve İsveç’te 7, 

Macaristan, Hollanda ve Malta’da 5, İngiltere’de ise -5 olarak belirlenmiştir (UNESCO, 

2011).  

Türkiye de ise zorunlu eğitime başlama yaşı zaman zaman değişiklik göstermekle 

beraber 2019-2020 yılı için 69 ay’ olarak belirlenmistir. Okul Öncesi Eğitim olarak 

adlandırılan ana sınıfı ve anaokulu için okula başlama yaşı ; Okul Öncesi Eğitim ve 

ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 11. Maddesinde 5. Fıkrada 36 ayını tamamlayan 

çocuklar ile 66 ayını tamamlamayan çocuklar olarak belirtilmiştir. Yapılan düzenleme ile 

bu durum 36 ayını tamamlayan ve 69 ayını tamamlamayan çocuklar olarak değişmiştir. 

Aynı yönetmeliğe göre ana sınıfına başlama yaşı 48 ayını tamamlayan ve 69 ayını 

tamamlamayan çocuklar kayıt yaptırabilmektedir. Ana sınıfı kaydında öncelik 48 yaşını 

dolduran çocuktadır. Kayıt yapılırken 48 ayını dolduran çocuklardan başlanır. En büyük 

yaş grubu 69 ayını doldurmayan öğrencilerdir. Sınıfta boş yer olursa 36 aya kadar öğrenci 

alınabilmektedir (https://mebbilgi.com/meb-okula-baslama-yasi-anasinifi-ilkokul/). 

 Okul öncesi eğitime çocukların öz bakım, dil, bilişsel, sosyal-duygusal, motor 

alanlarda gelişmeleri için en iyi şekilde planlanmış ve çocukları geleceğe hazırlama 

sürecinde önemli bir dönem olduğu günümüzde giderek daha çok kabul edilir hale 

gelmiştir.  

https://mebbilgi.com/meb-okula-baslama-yasi-anasinifi-ilkokul/
file:///C:/Users/User/Downloads/Özbakım
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2.3. Dünya’da Okul Öncesi Eğitimden İlköğretime Geçişin Düzenlenmesi 

Tartışmaları  

Günümüzde okul öncesi eğitimden ilköğretime geçiş aşamasının planlanması 

konusunda Avrupa Birliğine üye ülkelerin bir çoğunda, farklı düşünceler ortaya çıkmıştır. 

Bazı üye ülkeler problemi ilköğretim seviyesinde çözmeyi denemiştir. Örneğin, Hollanda 

ve Danimarka'da ilköğretimde okul öncesi sınıfların yer alması denenirken, Fransa ve bazı 

üye ülkelerde okul öncesi eğitimin son yılının ilköğretimin birinci sınıfından farklı bir 

eğitim basamağında birleştirilmesi denenmiştir. Diğer çözüm denemelerinin temelinde, 

ilkokulun birinci sınıflarında daha çok oyuna dayalı ders planlarına yönelmeye 

çalışılmaktadır. Almanya'da ders içeriklerinin sürekliliğine önem verilirken, Belçika, 

(flaman topluluk) ve İspanya'da ebeveyn katılımı önemli olmaktadır. Ebeveyn katılımına 

özellikle Lüxemburg'da çok önem verilmektedir. Çocuğun okula gitme çağının geldiği 

tespit edildiği halde, eğer ebeveynler çocuklarının okul için yeterince hazır olmadığını 

düşünürlerse, çocuğun ilk okuldan düşük seviyede olan okula gönderilmesini talep 

edebilmektedirler. (Arslan, 2005) 

2.4. Okul Öncesi Eğitimde Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

Çocukların okul öncesi kurumlara gittiği süre içerisine (3-5 yaş) sosyal, duygusal, 

psiko-motor, bilişsel, dil ve öz bakım gibi becerileri bir bütün halinde ve tüm alanlarda eşit 

şekilde desteklediği çalışmalara ilkokula hazırlık çalışmaları denir.  Okuma-yazmaya 

hazırlık çalışmaları ilköğretime hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların 

ilköğretime geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluluk düzeylerini artırmak amacıyla 

yapılan etkinliklerdir. Bu etkinliklerde okuma ya da yazma öğretmek amacı yoktur. Ayrıca 

programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri gösterme ve harfleri yazdırma 

çalışmaları da yer almamaktadır. (MEB, 2013) 

Okul öncesi eğitiminde okuma yazma için yapılan hazırlık çalışmaları, çocukların 

okuma ve yazma becerilerinin gelişmesinde önemlidir (Bay ve Alisinanoğlu, 2008). 
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2.4.1. Okuma Yazma Beceriler  

 Okuma yazma becerileri görsel algılama, işitsel algılama, dikkat ve hafıza vd.  

alanların gelişimlerini gerektirmektedir. Bu gelişimleri destekleyecek, ilkokula hazırlıkta 

temel olan becerilerin gelişimini sağlamaya yönelik çalışmalar aşağıda verilmiştir: 

 Görsel algı çalışmaları: El-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, 

mekânda konum, mekânsal ilişkiler, hız, vb. 

 İşitsel algı çalışmaları (Fonolojik duyarlılık): Dinleme, konuşma, sesleri 

 hissetme, ayırt etme, aynı sesle balayan ve biten kelimeler üretme vb. 

 Dikkat ve hafıza çalışmaları: Benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, 

 hatırlama vb. 

 Temel kavram çalışmaları  

 Problem çözme ve tahmin çalışmaları 

 Kalem kullanma ve el becerisi (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru 

kullanabilme, bunlara ek olarak çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, 

yapıştırma vb.) 

 Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları 

 Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları 

 Sosyal-duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları 

 Okuma-yazma farkındalığı ve motivasyon gelistirme çalısmaları 

 Duyu eğitimi çalısmaları 

 Nefes ve ritim çalısmaları vb. (MEB, 2013). 

Okul öncesi dönemdeki çocukların, dikkatlerini toplamaları, algılarını 

geliştirmeleri, akıl yürütme, eşleştirme, problem çözme, el-göz koordinasyonu becerilerini 

geliştirmeleri, sıralama, ilişki kurma, gruplama gibi bilişsel fonksiyonlarını kullanmaları 

için kolaylık sağlayan ve belirli okuma yazma öncesi becerilerde ve gelişim süreçlerinde 

ortaya çıkan çalışmalardır (Albrecht ve Miller, 2004, s. 292; Parlakyıldız ve Yıldızbaş, 
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2004). Bir başka tanımda ise okuma yazma becerisi; çocukların ilkokul öncesi doğal 

şekilde katıldıkları bir süreç olarak açıklanmıştır (Morrison, 1998). 

Okul öncesi donem okuma yazmaya hazırlık çalışmalarınin programda nasıl yer 

aldığı konusuna gelince; mevcut programdaki haliyle küçük ya da büyük gruplar halinde 

gerçekleştirilmesi tavsiye edilmesinin yanı sıra, çocukların gelişim ve merak duygularına 

dikkat edilerek bireysel olarak da hazırlanılabilmektedir. 3-5 yaş aralığında tüm gelişim 

alanlarında eşit şekilde desteklendiği çalışmalara ilkokula hazırlık çalışmaları denmektedir. 

Okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının içeriği yalnızca masa başında yapılan kitap/ çizgi / 

kavram çalışmalarından oluşmamaktadır. Çalışmalar farklı farklı etkinlik türleri ile (sanat, 

müzik, drama, oyun vb.) inşa edilmelidir. Okul öncesi eğitimdeki hedef, çocuklara 

okuma yazmayı öğretmek değil, onlara ilkokula başladıklarında okuma ve yazmayı hızlı 

kavramaları için gerekli ön becerileri kazandırtmaktır. Çocuklar ilk okuma yazmanın 

gerekliliğini kavramalı ve hayat ile ilişkisini anlamalıdırlar.  Bu sayede çocukların okula ve 

okuma-yazmaya karşı istekli olması sağlanacaktır (MEB, 2013). 

Okuma yazma becerilerinin içeriğinde sözel dil becerisi, sözcük bilgisi, fonolojik 

duyarlılık, alfabe bilgisi, aynı sesle başlayan ve biten sözcükleri fark etme, söylenen 

sözcüğü yazılı sözcükler arasından seçip gösterme gibi beceriler yer almaktadır (Morrow 

ve Gambrell, 2004). Çocukların erken akademik beceriler edinmesinde, hem öğretmenlerin 

hem de anne-babaların uyaran ve tepki veren yetiştirme tarzları, çocukların yazı ve 

sayılarla erken tanışmaları etkilidir. Bunların yanında çocukların akranlarıyla ve ailedeki 

yetişkinlerle olumlu etkileşim kurmalarının da etkili olduğu belirtilmiştir (Burchinal ve 

ark., 2002).  

Bebeklik döneminden itibaren okuma yazmaya ait alt becerilerinin gelişimi 

oluşmaktadır. Konuşmanın ön koşulu; dinleme becerisidir. Okuma yazmaya giden en 

önemli başlangıçlardan biri ise konuşmadır (Constantine, 2004). Çocuklardaki okuma 

yazma becerileri, diğer gelişim alanlarında da olduğu gibi çevrelerindeki uyaranlara bağlı 

kazanılmaktadır. Buna rağmen anne, baba ve eğitimcilerin bir çoğu bunu fark etmeyebilir 

(Üstün, 2007). Okuma yazma becerilerinin ortaya çıkmaya başlaması; çocukların 

görünürde olmayan nesne ve olayları hatırlamaları ile birlikte on sekiz – yirmi dört ay 

arasındadır. Çocuklar harfler, çizimler ve karalamalarla; insanları, olayları, nesneleri, ve 
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duyguları temsil ettiklerini öğrenmeye başlarlar. Aniden ortaya çıkan okuma yazma 

becerilerindeki yeterlik, çocukların hayatına yazı girmesiyle zenginleşmektedir 

(Constantine, 2004). Erken öğrenmeyle ilgili Uluslararası Bilimler Akademisi (National 

Academy of Sciences, 2000)’nin yaptığı araştırmaların incelenmesi sonucu oluşturulan 

raporda, çocukların dil gelişiminde erken okuma yazma becerilerinin etkisi olduğu ortaya 

konmuştur (Salaway, 2008). Uluslararası Küçük Çocukların Eğitimi Derneğine (National 

Association for the Education of Young Children, 2001) göre, yetişkinler okuma, yazma, 

dinleme ve konuşma becerilerinin gelişimine bir bütün olarak dikkat etmelidirler. Bebekler 

doğdukları andan itibaren yetişkinlerle ve akranlarıyla dil etkileşimlerine girerler. Bu 

onların okuma yazma becerilerine yönelik ilk deneyimleridir. Yetişkinlerle çocukların bir 

konu hakkında yaptıkları uzun ve derinlemesine konuşmalar, gelecekte bu çocukların 

okuryazarlık yaşantılarına deneyim sunacaktır. Okuma yazma becerilerinin gelişimini 

sağlayan yüksek kalitedeki ortamlar, dil ve okuma yazma becerilerinin çok sayıda 

kullanımının sergilendiği ve okuma faaliyetlerinin eğlenceli hale getirildiği yerlerdir. 

2.4.2. Dil Gelişimi 

Okul öncesi eğitim, çocuğun gelişim alanlarının tümünü en üst seviyede ve en iyi 

şekilde desteklemeyi amaç edinir. Özellikle dilin bu dönemde okuma ve yazma gelişimi 

üzerinde önemli bir etkisi vardır. Okul öncesi eğitimde okuma-yazmaya hazırlık için 

yapılan etkinliklerin yeri büyük ve etkilidir. Bir plan çerçevesinde hazırlanan etkinliklere 

hemen her gün yer verilmiştir. Okul öncesi dönem çocukların dil ve zihin gelişimlerinin en 

yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde yapılan programlardaki bu etkinliklere çocukların 

konuşmalarındaki akışı sağlamak, yeni sözcük edinimleri ve kendilerini ifade etmeleri için 

çokça yer verilir. Bunun kaynağını bulamadım ama bir şey buldum doğru mu bilmıorm 

yazıorm (Dönmezler, 2016). 

Çocukların dil gelişiminde okul öncesi eğitim kurumlarında verilen okuma 

yazmaya hazırlık programlarının rolü büyüktür. Mesela bazen çocuklarla sohbet etmek ya 

da kitap okumak onlara bazı kavramları kazandırır. Çocuk konuşma sayesinde okumayı, 

öğrenir (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi, 2007: 8). Akademik 

başarıda dil ve kavram gelişiminin etkisi olması, çocukların ilköğretime başladıklarında, 

dil ve kavram gelişimlerinin yeterli düzeyde olması onların akademik başarılarını önemli 
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derecede etkilemektedir. (Dönmezler, 2016), çocukların bireysel farklılıklarına göre okul 

öncesi dönemde tasarlanan okuma yazmaya hazırlık, matematik ve dil ve gibi etkinlikler 

hem düşünme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunacak hem de akademik başarıyı 

yükseltecektir (Uyanık & Kandır, 2010). 

2.4.3. MEB (2013) Programında Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları 

Okul öncesi eğitim kurumlarına giden çocuklar bu süre içinde sosyal, duygusal, 

bilişsel, öz bakım, motor ve dil becerileri gibi alanların tümünde eşit olarak desteklendiği 

çalışmalara bütün olarak ilkokula hazırlık çalışmaları denir. Çocukların eğitim kurumlarına 

başladıkları ilk andan itibaren yapılan çalışmalar bütün gelişim alanlarını kapsamalı ve 

ilerleme sağlanması için birbiri üzerine inşa edilmelidir. Uzun yıllar sonucunda çocuk bir 

beceriyi tam anlamıyla kazanıp, okul olgunluğu edinimi sağlayabilir. 

2006 yılı ilköğretim programlarında, 36-72 Aylık Okul Öncesi Eğitim Programına 

yeni amaç ve kazanımların eklenmesi ile ilgili yapılan çalşmalara ses temelli okuma 

yöntemine ve el yazısına geçilmesi ile ilgili çalışmalar da eklenmiştir. Ayrıca buna paralel 

nitelikte İlköğretime Hazırlık Destek Programı hazırlanmıştır. Okuma, bir görsel motor 

semboller serisini, sözlü veya sözsüz olarak ses dizelerine çevirme süreci olarak 

tanımlanabilir. Çocuk okumaya başlamak için gereken bilgi ve beceriye sahip ise okumaya 

hazırlık aşamasında gelmiştir. Okumayı öğrenme, imla ve yazma, duyular arası yolların iyi 

bir şekilde işleyişini, motivasyonel olgunluğu, kas kontrolünü ve benlik kontrolünü 

gerektirir (Polat, 2011). Yazma, “konuşma seslerinin sözlü veya sözsüz şekilini karşılıklı 

olan görsel motor sembollere çevirme sürecidir.” Ustalıkla yazabilmek için el kaslarını 

kullanmada yetkinlik, iyi bir görme yeterliliği, dili kavrayış ve dikkati yoğunlaştırma 

önemli olan niteliklerdendir. Polat’ın (2011) da ifade ettiği gibi, çocukların okul öncesi 

dönemde yazma becerisinin gelişiminde düzgünce kalem tutmaları ve doğru olarak 

yaptırılan çizgi çalışmaları bu konuda oluşturulan önemli temeller olacaktır. İlkokulun 

birinci evresindeki çocukların büyük kaslarıyla küçük kasları gelişme aşamasında olduğu 

için onlardan ince ve küçük hareketleri kusursuz yapmaları beklenmemelidir.  

İlköğretime başlayan çocukların okuma ve yazma becerilerinin eşit dengede 

olacağı, okul öncesi eğitimi gören ve görmeyen çocuklar arası ayrım olmayacağı 
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düşünülmektedir. Böyle bir durumda okul öncesi eğitimin birinci sınıftaki programlara 

paralel olarak çocukların ilköğretimde kendilerine katacakları becerilere hazırlamak için 

oryantasyon uygulamalarının önemi arttı denilebilir. Bu sebeple okul öncesi dönemdeki 

çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve bu 

etkinliklerin etkisini ortaya çıkaran araştırmalara ihtiyaç vardır (Dönmezler, 2016). 

Programdaki gelişim alanları incelendiğinde okuma yazma hazırlık çalışmaları ile en çok 

etkileşimi olan, en çok kazanımın yer aldığı alan dil alanı olarak göze çarpmaktadır. 

MEB Programında Bulunan Kazanım Ve Okuma Yazma Hazırlık Çalışmalarının 

etkileşimi ekte yer almaktadır (Ek 3). 

2.5. Okuma Yazma Hazırlık Çalışmaları ile İlgili Araştırmalar 

Koçak (2018) nicel verilere dayalı olarak yaptığı araştırmasında, okul öncesi eğitim 

kurumlarında uygulanan okuma yazmaya hazırlık etkinlik planlarını, okul öncesi eğitim 

programı ilkelerine uygunluğu ve eğitsel niteliklerinin belirlenmesi amacıyla incelemiştir. 

Araştırma kapsamında, anaokulu ve anasınıflarından toplanan üç yüz yirmi adet okuma 

yazmaya hazırlık etkinliği döküman inceleme ve tümevarım yöntemi incelenerek 

değerlendirilmiştir. Bunun yanında okuma yazmaya hazırlık etkinlik planı 

değerlendirme formu da veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Araştırmada, 

öğretmenlerin hazır etkinlik planı ve bütünleştirilmiş okuma yazma etkinlik planlarını daha 

çok kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Bununla birlikte, biçimsel özellikler açısından 

etkinliklerde bazı temel unsurların eksik kaldığını ortaya koymuştur. Etkinliklerin eğitsel 

niteliklerinin ise; görsel algı/el becerileri çalışmaları, dinleme ve konuşma çalışmaları, 

dikkat ve bellek çalışmaları olduğu, alt boyutlarında orta düzeyde yeterli olduğu; ancak 

işitsel algı (fonolojik farkındalık) çalışmaları, kelime dağarcığı ve okuma yazma 

farkındalığına yönelik çalışmalar alt boyutlarında ise yetersiz kaldığı saptamıştır. 

Bayraktar (2013) çalışmasında, anasınıfına giden altı yaş grubundaki çocukların 

yazı becerileri farkındalığında, ilkokul birinci sınıftaki ses farkındalığında ve okuma 

yazma becerilerinde, “Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı”nın etkisini incelemeyi 

amaçlamıştır. Araştırmada, Ankara ili Çankaya İlçesi Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı 

ilkokulların anasınıflarına giden altı yaş grubu sınıflardan 58 çocuk ile çalışılmıştır. 14 kız 



18 

ve 15 erkek olmak üzere toplam 29 çocuk deney grubunu oluştururken kontrol grubunu da 

yine 14 kız ve 15 erkek 29 çocuk oluşturmuştur. Araştırmada, deney grubuna dokuz hafta 

boyunca Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı uygulanmış, kontrol grubuna ise 

öntest ve sontest uygulamaları dışında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Araştırma 

sonucunda programın; çocuklar üzerinde ses farkındalığı, sözcük, okuma ve yazı yazma 

becerilerinde olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Erkan ve Kırca (2010) çalışmasında, çocukların okula hazır bulunuşlukları üzerinde 

okul öncesi eğitimin ve anne-babanın öğrenim düzeyinin anlamlı bir farklılık meydana 

getirdiğini ortaya koymuştur. 

Yazıcı (2010) araştırmasında, 467 çocuk ile çalışarak 61-72 ay arası çocuklar için 

“Okuma Yazma Becerileri Araştırma Testi”nin geçerlik ve güvenirliğini yapmıştır. 

Araştırmacı tarafından geliştirilen test ve benzer ölçek geçerliliğini değerlendirmek için 

kullanılan Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi ile araştırma 

verileri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda, “Okuma Yazma Becerileri Araştırma 

Testi’nin 61-72 ay arası çocuklar için geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. 

Bay (2008) araştırmasında, MEB’ e bağlı ilkokulların anasınıflarında görev yapan 

öğretmenlerin, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algı düzeylerini 

belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırmada, 468 öğretmen ile çalışılarak “Okuma Yazmaya 

Hazırlık Çalışmalarında Öğretmen Yeterlilik Algı Düzeylerini Belirleme Ölçeği”nin 

geçerlik güvenirlik çalışması yapılmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik yeterlilik algı düzeylerinde; yaş, mesleki kıdem ve 

mezun olunan okul türleri yönünden anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Bunun yanında, 

öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlik algılarının genel 

olarak yüksek olduğu ve en düşük yeterlik algılarının “sesleri ayırt etmeye yönelik 

çalışmalar” boyutunda olduğu ortaya konmuştur.  

Güleç (2008) araştırmasında; anasınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarında gelişimsel uygunluğu göz önünde bulunduran veya bulundurmayan 

uygulamalar konusundaki görüş ve uygulamalarını yapılandırıcı ve geleneksel boyutlarıyla 

incelemeyi amaçlamıştır. Araştırma, Denizli ili merkezinde bulunan Milli Eğitim 
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Bakanlığı’na bağlı ilkokullar bünyesinde görev yapan toplam 181 anasınıfı öğretmeni ile 

gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri, “Okuma Yazmaya Hazırlık Görüş Ölçeği” ve 

“Okuma Yazmaya Hazırlık Uygulama Ölçekleri” ile toplanmış ve ölçekler için geçerlik ve 

güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin, okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarında gelişim ilkeleriyle bağdaşan görüşlere yüksek oranda katılım gösterdikleri 

ancak bu düşüncelerini uygulamalarına aksettiremedikleri saptanmıştır. Bunun yanında, 

öğretmenlerden kıdemi fazla olanların az olanlara kıyasla gelişimsel uygunluğa daha fazla 

önem verdikleri görülmüştür.  

Saracho (2004) çalışmasında, anaokulu öğretmenlerin okuma yazma üzerine 

üstlerine aldıkları rolleri tespit amacıyla anaokulu öğretmeni beş kişiyi etkinlik esnasında 

gözlemlemiştir. Gözlemler sonucunda, öğretmenlerin bir takım roller üstlendikleri 

sonucuna ulaşmıştır. Bu rollerin; grup tartışma lideri, hikâye anlatıcı, izleyici, destekleyici, 

seçmen, ve öğretim kılavuzu şeklinde olduğunu ortaya koymuştur.  

Bayhan (2003) çalışmasında, Çoklu Zeka Kuramı’na dayanan okuma yazmaya 

hazırlık programının, altı yaş çocuklarının okula hazırbulunuşluk düzeylerine etkilerini 

araştırmıştır. Program, çocukların mevcut okuma yazmaya hazırbulunuşluk düzeylerini 

tespit etme ve Çoklu Zeka Kuramı’na göre düzenlenen okuma yazmaya hazırlık 

programının,çocukların okula hazırbulunuşluk düzeyleri üzerindeki etkisini belirlemeyi 

hedeflemektedir. Araştırma verileri, 15 deney ve 15 kontrol grubu olmak üzere toplam 30 

çocuktan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi (Metropolitan Readiness Test) ve Çoklu 

Zeka Kuramı’na Dayanan Okuma Yazmaya Hazırlık Eğitim Programı kullanılarak 

toplanmıştır. Araştırmada, Çoklu Zeka Kuramı’na Dayanan Okuma Yazmaya Hazırlık 

Eğitim Programı uygulanan deney grubu ile program uygulanmayan kontrol grubu her alt 

ölçek için karşılaştırılmış ve programın deney grubunun okula hazırbulunuşluk düzeyleri 

üzerinde etkili olduğu sonucu ortaya konmuştur. 

Patterson (2002) çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 

öğretmenlerin, okuryazarlık gelişimi ile ilgili tutum ve görüşleri ile okuryazarlığı 

desteklemek amacıyla yaptıkları etkinlikler arasındaki ilişkiyi saptamayı hedeflemiştir. Bu 

amaç doğrultusunda sınıftaki öğrenme çevresinde, özellikle okuma ve yazmayı 

desteklemeye yönelik planlanan etkinlikler incelenmiştir. Araştırmada, 13 öğretmen ile 
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hem görüşme yapılmış hem de bu öğretmenlerin sınıfları üç gün boyunca gözlem altında 

tutulmuştur. Kontrol listeleri ile öğrenme çevresinin niteliği ve öğretmenlerin tutumu 

incelenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre okuryazarlık gelişimiyle ilgili öğretmenlerin 

yaptıkları uygulamalar ile tutumları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. 

Ayrıca öğretmenlerin, sınıfta okuma alanı oluşturmaya ve yazılı çevreye verdiği önem ile 

bu ortamları sağlamaya yönelik çaba gösterdikleri görülmüştür. Bunun yanında 

öğretmenlerin, bağımsız okumaya verdikleri önem doğrultusunda çocuklara sınıf içinde 

yüksek sesle okuma etkinlikleri uyguladıkları ayrıca çocukların küçük kas becerilerinin 

gelişimine verdikleri önem doğrultusunda da çok sayıda etkinlik uyguladıkları sonucuna 

ulaşılmıştır. Öğretmenlerin; fonolojik farkındalık, ses öğretme ve okuryazarlığa yönelik 

dramatik oyunlar oynama gibi alanlarda uygulama yapmadıkları ve bu alanlara önem 

vermedikleri anlaşılmıştır. Bununla birlikte öğretmenlerin, önem vermedikleri ancak 

uyguladıkları etkinlikler olduğu da saptanmıştır. Çoğu öğretmenin çocuklarda kelime 

bilgisinin önemli olmadığı görüşüne sahip olduğu ancak yine de onlara snıf içinde yüksek 

sesle okuma yaptırırarak kelime bilgilerinin artması için destek verdikleri görülmüştür.   

Manning ve Kamii (2000) çalışmalarında, orta sosyo-ekonomik düzey ailelerin 

yaşadığı bir bölgede yer alan bir devlet okulunun iki anasınıfında eğitim alan 38 çocuğun 

bir eğitim öğretim yılı boyunca bireysel okuma ve yazma becerilerini incelemişlerdir. Bu 

bir yıllık eğitim ile birlikte aynı yıl içinde çocuklarla beş kere görüşme yapılmış, böylelikle 

okuma yazma ile ilgili becerilerinin gelişimi değerlendirilmiştir. Araştırmada bütünden 

parçaya doğru öğretim (whole language approach) yöntemi ile okuma yazma eğitimi alan 

çocukların; hükümetin tavsiye ettiği ses bilimi yaklaşımı (phonics approach) sistemi ile 

eğitim alan çocuklara kıyasla okuma ve yazmada daha başarılı oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Muzevich (1999), anasınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ve 

okuma yazmaya yönelik görüşleri ile ilgili bir araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırmada 

168 anasınıfı öğretmeni ile çalışılmış ve her bir öğretmene 33 maddeden oluşan bir anket 

uygulanmıştır. Ankette, “Okumaya Hazırbulunuşluluk ve Erken Okuryazarlık”a ilişkin 

görüşlerin belirlenmesine yönelik sorulara yer verilmiştir. Öğretmenlerden 21’i ayrıca 

gözlenmiş ve onlarla görüşme yapılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler, erken 
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okuryazarlık görüşüne sahip öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde okuryazarlıkla ilgili 

çalışmalara daha çok yer verdiklerini ortaya koymuştur. 

2.5.1. İlgili Çalışmaların Kısa Bir Özeti 

Okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma becerisinin gelişimine yönelik rollerinin 

ve uygulamalarının neler olduğunu belirlemek, okuma yazma hazırlık etkinlikleri ve 

okuma yazma öğretimi kavramlarını incelemek amacıyla gerek yurt dışında, gerekse yurt 

içinde birçok araştırma yapıldığı görülmüştür. Yapılan yurt içi çalışmalarda öğretmenlerin 

hazır etkinlik planı ve bütünleştirilmiş okuma yazma etkinlik planlarını daha çok 

odaklandıkları görülmüştür. Etkinliklerin eğitsel niteliklerinin ise; görsel algı/el becerileri 

çalışmaları, dinleme ve konuşma çalışmaları, dikkat ve bellek çalışmaları alt boyutlarında 

orta düzeyde yeterli olduğu ancak işitsel algı (fonolojik farkındalık) çalışmaları, kelime 

dağarcığı ve okuma yazma farkındalığına yönelik çalışmalar alt boyutlarında ise yetersiz 

kaldığı saptamıştır (Koçak, 2018). Bir başka çalışmada; Bayraktar (2013) çocuklara okuma 

yazma hazırlık programı uygulanmasının sonucunda; çocukların yazı, sözcük, ses 

farkındalığına ve okuma yazma becerilerine olumlu katkı sağladığı anlaşılmıştır. Bu 

çalışmadan daha farklı boyutta dikkat çeken, test incelmesinin yapıldığı bir araştırmada; 

Kaufman Erken Akademik ve Dil Becerileri Araştırma Testi kullanıldığı (Yazıcı, 2010) 

verilerin analiz sonucunda, Okuma Yazma Becerileri Araştırma Testi’nin 61-72 aylık 

çocuklar için geçerli ve güvenilir olduğu ortaya konmuştur. Okuma yazma hazırlık 

programlarının incelendiği çalışmada;  Çoklu Zeka Kuramı’ na dayanan okuma yazmaya 

hazırlık programının,  altı yaş çocuklarının okula hazırbulunuşluk düzeylerine etkilerinin 

incelendiği araştırmada; programın deney grubunun okula hazırbulunuşluk seviyelerinde 

etkili olduğu sonucunu ortaya koymuştur (Bayhan, 2003). Erkan ve Kırca (2010) okuma 

yazma konusunun ebeveyn boyutu ile ilgili yaptıkları çalışmada; anne - babanın öğrenim 

seviyesi ve okul öncesi eğitimin incelenmiştir. İlgi çekici bu çalışmada; anne-babanın 

öğrenim seviyesinin çocukların okula hazır bulunuşlukları üzerinde önemli farklılık 

yarattığı anlaşılmıştır.  Bay (2008), öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına 

yönelik yeterlilik algı düzeyini incelediği çalışmada; yaş, mesleki kıdem ve mezun olunan 

okul türleri yönünden anlamlı bir farklılık göstermezken, öğretmenlerinin okuma yazmaya 

hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlik algılarının genel olarak yüksek olduğu ve en düşük 
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yeterlik algılarının “sesleri ayırt etmeye yönelik çalışmalar” boyutunda olduğu ortaya 

konmuştur.  

Benzer bir çalışmada ise, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında gelişim 

ilkeleriyle örtüşen görüşlere daha fazla katılım gösterdikleri fakat bu düşüncelerini 

uygulamalarına aksettiremedikleri saptanmıştır. Bunun yanında, öğretmenlerden kıdemi 

fazla olanların az olanlara kıyasla gelişimsel açıdan uygun olmasına daha çok 

önemsedikleri görülmüştür (Güleç 2008).   

Yurtdışında yapılan çalışmalara baktığımızda (Saracho, 2004) öğretmenlerin okuma 

yazmaya yönelik bazı rolleri üstlendikleri görülmüştür. Bu roller izleyici, destekleyici, 

hikâye anlatıcı, grup tartışma lideri ve öğretim kılavuzudur.  Okul öncesi öğretmenlerin 

okuryazarlığı desteklemek amacıyla yaptıkları etkinliklerde, ülkemizdeki okuma yazma 

hazırlık etkinliklerinden farklı olarak, sınıfta okuma alanı oluşturma ve yazılı çevreye 

verdiği önem ile bu ortamları sağlamaya yönelik çaba gösterdikleri görülmüştür. Bunun 

yanında öğretmenlerin, bağımsız okumaya önem verdikleri ve bu doğrultuda sınıfta yüksek 

sesle okuma etkinlikleri uyguladıkları ayrıca çocukların küçük kas becerilerinin gelişimine 

önem verdikleri ve bu becerilerin gelişimine yönelik etkinlikler uygularken fonolojik 

(işitsel) farkındalık, ses öğretme ve okuryazarlığa yönelik dramatik oyunlar oynama gibi 

bazı alanlara önem vermedikleri ve bu alanlarda uygulama yapmadıkları görülmüştür. 

Bununla birlikte öğretmenlerin, önem vermedikleri ancak uyguladıkları etkinlikler olduğu 

da saptanmıştır. Çoğu öğretmenin çocuklarda kelime bilgisinin önemli olmadığı görüşüne 

sahip olduğu ancak yine de sınıf içinde çocuklara yüksek sesle okuma yaptırarak onları 

kelime bilgisi yönünden destekledikleri ortaya konmuştur (Patterson, 2002). Okuma yazma 

eğitimi süreci için yapılan bir başka çalışmada Manning ve Kamii (2000) okuma yazma 

eğitimi alırken, bütünden parçaya doğru öğretim yöntemi ile eğitilen çocukların; 

hükümetin tavsiye ettiği ses bilimi yaklaşımı sistemi ile eğitim alan çocuklara kıyasla 

okuma ve yazmada daha başarılı oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanında 

öğretmenlerden erken okuryazarlık bakış açısına sahip olanların sınıf içi etkinliklerinde 

okuryazarlıkla ilgili daha çok çalışma yaptıkları ortaya konmuştur (Muzevich, 1999). 
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BÖLÜM III. 

YÖNTEM 

3.1. Araştırma Deseni 

Bu çalışma “Betimsel Tarama Modeli” üzerinde desenlenmiştir.  Betimsel 

yöntemler, ilgilenmek ve araştırmak  istenenilen bir problemin mevcut durumunu ortaya 

koymaya dayalıdır. Bu yöntemdeki en temel özellik, var olan durumu kendi şartları içinde 

ve olduğu gibi çalışmaktır (Sönmez ve Alacapınar, 2011). Bu çalışmada nitel ve nicel veri 

toplama yöntemleri kullanılmıştır. Verma ve Mallick (2005)  aynı araştırmada hem nicel 

hem de nitel yöntem kullanılmasının yaygın olduğunu vurgulamıştır. Nicel yöntem ile 

toplanan verilerle büyük katılımcı sayılarına ulaşmayı sağlarken, gözlem, görüşme vb. gibi 

nitel yöntemler kullanılarak elde edilen veriler, araştırma konusunun derin olarak  

incelenmesine imkan sağlar (Greene vd., 2006). Nicel veriler araştırma hakkında tarafsız 

ve objektif bilgi verirken, niteliği açıklamada yetersiz kalmaktadır. Bunun yanında nitel 

analizlerde katılımcılar görüş bildirirken daha özgür ifadeler kullanma imkânı bulmaktadır 

bu nedenle nicel verilerin yanında nitel verilere de yer verilmiştir.  Nitel ve nicel araştırma 

yöntemlerinin birlikte kullanılması, mukayeseli sonuçlar vereceği için çalışmanın 

güvenirliği de artacaktır (Patton,1990). Yapılan bu çalışmada, farklı eğitim kurumlardaki 

okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma etkinliklerine bakış açılarının tespit edilebilmesi 

amacıyla hem nicel hem de nitel araştırma yöntemlerinden yararlanılmıştır. 

3.1.1. Evren ve Örneklem  

Araştırmanın evreni Ankara’daki özel kurumlar, MEB’e bağlı özel okullar, devlet 

okulları ve kurum kreşlerinde görev yapan okul öncesi öğretmenleri kapsamaktadır. 

Araştırmanın verilerinin elde edildiği örneklem büyüklüğü ve yöntemi belirlenirken, ölçek 

uygulacak kitleye ulaşırken coğrafi yakınlık ve harcanacak olan, maliyet, zaman ve emek 

faktörleri göz önüne alınarak, amaçsal örneklem yöntemlerinden elverişli/uygun örnekleme 

kullanılmasına karar verilmiştir (Yıldırım, 1999). 

Olayları ve olaylar arasındaki mantıksal bağlantıları görmemize yarayan yeterince 

zengin bilginin toplanması zordur. Burada araştırmacı, ihtiyaç duyduğu büyüklükteki bir 
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gruba ulaşana kadar en ulaşılabilir olan yanıtlayıcılardan başlamak üzere örneklemini 

oluşturmaya başlar ya da en ulaşılabilir ve maksimum tasarruf sağlayacak bir durum, örnek 

üzerinde çalışır (Cohen ve Manion, 1989). Patton (1990), göre uygun örnekleme yöntemi 

ne amaçsal örnekleme ne de stratejik bir örnekleme yöntemi olarak görülebilinir. 

Araştırmanın nitel verilerin elde edildiği örneklemini ise araştırmaya katılan 234 

okul öncesi öğretmeni içerisinden, okuma yazma hazırlık etkinlikleri gözlem formu ve yarı 

yapılandırılmış soru formu uygulamalarına gönüllülük esasına göre katılan 32 okul öncesi 

öğretmeni oluşturmaktadır.  

Araştırma için Ankara’da yer alan tüm okullarda görev yapan okul öncesi 

öğretmenleri ile çalışma yapabilmek adına İl Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gereken izinler 

alınmıştır (Ek 4).  

Çalışmada verilerin toplanması iki aşamada gerçekleşirken, araştırmacı nicel analiz 

verilerinde, ölçek formlarını kendisi uygulamıştır. Çalışma için gerekli izinlerin 

alınmasından sonra gönüllülük esasına dayalı katılımın sağlandığı araştırmada ilk olarak 

öğretmenlere konuyla ilgili bilgiler verilmiş, sonrasında ölçek formlarını doldurmaları 

istenmiştir. Öğretmenlere ulaşabilmek için katılımcıların uygun oldugu zaman aralıklarına 

göre öğle araları, ders araları ve tüm öğretmenlerin okullarda olduğu eğitim süreçlerinde 

veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Aynı olayı incelenmek için nitel ve nicel verilerin 

aynı ve fakat bağımsız olarak kullanılırken, birbirine yakın ya da tutarlı sonuçların 

varlığını test etme görüşü esas alınarak geçerlik güvenirliği artırmak amacıyla veri toplama 

araçlarında çeşitliliğe gidilmiştir. (Greene, J. C., Caracelli, V. J. ve Graham, 1989). Nitel 

araştırmalar, durumları ve olayları katılımcıların bakış açılarından anlamaya çalışması ve 

katılımcıların doğrudan araştırmanın içinde yer alması söz konusudur (Büyüköztürk ve 

diğ., 2013) ilkesine dayanılarak yarı yapılandırılmış soru formuna dayalı görüşme yöntemi 

ile okul öncesi öğretmenlerin hazırladıkları etkinlikler hakkında görüşleri alınmıştır. 

Okuma-yazma hazırlık etkinlik maddeleri hazırlanan gözlem formuyla sistemli hale 

getirilmiştir. Verilerin analizinde geçerlik güvenirlik gerekliliklerini sağlamak amacıyla 

gerek kodlama gerekse temaların oluşturulma süreçlerinde tüm bulgular iki okul öncesi 

eğitimcisi uzmanının ortak görüşü sağlanarak ortaya konmuştur.   
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3.1.1.1. Katılmıcıların Demografik Özellikleri  

Katılımcılara ait toplanan bilgilerden bazıları aşağıda sunulmuştur.  

Tablo 1. Bireylerin Cinsiyet Dağılımı 

 N 

Kadın 219 

Erkek 15 

Toplam 234 

Tablo 2. Bireylerin Eğitim Durumlarının Dağılımı 

 N 

Lise 27 

Üniversite 199 

Y.Lisans  8 

Toplam 234 

Tablo 3. Bireylerin Günlük Çalışma Saatlerinin Dağılımı 

 N 

4-6 saat 55 

7 ve daha çok 179 

Toplam 234 

Tablo 4. Bireylerin Meslekte Geçirdikleri Yıl Dağılımı 

 N 

0-2 yıl 43 

3-5 yıl 61 

6-9 yıl 59 

10 ve daha fazla 71 

Toplam 234 
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Tablo 5. Bireylerin Çalıştıkları Kurumların Dağılımı 

 N 

Özel Kurumlar  82 

Devlet Kurumları  40 

Kurum Kreşleri  112 

Toplam 234 

Tablo 6.  Yarı Yapılandırılmış Soru Formunu Dolduran Öğretmenlerin Eğitim 

Durumları Dağılımı 

 N 

Yüksek lisans 2 

Lisans 19 

Lise 3 

Ön lisans 6 

Total 30 

3.1.2. Veri Toplama Araçları  

Çalışmada verilerin toplanması iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı nicel 

analiz verilerinde, ölçek formlarını kendisi uygulamıştır. Çalışma için gerekli izinlerin 

alınmasından sonra gönüllülük esasına dayalı katılımın sağlandığı araştırmada ilk olarak 

öğretmenlere konuyla ilgili bilgiler verilmiş, sonrasında ölçek formlarını doldurmaları 

istenmiştir. Öğretmenlere ulaşabilmek için katılımcıların uygun oldugu zaman aralıklarına 

göre öğle araları, ders araları ve tüm öğretmenlerin okullarda olduğu eğitim süreçlerinde 

veri toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.  

Nicel verilerin toplanabilmesi amacıyla (Green, Peterson ve Lewis, 2006), 

tarafindan gelistirilen ve (Kandır ve Uyanık, 2012 ) tarafindan Türkçe’ ye uyarlanmış olan 

okul öncesinde dil ve okuryazarlık etkinlikleri temelli ölçek kullanılmıştır (Ek 1). Nitel 

verilerin toplanabilmesi amacıyla, yarı yapılandırılmış soru formuna dayalı görüşme 

yöntemi ile okul öncesi öğretmenlerin hazırladıkları etkinlikler hakkında kazanım ve içerik 

açısından bireysel görüşleri alınmıştır. Yarı yapılandırılmış soru formu hazırlanırken 

uzman görüşleri alınmıştır, form ekte sunulmuştur (Ek 5). Okul öncesi öğretmenlerine açık 

uçlu sorular yöneltilerek kendi uyguladıkları etkinliklerin hazırlama ve uygulama süreçleri 

hakkındaki görüşleri elde edilmiştir. Okuma-yazma hazırlık etkinlik maddeleri hazırlanan 
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gözlem formuyla sistemli hale getirilmiştir. 2013 yılında MEB tarafından yayınlanan 

Okuma Yazmaya Hazırlık kitabından alınan maddeler ile okuma yazma hazırlık 

etkinlikleri gözlem formu hazırlanmıştır. İlk olarak pilot uygulaması yapılmış olup uzman 

görüşleri alındıktan ve gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra uygulanmıştır (Ek 7). 

Okul öncesinde dil ve okuryazarlık etkinlikleri temellei ölçekte 19 madde yer 

almaktadır, örneklem büyüklüğü seçimi yapılırken 190 kişinin üstüne çıkarak toplamda 

250 kişiye ölçek ulaştırılmıştır. Ulaştırılan ölçeklerden 16 form veri kaybı nedeniyle 

araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Tablo 7. Veri Toplama Araçları 

Veri toplama araçları Ölçeğin Adı Katılımcı Sayısı 

Ölçek Okul öncesinde dil ve okuryazarlık 

etkinlikleri temelli ölçek 
234 

Yüz yüze görüşme Yarı Yapılandırılmış Soru Formu 32 

Sınıfta Gözlem Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri 

Gözlem Formu 
14 

3.1.2.1. Nicel Veriler 

Araştırmada verileri toplamak için iki bölümden oluşan bir form kullanılmıştır 

(Ek.1). İlk bölümde kişisel bilgilerin yer aldığı form olup bu formada öğretmenlerin yaş, 

cinsiyet, deneyim, mezuniyet durumu, girdiği yaş aralığı, günlük çalışma süresi, okuma 

yazma etkinliği temalı katıldığı etkinlikler, çalıştığı kurum türü ile ilişkili olabilecek, 

araştırmacı tarafından geliştirilen demografik bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ise 

okuma yazmaya dair görüşlerin tespit edilebilmesi için,  Green, Peterson ve Lewis (2006) 

tarafından geliştirilen ölçekten yararlanılmıştır. Ölçek 19 maddelik ve beşli likert tipi 

kapalı uçlu sorulardan oluşmaktadır. Bu ölçeğin Cronbach α katsayısı 0.94 olarak 

bulunmuştur. Ölçek Türkçeye Adalet Kandır ve Özgür Uyanık tarafından çevrilmiştir 

(2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma becerisinin gelişimine yönelik rollerine 

ve uygulamalarına ilişkin görüşleri için ölçek kullanıldığında cronbach α katsayısı 0.89 

olarak bulunmuştur.  
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“Okul Öncesinde Dil ve Okuryazarlık Etkinlikleri Temelli Ölçek”te (Kandır 

ve Uyanık, 2012) yer alan örnek maddeler aşağıda yer verilmiştir: 

 Çocuklara birden ona kadar rakamları öğretirim. 

 Çocukların renk, şekil, kavramlarını tanımasına yardım ederim. 

 Çocuklara zıt kavramları (alt-üst gibi) öğretirim. 

 Çocuklara, çocuk şarkı ve şiirlerini öğretirim. 

 Her gün çocuklara kitap okumak için özel zaman ayırırım. 

 Çocuklara incelemeleri için kitap ve diğer basılı materyallerden veririm. 

 Bir grup ortamında çocuklara sesli kitap okurum. 

 Çocuklara harflerin soldan sağa ve sayfaların baştan sona doğru sıralandığını 

öğretirim. 

 Çocuklarla beraber alfabedeki harflerle ilgili ses duyarlılığı çalışmalarını 

yaparız. 

 Çocuklara adlarını nasıl yazabileceklerini öğretirim. 

 Harflerin fonetik olarak ifade şeklini öğretirim. 

 Çocuklara büyük küçük harf arası farklılıkları öğretirim. 

 Çocuklara alfabenin harflerini öğretirim. 

Yapılan ölçek değerlendirilirken, beşli likert tipi bir değerlendirme kullanılmıştır. 

Buna göre öğretmenler her bir madde için kendini yetersiz gördüğü takdirde 1 puan, tam 

yeterli gördüğü takdirde 5 puan olmak üzere, 1’den 5’e kadar puan vermiştir. Her bir 

puanın karşılık geldiği ifade türü yandaki gibidir; 1-) Kesinlikle Katılmıyorum 2-) 

Katılmıyorum                3-) Kararsızım 4-)Katılıyorum 5-) Kesinlikle Katılıyorum. 

3.1.2.2. Nitel Veriler 

Çalışma planlanma sürecinde verilerin çesitliligini zenginleştirmek amacıyla nitel 

verilerin de toplanması gerektiği ortaya konulmuştur. Nitel araştırmada en çok kullanılan 
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veri toplama araçlarından biri görüşmedir (Woods, 1986). Nitel araştırmada yer alan 

görüşme sorularının hazırlanması aşamasında Green, Peterson ve Lewis (2006)  tarafından 

geliştirilen ölçeğe ek olarak ölçekte yeterince detaylandırılmadığı düşünülen ve 

katılımcılardan derinlemesine görüş alınması gerektiren konularda literatür araştırması ile 

desteklenerek 9 yarı yapılandırılmış soru hazırlanmış ve bu sorularla ilgili uzman görüşleri 

alınmıştır (Ek.5). Görüşme soruları doğrudan araştırmacı tarafından katılımcılara 

yöneltilmiştir ve katılımcıların verdikleri yanıtlar araştırmacı tarafından kayıt altına alınmış 

ve çözümlenmiştir. Araştırmaya gönüllülük esasına dayanarak katılmayı kabul eden 32 

okul öncesi öğretmeni ile görüşülerek, nitel analiz için hazırlanan dokuz soruya yanıt 

vermeleri istenmiştir. Bu çalışmanın yanı sıra, çalışmaya katılan 14 okul öncesi öğretmenin 

derslerinde gözlem yapılmıştır. Verilen yanıtlar öğretmenlerin de izni alınarak not edilmiş 

ve araştırmada elde edilen veriler, ileri analizlerin yapılması için bilgisayar ortamına 

aktarılmıştır. Okul öncesi öğretmenleri ile yapılan görüşmeler ortalama 20 ile 40 dakika 

sürmüştür.  Verilerin analizinde geçerlik güvenirlik gerekliliklerini sağlamak amacıyla 

gerek kodlama gerekse temaların oluşturulma süreçlerinde tüm bulgular iki okul öncesi 

eğitimcisi uzmanının ortak görüşü sağlanarak ortaya konmuştur.  

 Yarı yapılandırılmış soru formunun örnek maddeleri aşağıda yer almaktadır. 

 Okul öncesinde “okuma yazma hazırlık etkinlikleri” denilince aklınıza neler 

geliyor? 

 Okul öncesinde “okuma yazma öğretimi” denilince aklınıza neler geliyor? 

 Okul öncesi dönem çocuklarına okuma yazma öğretimi konusunda kendinizi ne 

kadar yeterli/yetersiz görüyorsunuz? 

 Okul öncesi MEB Programında yer alan okuma yazma etkinlikleri konusunda 

görüşleriniz nelerdir? Hangi gelişim alanları ya da beceriler anlamında yeterli 

veya yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz? 

 Okul öncesi öğretmenliği bölümünde lisans düzeyinde zorunlu bir okuma 

yazmaya öğretimi olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 
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 Sınıfınızdaki çocukların okuma yazmaya hazır bulunuşluklarını nasıl 

değeriyorsunuz? Bunu desteklemek için ne tür etkinlikler yorsunuz? 

Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formu için ise; soruların hazırlanması 

aşamasında MEB’ in 2013 yılında yayınlamış olduğu okuma yazmaya hazırlık kitabından 

faydalanılarak ve bu sorularla ilgili Ölçme Değerlendirme Uzmanı (1) ve Okul Öncesi 

Eğitim Uzmanı (2) görüşleri alınarak form tekrar düzenlenmiştir. Uzmanların görüşlerine 

göre revize edilen gözlem formu katılımcılara uygulanmıştır (Ek 6). Demografik bilgiler 

kısmına öğretmeninin deneyimi ve öğretmenin en son mezun olduğu okul türü de 

eklenmiştir. İki okul öncesi öğretmenliği uzmanları gözlemleri yapmış olup, meslektaş 

teyitleri sağlanmıştır. 16 okul öncesi öğretmenin derslerinde gözlem yapılmıştır. Yapılan 

gözlemler sırasındaki etkinlikler ekte sunulmuştur (Ek 7). Verilen yanıtlar öğretmenlerin 

de izni alınarak not edilmiş ve araştırmada toplanan veriler,  ileri analizlerin yapılması için 

bilgisayara aktarılmıştır. Okul öncesi öğretmenleri ile yapılan gözlemler ortalama 30 ile 

120 dakika sürmüştür.  Verilerin analizinde geçerlik güvenirlik gerekliliklerini sağlamak 

amacıyla gerek kodlama gerekse temaların oluşturulma süreçlerinde tüm bulgular iki okul 

öncesi eğitimcisi uzmanının ortak görüşü sağlanarak ortaya konmuştur.   

Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formunun örnek maddeleri 

aşağıda yer almaktadır. 

 Çocukların yaşına ve ilgisine göre düzenlenir. 

 Basitten karmaşığa doğru ilkesi göz önünde bulundurulur. 

 Öğretmen yönergede ne yapılması gerektiğini çocuklara kısa ve anlaşılır şekilde 

anlatır. 

 Öğretmen etkinlik boyunca çocukları izler ve gelecek çalışmayı planlar 

 Sınıf ortamında okuma yazma konusunda farkındalık oluşturacak panolar vardır. 

 Sınıf ortamında okuma yazma konusunda farkındalık oluşturacak ulaşılabilir 

materyaller vardır. 

 Öğrenciler ses bilgisi farkındalığı gösterir. 
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 Öğrenciler okuma ve yazı farkındalığı gösterir. (Görsel okuma, işaret tanıma, 

isim farkındalığı) 

 Öğrenciler küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapabilir. 

3.2. Veri Analizi 

Değişkenlerin tanımlayıcı istatistiklerinin gösteriminde ortalama±SS (Standart 

Sapma) değerleri verilmiştir. Bireylerin cinsiyeti, yaşı, çalıştığı kurum gibi demografik 

değişkenler için sayı (n) ve yüzde (%) değerleri verilmiştir. İstatistiksel analizler ve 

hesaplamalar için IBM SPSS Statistics 21.0 (IBM Corp. Released 2012. IBM SPSS 

Statistics for Windows, Version 21.0. Armonk, NY: IBM Corp.) ve MS-Excel 2007 

programları kullanılmıştır. Green, Peterson ve Lewis’ in 2006 yılında hazırladıkları ölçeğin 

cronbach α katsayısı 0.94’ tür. Adalet Kandır ve Özgür Uyanık 2012 yılında Türkçeye 

adapte etmiştir. Ölçeğin ilk halinde 21 madde bulunmaktadır. Türkçeye adapte olmuş 

halinde 19 madde bulunmaktadır. Yapılan araştırmada kullanılan okul öncesinde dil ve 

okuryazarlık etkinlikleri temelli ölçeğin iç tutarlılık değerlendirmesi için Cronbach α 

katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur.  

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazma Becerisinin Gelişimine Yönelik 

Rollerinin ve Uygulamalarının İncelenmesi için hazırlanan ölçeğin cevapları için sayı (n) 

ve yüzde (%) değerleri verilmiştir. 

Gözlem Formu’na verilen cevaplar için sayı (n) ve yüzde (%) değerleri verilmiştir. 

Çalışmada kullanılan betimsel tarama modeline göre, toplanan veriler, önceden 

belirlenen temalara göre özetlenerek yorumlanmıştır. Veriler araştırma sorularının ortaya 

koyduğu temalara göre düzenlenmiştir. Gözlenen ve görüşülen kişilerin fikirlerini etkili 

şekilde yansıtmak için sık sık doğrudan alıntılara yer verilmiştir (Yıldırım ve Şimşek, 

2011, s.224).Okuma yazma etkinlikleri kapsamında hazırlanan açık uçlu sorulara verilen 

cevaplar, benzer kategoriler altında toplanarak frekans hesaplanmış ve yorumlanmıştır. İlk 

olarak, okuma yazma etkinlikleri kapsamında hazırlanan açık uçlu sorulara verilen 

cevaplardan benzer mana içerenler tespit edilmiştir. Bunu yaparken, benzer kelimeleri 

kullanan cümleler veya aynı manayı farklı kelimelerle anlatan cümleler belirlenmiştir. 
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Benzer cümleler aynı kategoriler altında toplandıktan sonra, bu kategorilere uygun isimler 

verilmiştir. Daha sonra frekanslar hesaplanıp yorumlanmıştır.  

Örneğin, “Okul öncesi okuma yazma etkinliği denince aklınıza ne geliyor?” 

sorusuna verilen cevaplar benzer kelimeler içeren cevaplara göre 5 kategoriye ayrılmış, 

cevap olarak “Çizgi çalışması, sayı çalışması, ses çalışması vb.” cevap veren 19 öğretmen 

olduğu tespit edilmiştir. Diğer sorularda da aynı teknik uygulanmıştır. 
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BÖLÜM IV. 

BULGULAR VE TARTIŞMA 

4.1. Demografik Özellikler 

Bulguların sunumuna ilk olarak örneklemi oluşturan Okul Öncesi Öğretmenlerinin 

çeşitli demografik özellikleri ile ilgili yüzde ve frekans tablolaştırılması yapılarak 

başlanmıştır. Demografik özellikler olarak cinsiyet, öğrencilerin yaş aralığı, eğitim 

durumu, öğretmenlerin günlük çalışma süreleri, bireylerin meslekte geçirdikleri yıl 

dağılımı, bireylerin katıldıkları etkinliklerin dağılımı bireylerin çalıştıkları kurumların 

dağılımı gibi durum özellikleri seçilmiştir.  

Tablo 8. Bireylerin Cinsiyet Dağılımı 

 N % 

Kadın 219 93.6 

Erkek 15 6.4 

Toplam 234 100.0 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin %93.6’sı (n=219) kadın, %6.4’ü (n=15) erkektir (Tablo 

8). 

Tablo 9. Öğrenciler Yaş Dağılımı 

 N % 

2-3 46 19.6 

3-4 54 23.1 

4-5 66 28.2 

5-6 68 29.1 

Toplam 234 100.0 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin, %10.7’sinin (n=25) sınıfındaki öğrencilerin 

yaşları 2, %1.7’sinin (n=4) sınıfındaki öğrencilerin yaş aralığı 2-3, %14.5’inin (n=34) yaşı 

3, %6.8’inin (n=16) yaş aralığı 3-4, %2.6’sının (n=6) yaş aralığı 3-6, %15.0’inin (n=35) 

yaşı 4, %9.4’ünün (n=22) yaş aralığı 4-5, %21.4’ünün (n=50) yaşı 5, %6.4’ünün (n=15) 

yaş aralığı 5-6, %10.7’sinin (n=25) yaşı 6 olarak tespit edilmiştir (Tablo 9).  
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Tablo 10. Bireylerin Eğitim Durumlarının Dağılımı 

 N % 

Lise 27 11.5 

Üniversite 199 85.0 

Y.Lisans  8 3.5 

Toplam 234 100.0 

Çalışma kapsamında 27 öğretmenin (%11.5) lise mezunu, 199 öğretmenin (%85) de 

üniversite mezunu, 8 öğretmeninde (%3.5) yüksek lisans olduğu tespit edilmiştir (Tablo 

10).  

Tablo 11. Bireylerin Günlük Çalışma Saatlerinin Dağılımı 

 N % 

4-6 saat 55 23.5 

7 ve daha çok 179 76.5 

Toplam 234 100.0 

Öğretmenlerin %23.5’i (n=55) günlük 4-6 saat çalışırken, %76.5’i (n=179) günlük 

7 veya daha çok saat çalışmaktadır (Tablo 11). 

Tablo 12. Bireylerin Meslekte Geçirdikleri Yıl Dağılımı 

 N % 

0-2 yıl 43 18.4 

3-5 yıl 61 26.1 

6-9 yıl 59 25.2 

10 ve daha fazla 71 30.3 

Toplam 234 100.0 

Öğretmenlerin %18.4’ü (n=43) meslekte 0-2 yıl, %26.1’i (n=61) 3-5 yıl, %25.2’si 

(n=59) 6-9 yıl, %30.3’ü (n=71) 10 veya daha fazla yıl geçirmiştir (Tablo 12).  
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Tablo 13. Bireylerin Son İki Yılda Katıldıkları Okuma-Yazma Konulu Etkinliklerin 

Dağılımı  

 N % 

Hizmet içi eğitim semineri 115 49.1 

Sempozyum 72 30.8 

Diğer(Okuma-Yazma Konulu Etkinlikler) 47 20.1 

Toplam 234 100.0 

Öğretmenlerin %49.1’i (n=115) hizmet içi eğitim seminerlerine katılırken, %30.8’i 

(n=72) okuma yazma konulu sempozyumlara katılmıştır (Tablo 13). 

Tablo 14. Bireylerin Çalıştıkları Kurumların Dağılımı 

 N % 

Özel Kurumlar (Anasınıfı, Anaokulu, Kreş Ve 

Gündüz Bakımevi) 
82 35.0 

Devlet Kurumları (Anasınıfı, Anaokulu, Kreş Ve 

Gündüz Bakımevi) 
40 17.1 

Kurum Kreşleri (Anasınıfı, Anaokulu, Kreş Ve 

Gündüz Bakımevi) 
112 47.9 

Toplam 234 100.0 

Öğretmenlerin %35.0’i (n=82) özelde, %17.1’i (n=40) devlette ve %47.9’u (n=112) 

da kurum kreşlerinde çalışmaktadır (Tablo 14).   
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4.2. Okul Öncesinde Dil ve Okuryazarlık Etkinlikleri Temelli Çalışmalar Ölçegine Ait 

Bulgular 

Tablo 15. Okul Öncesinde Dil Ve Okuryazarlık Etkinlikleri Temelli Ölçek Sorularına 

Verilen Cevapların Dağılımı (N=234) 

  
Her zaman 

n(%) 

Sık sık 

n(%) 

Ara sıra 

n(%) 

Nadiren 

n(%) 

Hiç 

n(%) 

Çocuklara birden ona kadar rakamları öğretirim 181 (77.4) 43 (18.4) 1 (0.4) 6 (2.6) 3 (1.3) 

Çocukların renk, şekil ve kavramları tanımasına 

yardım ederim 
190 (81.2) 36 (15.4) 1 (0.4) 4 (1.7) 3 (1.3) 

Çocuklarla birlikte okuduğum kitap, hikâye, 

masal ile ilgili sohbet ederim 
193 (82.5) 31 (13.2) 2 (0.9) 6 (2.6) 2 (0.9) 

Kitap okurken ya da okuduktan sonra 

okuduklarımızla ilgili soru sorarım 
182 (77.8) 43 (18.4) 2 (0.9) 3 (1.3) 4 (1.7) 

Çocuklara zıt kavramları (alt-üst) öğretirim  172 (73.9) 48 (20.6) 4 (1.7) 8 (3.4) 1 (0.4) 

Çocuklara, çocuk şarkı ve şiirlerini öğretirim 168 (71.1) 52 (22.3) 5 (2.1) 6 (2.6) 2 (0.9) 

Her gün çocuklara kitap okumak için özel 

zaman ayırırım 
125 (53.7) 77(33.0) 18 (7.7) 10 (4.3) 3 (1.3) 

Çocuklara incelemeleri için kitap ve diğer basılı 

materyallerden veririm 
163 (70.0) 59 (25.2) 2 (0.9) 7 (3.0) 2 (0.9) 

Çocuklara sesli olarak şiir, masal, hikâye, 

resimli kitaplar okurum 
156 (67.0) 48 (20.5) 8 (3.4) 12 (5.2) 9 (3.9) 

Çocuklara kitabın başı, sonu, ön ve arka kapak 

gibi farklı özellikleri ile ilgili bilgi veririm 
109 (46.8) 92 (39.5) 16 (6.9) 11 (4.7) 5 (2.1) 

Sevilen kitapları tekrar tekrar okurum 111 (47.4) 66 (28.2) 36 (15.4) 16 (6.8) 4 (1.7) 

Çocuklara harflerin ve kelimelerin soldan sağa 

ve sayfaların baştan sona doğru sıralandığını 

öğretirim 

93 (39.9) 70 (30.1) 29 (12.4) 27 (11.6) 14 (6.0) 

Çocuklara bire bir yüksek sesle kitap okurum 84 (36.1) 45 (19.3) 38 (16.3) 47 (20.2) 19 (8.1) 

Çocuklarla beraber alfabedeki harflerle ilgili ses 

duyarlılığı çalışmaları yaparız 
84 (36.1) 70 (30.0) 44 (18.9) 22 (9.4) 13 (5.6) 

Çocuklara isimlerini nasıl yazacaklarını 

öğretirim 
70 (30.0) 52 (22.3) 33 (14.2) 50 (21.5) 28 (12.0) 

İsimlerin fonetik olarak nasıl ifade edileceğini 

öğretirim 
52 (22.3) 64 (27.5) 42 (18.0) 44 (18.9) 31 (13.3) 

Çocuklara büyük harf, küçük harf arasındaki 

farkı öğretirim 
54 (23.2) 50 (21.5) 29 (12.4) 58 (24.9) 42 (18.0) 

Çocuklara alfabedeki harfleri öğretirim 56 (24.0) 30 (12.9) 31 (13.3) 58 (24.9) 58 (24.9) 

Bu çalışmada Green, Peterson ve Lewis tarafından geliştirilen anketten 

yararlanılmıştır.  2006’ da oluşturulan anketin Cronbach α katsayısı 0,94’ tür. 2018 yılında, 

234 öğretmene uygulanan bu ölçeğin Cronbach α katsayısı 0.87 olarak bulunmuştur.  
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Tablo 15’de de görüldüğü gibi,  

Çocuklara birden ona kadar rakamları öğretirim, çocukların renk, şekil ve 

kavramları tanımasına yardım ederim, çocuklarla birlikte okuduğum kitap, hikâye, masal 

ile ilgili sohbet ederim, kitap okurken ya da okuduktan sonra okuduklarımızla ilgili soru 

sorarım, çocuklara zıt kavramları (alt-üst) öğretirim maddeleri en yüksek oranda “her 

zaman” olarak işaretlenen ilk beş maddedir. Çalışmada ölçeğe katılan okul öncesi 

ögretmenlerinin okuma-yazma becerisinin gelişimine yönelik rolleri ve uygulamaları 

araştırılırken; "Çocuklarla okuduğum kitap, hikaye, masal hakkında sohbet ederim" ifadesi 

birinci sırada yer almaktadır.  Bu ifadeler MEB programında yer alan kazanımlara hizmet 

ederek, çocukları özellikle dil alanında geliştirerek okuma yazma becerilerini 

desteklemektedir. Bunun yanı sıra; Çocuklarla beraber alfabedeki harflerle ilgili ses 

duyarlılığı çalışmaları yaparız, çocuklara isimlerini nasıl yazacaklarını öğretirim, isimlerin 

fonetik olarak nasıl ifade edileceğini öğretirim, çocuklara büyük harf, küçük harf 

arasındaki farkı öğretirim, çocuklara alfabedeki harfleri öğretirim maddeleri en düşük 

oranda “her zaman” olarak işaretlenen son beş maddedir. 

"İsimlerin fonetik olarak nasıl ifade edileceğini öğretirim, “Çocuklara büyük harf, 

küçük harf arasındaki farkı öğretirim, Çocuklara alfabedeki harfleri öğretirim” ifadeleri 

son sıralarda yer almaktadır. Öğretmenlerin MEB programında yer almayan konularda 

uygulamalarının düşük oranda olduğu göze çarpmaktadır.  

Sonuçlara bakıldığında hiç yapılmadığı söylenen etkinliklerin başında %24 ile 

alfabe öğretimi gelmektedir ve benzer şekilde isimlerin fonetik olarak nasıl ifade 

edileceğini öğretimi maddeside %22 oranına sahiptir. Bu maddelerin doğrudan okuma-

yazma öğretimi olarak algılandığı düşünülebilir. 

Diğer bir sonuç ise, her zaman yapıldığı belirtilen (%82 ) çocuklarla hikayeler ile 

ilgili sohbet etme iken bire bir kitap okuma (%36) olduğu görülmekyedir. Bu durum bize 

daha çok grup etkinliklerinin tercih edildiğini de göstermektedir. 

Okul öncesinde dil ve okuryazarlık etkinlikleri temelli çalışmalar ölçek analizinde 

elde edilen bulgular, birinci soruya verilen cevapta okul öncesi kurum öğretmenlerinin 

%95.8’i (n=224) çocuklara birden ona kadar rakamları her zaman veya sık sık öğrettiğini 
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ifade ederken, %4.2’si (n=10) ara sıra ve nadiren öğrettiğini veya hiç öğretmediğini ifade 

etmiştir. 

Öğretmenlerin ikinci soruya cevabı ise %81.2’si (n=190) çocukların renk, şekil ve 

kavramları tanımasına her zaman yardımcı olduğunu bildirirken, %36’sı (n=15.4) sık sık 

yardımcı olduğu ifade etmiştir. Benzer şekilde öğretmenlerin üçüncü sorudaki cevaplarında 

%95.7’si (n=224) çocuklara okuduğu kitap, hikaye ve masallar hakkında her zaman ve sık 

sık sohbetler ettiğini belirtirken, %96.2’si (n=225) ise kitabı okurken veya okuduktan 

sonra, her zaman veya sık sık sorular sorduğunu ifade ederek dördüncü soruyu 

yanıtlamıştır.  

Yine, çalışmaya katılan 172 öğretmen (%73.9) beşinci soruda çocuklara zıt 

kavramları her zaman öğrettiğini belirtirken, 48 öğretmen (%20.6) ise sık sık öğrettiğini 

belirtmiştir.  

Altıncı sorudaki cevaplarda öğretmenlerin %93.4’ü (n=220) çocuklara her zaman 

veya sık sık çocuk şarkı ve şiirlerini öğretirken, yedinci soruda öğretmenlerin %86.7’si 

(n=202) her zaman veya sık sık çocuklara kitap okumak için özel bir vakit ayırmaktadır.  

Ölçeğe katılan öğretmenlerin sekizinci soruyu cevaplarken %95.2’si (n=222)  her 

zaman veya sık sık kitap ve diğer basılı materyalleri incelemesi için çocuklara verirken, 

%4.8’i (n=11) ara sıra veya nadiren verdiğini veya hiç vermediğini ifade etmiştir.  

Yine öğretmenlerin %67.0’si (n=156) çocuklara her zaman yüksek sesle şiir, masal, 

hikâye ve resimli kitaplar okurken, %20.5’i (n=48) bu aktiviteyi ara sıra 

gerçekleştirdiklerini ifade ederek dokuzuncu soruyu cevaplamıştır.  

Çalışmaya katılan 201 öğretmen, onuncu soru için; (%86.3) her zaman veya sık sık 

kitabın başı ve sonu, ön, arka kapak, gibi özellikleri ile ilgili bilgi verdiğini ifade ederken 

27 (%14.6) öğretmen nadiren veya ara sıra bilgi verdiğini ifade etmiştir. Bununla birlikte 5 

öğretmen (%2.1) ise hiç bilgi vermediğini ifade etmiştir. Benzer şekilde 111 öğretmen 

(%47.4) sevilen kitapları her zaman, 66 öğretmen (%28.2) ise sıklıkla tekrar tekrar 

okumaktadır cevaplarıyla on birinci soruyu cevaplamaktadır. Fakat 36 öğretmen (%15.4) 
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ara sıra okurken, 16 öğretmen (%6.8) nadiren okumakta ve 4 öğretmen (%1.7) ise hiç 

okumamaktadır.  

On ikinci soruda, çocuklara harflerin ve kelimelerin soldan sağa ve sayfaların 

baştan sona doğru sıralandığını her zaman veya sıklıkla öğrettiğini ifade eden 163 (%70.0) 

öğretmen olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 29 öğretmen (%12.4) ara sıra ve 27 

öğretmen (%11.6) nadiren öğrettiğini ifade ederken 14 öğretmen (%6.0) ise hiç 

öğretmediğini ifade etmiştir.  

Öğretmenlerin on üçüncü soruda %36.1’i her zaman çocuklara bire bir yüksek sesle 

kitap okuduğunu, %19.3’ü ise sık sık okuduğunu, %16.3’ü ara sıra ve %20.2’si nadiren 

okuduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin %8.1’i ise hiç okumadığını 

belirtmiştir. 

On dördüncü soruda öğretmenlerin %66.1’i her zaman veya sık sık çocuklarla 

beraber alfabedeki harflerle ilgili ses duyarlılığı çalışması yaparken, %28.3’ü ise ara sıra 

veya nadiren bu çalışmayı yaptığını ifade etmiştir. Geriye kalan 13 öğretmen ise (%5.6) hiç 

ses duyarlılığı çalışması yapmadığını belirtmiştir. 

On beşinci soruda çalışmaya katılan 122 öğretmen (%52.3) her zaman veya sık sık 

çocuklara isimlerini nasıl yazacaklarını öğrettiğini belirtmiştir. Benzer şekilde 83 öğretmen 

(%35.7) ise ara sıra veya nadiren öğrettiğini ifade etmiş, 28 öğretmen ise (%12.0) hiç 

öğretmediğini ifade etmiştir.  

On altıncı soruda isimlerin fonetik olarak nasıl ifade edileceğini her zaman 

öğrettiğini belirten öğretmen sayısı 52 (%22.3), sık sık öğrettiğini belirten öğretmen sayısı 

64 (%27.5), ara sıra öğrettiğini belirten öğretmen sayısı 42 (%18.0), nadiren öğrettiğini 

belirten öğretmen sayısı 44 (%18.9) ve hiç öğretmediğini belirten öğretmen sayısı 31 

(%13.3)’dir.  

Öğretmenlerin %44.7’si (n=104) çocuklara büyük ve küçük harf arasındaki farkı 

her zaman veya sık sık öğrettiğini ifade ederken, %37.3’ü (n=87) ara sıra veya nadiren 

öğrettiğini ifade ederek on yedinci soruyu cevaplamıştır. On sekizinci soruda yine 

öğretmenlerin %36.9’u (n=86) çocuklara alfabedeki harfleri her zaman veya sıklıkla 
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öğrettiğini belirtmiştir. Benzer şekilde, %38.2’si (n=89) ara sıra veya nadiren öğrettiğini 

belirtmiştir. Öğretmenlerin %24.9’u (n=58) ise hiç öğretmediğini ifade etmiştir.  

Genel olarak değerlendirildiğinde; öğretmenlerin çocuklara renk, şekil,  rakam, 

kavram tanımasını sağladıkları görülmüştür. Benzer şekilde Tuğluk,  Kök,  Koçyigit, Kaya, 

Gençdoğan (2008) araştırmalarında okul öncesi öğretmenlerinin okuma-yazma 

etkinliklerini uygulamaya yönelik görüşlerini değerlendirirken öğretmenlerin özellikle 

kavramlara yönelik etkinliklere daha fazla yer verdiğini tespit etmişlerdir.  

Bir başka çalışma sonucunda Bay, Akbaba Altun,  Şimşek Çetin  (2014) okul 

öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında ses, kavram ve çizgi 

etkinliklerine yer verdikleri sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca bu öğretmenler ilköğretime 

hazırlık sürecinde kavram ve yazmaya hazırlık çalışmalarının önemini vurgulamışlardır. 

Bu çalışmaların aksine bir diğer çalışmada okuma-yazmaya hazırlık konusunda 

öğretmenlerin, yazma becerisini geliştirmek için yeterince etkinlik yaptıklarını bununla 

birlikte ses, görsel algı, bilgisel farkındalık,  dinleme, konuşma becerileri ve kelime 

dağarcığını geliştirmeye yönelik çalışmalara ise yeterince yer vermedikleri ortaya 

konmuştur. (Erdoğan, Altınkaynak ve Erdoğan, 2013). 

Çalışmada elde edilen diğer bir bulguya göre öğretmenlerin harf, fonetik 

çalışmaları, isim kopya etme gibi etkinlikleri yoğun olarak yaptırmadıkları göze 

çarpmaktadır. Buradan çıkarılan sonuçta ise MEB programında yer alan kazanımların daha 

yoğun olarak uygulandığıdır (MEB, 2013).  

4.3. Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formuna Ait Bulgular 

Ankara ilinde yer alan özel, devlet ve kurum kreşlerinde gözlem yapılmıştır. Her bir 

gözlem 15-20 dakika sürmüş olup, iki gözlemci gözlemleri yapmıştır. Gözlemciler ortama 

dâhildir. Gözlem sonunda yapılan gözlemler karşılaştırılmıştır. Gözlem yapılırken sınıf 

ortamına, öğretmen tutumuna, etkinlik sırasındaki materyal seçimlerine dikkat edilmiştir. 

Gözlem sürecinde bazı sınıflarda kitaplarda yer alan okuma yazma çalışmalarına yer 

verilirken bazı sınıflarda tahta kullanımı ve fotokopi çalışmaları görülmüştür. 
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Demografik bilgiler 

Okuma yazma etkinlikleri öğretmen gözlem formuna verilen cevaplara 

bakıldığında, toplamda 14 öğretmenle görüşülmüştür.  Sınıflardaki ortalama çocuk sayısı 

18’dir (min=14, mak=22). Öğretmenlerin meslekte geçirdikleri yıl ortalaması 

15.71±5.59’dur. Meslekte geçirilen minimum yıl 4, maksimum yıl ise 22 yıldır. 

Öğretmenlerin çalıştıkları okul türü 5 tanesi kurum kreşi olup, 9 tanesi devlet okuludur. 

Gözleme konu olan okuma yazma etkinlikleri içinde, sanat çalışması, çizgi çalışmaları, 

dergide yer alan etkinlik çalışma sayfası yaptırılmakta, kitap okuma ve sayı-nesne 

eşleştirme çalışmaları yapılmaktadır.  

Tablo 16.  Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formuna Cevap Veren 

Öğretmenlerin Eğitim Durumu 

 N % 

Lise 2 18.18 

Ön lisans 2 18.18 

Lisans 7 63.64 

Toplam 11 100.0 

Tablo 17. Gözlem Sınıfındaki Öğrencilerinin Yaşlarının Dağılımı 

 N % 

4 yaş 4 28.6 

5-6 yaş 10 71.4 

Toplam 14 100.0 

Eğitim alan çocukların %28.6’sı (n=4) 4 yaşında, %71.4’ü (n=10) 5 veya 6 

yaşındadır (Tablo 17). Öğretmenlerin %18.18’i (n=2) lise mezunu, %18.18’i (n=2) ön 

lisans mezunu ve %63.64’ü (n=7) ise lisans mezunudur (Tablo 16). 

Tablo 18.  Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formuna Cevap Veren 

Öğretmenlerin Eğitim Durumu 

 N % 

Lise 2 18.18 

Ön lisans 2 18.18 

Lisans 7 63.64 

Toplam 11 100.0 
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Tablo 19.  Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Sürecindeki Odaklanan 

Konuların Dağılımı (n=14) 

 

Gözlendi 

n 

Gözlenmedi 

N 

Etkinliklerde kullanılan materyaller her 

çocuğa yetecek sayıdadır. 
12 2 

Çocukların yaşına ve ilgisine göre 

düzenlenir. 
12 2 

Basitten karmaşığa doğru ilkesi göz önünde 

bulundurulur. 
11 3 

Öğretmen yönergede ne yapılması 

gerektiğini çocuklara kısa ve anlaşılır 

şekilde anlatır. 

10 4 

Öğretmen etkinlik boyunca çocukları izler 

ve gelecek çalışmayı planlar 
11 3 

Sınıf ortamında okuma yazma konusunda 

farkındalık oluşturacak panolar vardır. 
11 3 

Sınıf ortamında okuma yazma konusunda 

farkındalık oluşturacak ulaşılabilir 

materyaller vardır. 

4 10 

Öğretmenler okula hazırlığın ne olduğu ve 

nasıl olması gerektiği ile ilgili gerekli 

bilgiye sahiptir. 

5 9 

Öğrenciler ses bilgisi farkındalığı gösterir. 8 6 

Öğrenciler okuma ve yazı farkındalığı 

gösterir. (Görsel okuma, işaret tanıma, isim 

farkındalığı) 

6 8 

Öğrenciler küçük kas kullanımı gerektiren 

hareketleri yaparbilir. 
14 0 

Öğretmenlerin çalıştıkları okul türü 5 tanesi kurum kreşi olup, 9 tanesi devlet 

okuludur. Okuma yazma etkinlikleri öğretmen gözlem formuna verilen cevaplara göre, 

birinci madde için sınıfların %85.7’sinde (n=12) etkinlik çalışma sayfaları çoğaltılarak her 

çocuğa dağıtıldığı gözlemlenirken, %14.3’ünde (n=2) gözlenmemiştir.  

İkinci madde için; öğretmenlerin %85.7’si (n=12) çalışma süresini çocukların ilgisi 

kadar düzenlerken, %14.3’ü (n=2) çalışma süresini çocukların ilgisi kadar 

düzenlememiştir. Benzer şekilde üçüncü madde için 11 öğretmenin sınıfında (%78.6) 

örneklerin basitten karmaşığa doğru olduğu gözlemlenirken, 3 öğretmenin sınıfında 

(%21.4) bu durum gözlenmemiştir. Örneğin bu sınıflardan birinde dergide yer alan 

örneklerin karışık halde bulunduğu tespit edilmiştir.  
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Dördüncü madde için öğretmenlerin %71.4’ü (n=10) çocuklara yönergede ne 

yapılması gerektiğini kısa ve anlaşılır bir şekilde anlatmıştır, %28.6’si ise (n=4) 

anlatmamıştır. Bazı sınıflarda yönergelerin karmaşık olduğu ve hızlı anlatıldığı 

gözlenmiştir. Fakat yönerge konusunda neler yapılması gerektiğini anlatan öğretmenlerden 

biri, anlamayan çocuğun yanına giderek tekrar anlatmıştır. 

Beşinci madde için sınıfların 11’inde (%78.6) öğretmenler çalışma sona erinceye 

kadar çocukların yanında durup gözlem yaparken, 3 sınıfta (%21.4) bu durum 

gözlemlenmemiştir. Çocuklar gözlemlenirken bazı öğretmenlerin ertesi gün dergide yer 

alan farklı bir çalışma sayfasını yapacağı görülmüştür.  

Altıncı madde için; sınıfların %78.6’sında (n=11) okuma yazma konusunda 

farkındalık oluşturacak panolar varken, %21.4’ünde (n=3) yoktur. Panoların olduğu 

sınıflarda, öğretmenler ertesi gün sayı ve çizgi çalışması yapacaklarından ve dergide yer 

alan farklı çalışmaları yapacaklarından bahsetmişlerdir. Patterson (2002) 13 öğretmen ile 

yaptığı nitel veriler sonucunda; öğretmenlerin yazılı çevreye önem verdikleri ve yazılı 

çevreyi sağlamak amacıyla sınıflarında çocukların okuma ve yazma 

becerilerini geliştirmeye yönelik okuma alanları bulundurduklarını ortaya koymuştur. 

Ayrıca söz konusu çalışmada; öğretmenlerin yüksek sesle okuma etkinlikleri yaptıkları, 

küçük kas gelişimini destekleyecek hareket becerilerine önem verdikleri ve buna yönelik 

etkinlikler yaptıkları da saptanmıştır. 

Yedinci madde için benzer şekilde, sınıfların %28.6’sında (n=4) okuma yazma 

konusunda farkındalık oluşturacak materyaller olduğu gözlemlenirken, %71.4’ünde (n=10) 

bu materyallerin sınıf ortamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu sınıfların bazılarında harf 

panosu yokken, bazılarında sadece beyaz yazı tahtası olduğu gözlenmiştir. Okuma yazma 

konusunda farkındalık oluşturacak materyallere sahip sınıflardan birinde, perdenin üstünde 

sayılar olduğu görülmüştür.  

Sekizinci madde analizinde öğretmenlerin %35.7’sinin (n=5) okula hazırlığın ne 

olduğu ve nasıl olması gerektiği ile ilgili yeterli bilgiye sahibi olduğu gözlemlenmiş, 

%64.3’ünün (n=9) ise bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir.  
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Dokuzuncu maddede sınıfların %57.1’inde (n=8) öğrencilerin ses bilgisi 

farkındalığı gösterdiği, %42.9’unda (n=6) ise göstermediği belirlenmiştir. Onuncu 

maddede sınıfların %42.9’unda (n=6) öğrencilerin okuma ve yazma farkındalığı gösterdiği, 

%57.1’inde (n=8) bu farkındalığı göstermediği gözlenmiştir.   

Son olarak on birinci maddede, sınıfların tamamında (n=14) öğrencilerin küçük kas 

kullanımı gerektiren hareketler yaptığı gözlenmiştir.   

 Gözlem sürecinde en az gözlenen madde sınıf ortamında okuma yazma konusunda 

farkındalık oluşturacak materyallere ilişkin madde en az gözlemlendiği tespit edilmiştir. 

Konu ile ilgili Deretarla Gül  (2004) yaptığı çalışmada öğretmenlerin sınıftaki okuma 

yazma çalışmalarına yönelik materyallerinin nitelik ve niceliğini arttırmaya çalıştıklarını 

ortaya koymuştur. 

4.4. Yarı Yapılandırılmış Soru Formu Bulguları 

Nitel araştırmada yer alan görüşme sorularının hazırlanması aşamasında Green, 

Peterson ve Lewis (2006)  tarafından geliştirilen ölçeğe paralel, literatür araştırması ile 

desteklenerek 9 soru hazırlanmış ve bu sorularla ilgili uzman görüşleri alınmıştır (Ek 5). 

Görüşme soruları doğrudan araştırmacı tarafından katılımcılara yöneltilmiştir ve 

katılımcıların verdikleri yanıtlar araştırmacı tarafından kayıt altına alınmış ve 

çözümlenmiştir. Araştırmaya gönüllülük esasına dayanarak katılmayı kabul eden 32 okul 

öncesi öğretmeni ile görüşülerek, nitel analiz için hazırlanan dokuz soruya yanıt vermeleri 

istenmiştir. 

Yarı Yapılandırılmış Soru Formu Maddeleri 

 Okul öncesinde “okuma yazma hazırlık etkinlikleri” denilince aklınıza neler 

geliyor? 

 Okul öncesinde “okuma yazma öğretimi” denilince aklınıza neler geliyor? 

 Okul öncesin dönem çocuklarına okuma yazma öğretimi verilmesi konusunda 

görüşleriniz nelerdir?  

 Okul öncesi dönem çocuklarına okuma yazma öğretimi konusunda kendinizi ne 

kadar yeterli/yetersiz görüyorsunuz? 
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 Okul öncesi MEB Programında yer alan okuma yazma etkinlikleri konusunda 

görüşleriniz nelerdir? Hangi gelişim alanları ya da beceriler anlamında yeterli 

veya yetersiz olduğunu düşünüyorsunuz? 

 Okul öncesi öğretmenliği bölümünde lisans düzeyinde zorunlu bir okuma 

yazmaya öğretimi olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

 Velilerinizin çocuklarına okuma yazma öğretilmesi konusundaki düşünceleri 

hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

 Okul yönetiminizin okuma yazma öğretimi konusundaki yaklaşımı nasıldır? 

 Sınıfınızdaki çocukların okuma yazmaya hazır bulunuşluklarını nasıl 

değeriyorsunuz? Bunu desteklemek için ne tür etkinlikler yorsunuz? 

Demografik Bilgiler 

Tablo 20.  Yarı Yapılandırılmış Soru Formunu Dolduran Öğretmenlerin Eğitim 

Durumları Dağılımı 

 N % 

Yüksek lisans 2 6.7 

Lisans 19 63.3 

Lise 3 10 

Ön lisans 6 20 

Total 30 100 

Soru formuna verilen cevaplara göre, öğretmenlerin %6.7’si (n=2) yüksek lisans 

mezunu, %63.3’ü (n=19) lisans mezunu, %10.0’u (n=3) lise mezunu, %20.0’si (n=6) ise 

ön lisans mezunudur (Tablo 20). 
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Tablo 21. Yarı Yapılandırılmış Soru Formunu Dolduran Öğretmenlerin Günlük 

Çalışma Saatlerii 

 N % 

5 4 13.3 

6 4 13.3 

8 7 23.4 

8.5 1 3.3 

9 14 46.7 

Total 30 100.0 

Öğretmenlerin %13.3’ü (n=4) günde 5 saat, %13.3’ü (n=4) günde 6 saat, %23.4’ü 

(n=7) günde 8 saat, %3.3’ü (n=1) günde 8.5 saat, %46.7’si (n=14) ise günde 9 saat 

çalışmaktadır (Tablo 21). 

Tablo 22. Yarı Yapılandırılmış Soru Formunu Dolduran Öğretmenlerin Konuyla 

İlgili Son İki Yılda Katıldıkları Hizmet İçi Eğitimleri 

 N % 

Seminer 12 75.0 

Sempozyum 3 18.7 

Diğer 1 6.3 

Total 16 100.0 

Yarı yapılandırılmış soru formuna cevap veren 12 öğretmen (%75.0) seminerlere, 3 

öğretmen (%18.7) sempozyumlara ve 1 öğretmen (%6.3) ise başka diğer etkinliklere 

katıldığını bildirmiştir (Tablo 22). 

Tablo 23. Yarı Yapılandırılmış Soru Formunu Dolduran Öğretmenlerin Meslekte 

Geçirdikleri Süreler 

 N % 

2-6 9 31.0 

6-10 7 24.1 

11-15 8 27.6 

16-24 5 17.3 

Toplam 29 100.0 

Öğretmenlerin %31.0’i (n=9) meslekte 2-6 yıl geçirdiklerini, %24.1’i (n=7) 

meslekte 6-10 yıl arası yıl geçirdiklerini, %27.6’si (n=8) meslekte 11-15 yıl arası 
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geçirdiklerini, %17.3’ü (n=5) meslekte 16-24 yıl arası geçirdiklerini ifade etmişlerdir 

(Tablo 23).  

Tablo 24.  Yarı Yapılandırılmış Soru Formunu Dolduran Öğretmenlerin Çalıştıkları 

Kurumların Dağılımı 

 N % 

Kurum Kreşi (Anasınıfı, Anaokulu, Kreş Ve 

Gündüz Bakımevi) 
10 43.5 

MEB (Anasınıfı, Anaokulu, Kreş Ve Gündüz 

Bakımevi) 
9 39.1 

Özel (Anasınıfı, Anaokulu, Kreş Ve Gündüz 

Bakımevi) 
4 17.4 

Toplam 23 100.0 

Öğretmenlerin %43.5’i (n=10) kurum kreşinde, %39.1’i (n=9) Meb’de, %17.4’ü 

(n=4) ise özel kurumlarda çalışmaktadır (Tablo 24). 

Tablo 25. Okul Öncesinde “Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri” Nelerdir? Sorusuna 

Verilen Cevaplar  

Görüşler Katılımcı Kodları f 

Çizgi çalışmaları, sayı çalışmaları, ses 

çalışmaları, harf tanıtımı, şekil 

kavramları 

1, 2, 3, 4, 5, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 

20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30 

19 

El becerisi kazandırmak, el göz 

koordinasyon çalışmaları 

3, 10, 13, 16, 17, 20, 24 7 

Masada uzun süre oturma alışkanlığı 

kazandırma, dikkat süresini artırmak 

9, 21, 25 3 

Bilişsel olgunluğu, hazır bulunuşluk 

seviyesinin ölçülmesi 

6, 7, 8, 12, 23, 25 6 

İlkokula hazırlık 12, 16, 17, 18, 19, 22, 25, 26 8 

Çalışmaya katılan 19 öğretmen, okul öncesi okuma yazma etkinlikleri olarak çizgi 

çalışmaları, sayı çalışmalar, ses çalışmaları, harf tanıtımı ve şekil kavramlarını 

düşünmektedir (Tablo 25). İlkokula hazırlık çalışmalarının içerisinde yer alan Okuma 

yazmaya hazırlık çalışmaları çocukların ilkokula geçiş sürecinde kolaylık yaratmak, 

hazırbulunuşluk seviyelerini arttırmak için yapılan etkinliklerdir (Dönmezler, 2016) Asla 

okuma veya yazma öğretmek hedefini taşımamaktadır. Ayrıca MEB 2013 eğitim 

programına göre okul öncesi dönemde; okuma, yazma, harf gösterme ve yazma yoktur. 

Harfleri göstermek ve harfleri yazdırmak da yoktur (MEB, 2013, s. 42). Yedi öğretmen el 
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becerisi kazandırma ve el göz koordinasyon çalışmalarının, üç öğretmen masada uzun süre 

oturma alışkanlığı kazandırma ve dikkat süresini artırmanın okul öncesi okuma yazma 

etkinlikleri olduklarını belirtmiştir. Geriye kalan 14 öğretmenin 6’sı bilişsel olgunluğun ve 

hazır bulunuşluk seviyesinin ölçülmesini okul öncesi okuma yazama etkinliği olarak 

değerlendirirken, diğer 8 öğretmense ilkokul hazırlık olarak değerlendirmiştir. Özkaya 

(2018) araştırmasında, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları konusunda okul öncesi 

öğretmenlerinin yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır 

Tablo 26.  Okul Öncesinde “Okuma Yazma Öğretimi” Nelerdir? Sorusuna Verilen 

Cevaplar  

Görüşler Katılımcı Kodları f 

Çizgi çalışmaları, sayı çalışmaları, kavram 

çalışmaları 

2, 8, 10, 11, 13, 17, 18, 

21, 24, 26, 27, 28 
12 

Çocuğu en iyi şekilde okula hazırlamak, ilkokul 

öncesi edinmesi gereken becerileri kazandırmak 

3, 4, 8, 9, 12, 13, 19, 20, 

22, 29 
10 

Çocuklardaki görsel farkındalık ve görme 

yeterliliği 
5, 6, 14, 15, 23, 28,  6 

Dikkat, algı çalışmaları 15, 21, 23 3 

Çocukların hazır bulunuşluk seviyelerini artırmak 8 1 

Çocukların el kaslarının çalışması 10, 11, 13, 15, 23 5 

Harf eğitimi verilmiyor 16, 17 2 

Okuma yazma eğitiminden çok çocukların 

deneylerle, gözlemlerle ve çeşitli uyaranlarla 

desteklenmesi 

25 1 

Tüm gelişim alanlarda gösterdiği olgunluk 30 1 

Çocukların adım atışı ile beraber ritim oluşturarak 

bebek grubundan başlar yıldan yıla devam eden 

her şey 

7 1 

Çalışmaya katılan 12 öğretmen okul öncesi okuma yazma öğretimi olarak çizgi, 

sayı ve kavram çalışmalarını düşündüğünü belirtmiştir. On öğretmen çocuğu en iyi şekilde 

okula hazırlamak, ilkokul öncesi edinmesi gereken becerileri kazandırmak olarak 

değerlendirmiştir. Altı öğretmen çocuklardaki görsel farkındalık ve görme yeterliliği, 3 

öğretmen dikkat ve algı çalışmaları, 1 öğretmen çocukların hazır bulunuşluk seviyelerinin 

artırılması, 5 öğretmen çocukların el kaslarının çalışması, 1 öğretmen çocukların deney, 

gözlem ve çeşitli uyaranlarla desteklenmesi, 1 tanesi tüm gelişim alanlarında gösterdiği 
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olgunluk ve 1 tanesi de bebeklikten başlayarak yıldan yıla devam eden her şey olarak 

belirtmiştir (Tablo 26). 

Tablo 25 ve tablo 26 incelendiğinde “çizgi çalışmaları” ve “sayı çalışmaları” iki 

soruyada aynı cevaplar verildiği görülmüştür. Ve bu ortak olarak verilen cevaplar katılımcı 

kodları olarak incelendiğinde en büyük kişi sayısına sahiptir. Tablo 18 için sayı 19 olarak 

görülürken, tablo 19 için sayı 12’ dir.  Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ve okuma 

yazma öğretimi soruları için benzer cevapları verdikleri görülmüştür. Bu durum okuma 

yazma hazırlık etkinlikleri ile okuma yazma eğitimi arasındaki büyük farkın 

algılanmadığını düşündürmektedir. İncelenen bu iki tablo da “harf eğitimi verilmiyor” ve 

“ilkokula hazırlık” kodları diğer kodlara göre farklı olarak göze çarpmaktadır. Bu 

cevapların oranı ise “ilkokula hazırlık” için 8 iken, “harf eğitimi verilmiyor” için ise 2’ dir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma etkinlikleri denilince kavram 

çalışmaları, kitap çalışmaları, çalışma sayfalarının akıllarına geldiği görülmüştür. 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları düşünülenin aksine, kitap/kavram/çizgi 

çalışmaları ile sınırlı kalmayıp, çocuğun aktif olarak katıldığı oyun, sanat, müzik ve drama 

gibi etkinlikleri kapsamaktadır. Okul öncesi eğitiminin amacı çocuklara okuma ve yazma 

öğretimi yapmak değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı öğrenmeleri için 

hazırbulunuşluk seviyelerini yükseltmektir. Okul öncesi dönemde farkındalık yaratmak, 

heveslendirmek, kitap okumayı sevdirmek temel öncelik olmalıdır ( MEB, 2013, s. 42). 
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Tablo 27.  Okul Öncesi Dönem Çocuklarına Okuma Yazma Öğretimi Sorusuna 

Verilen Cevaplar 

Görüşler F 

Verilmeli Yaş düzeyine uygun olarak oyun, müzik, hikâye, kukla ile 

verilmeli 

16 

Uzman bir öğretmen tarafından çok yoğun olmayacak şekilde 

verilmeli 

Çeşitli dil etkinlikleri, kalemle yapılan çalışmalar, sesleri 

tanımaya yönelik çalışmalar olabilir. 

Basit, ilgi çekici, renkli sayfalarla verilebilir. 

İlkokula hazırlık çalışması şeklinde verilmeli. 

Verilmemeli Çocuklar eğitime hazır değil. 

11 Kulak dolgunluğu adına ses ve ritim çalışmaları yapılmalı. 

Okuma yazmaya hazırlık dersi verilmeli. 

Soru formunu dolduran 16 öğretmen 3-6 yaş arasındaki çocuklara okuma yazma 

öğretimi verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu öğretmenlerin %43.5’i (n=10) kurum 

kreşinde, %39.1’i (n=9) Meb’de, %17.4’ü (n=4) ise özel kurumlarda çalışmaktadır. 

Bu görüşü destekleyen öğretmenler, bu eğitimin yaş düzeyine uygun olarak müzik, 

hikâye, kukla ile verilmesi gerektiğini, uzman bir öğretmen tarafından çok yoğun 

olmayacak şekilde verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir kısmı ise, çeşitli dil etkinlikleriyle, 

kalemle yapılan çalışmalarla, sesleri tanımaya yönelik olarak verilmesi gerektiğini 

vurgulamıştır. Bazı öğretmenlerse basit, ilgi çekici, renkli sayfalarla ve ilkokula hazırlık 

şeklinde verilmesi gerektiğini ifade etmiştir (Tablo 27). Yapılan çalışmalar; çocukları 

okuma yazma sürecine hazır hale getirmek için onlara kendilerini ifade edecekleri 

etkinlikler planlanması gerektiğine (Mansy, 2006) ve bu çalışmaların çocuklarda sözel dil 

becerisini geliştirdiğine dikkat çekmektedir (Huls, 2002). 

Verilmemesi gerektiğini savunan 11 öğretmen ise çocukların eğitime hazır 

olmadığını, kulak dolgunluğu adına ses ve ritim çalışması yapılabileceğini veya okuma 

yazmaya hazırlık dersi verilebileceğini belirtmişlerdir. Yangın (2007), okul öncesi eğitim 

alan çocukların % 14,1’ i kalemi doğru tutamadığı, %34,4’ ünün çizerken kâğıdı düzgün 

tutamadığı, %40,6’sının kâğıt ve göz arasındaki gerekli mesafeyi ayarlayamadığı sonucuna 

ulaşmıştır. Bununla birlikte çocukların; yatay, yuvarlak, dik, eğik ve bunlardan oluşan 

çizgileri” düzgün çizme konusunda yetersiz kaldıklarını ve el becerilerini “yeterli” düzeyde 
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kazanamadıklarını ortaya koymuştur. Bu bulguların çocukların, okul öncesi düzeyde 

okuma ve yazmaya yönelik bir takım becerileri kazanamadığını ortaya koyduğu 

söylenebilir. Bir başka çalışma Şahiner (2013), okul öncesi öğretmenlerinin birçoğunun 

anasınıflarında okuma-yazma eğitimi verilmemesi gerektiğine dair düşüncelerini 

göstermektedir. 

Tablo 28.  Okul Öncesi Dönemde Okuma Yazma Öğretimi Yeterliliği 

Görüşler F 

Verebilirim 

Tecrübeliyim. Öğretmenlik yaptım. Sesler nasıl verilir, nasıl 

birleştirilir, hangi sırada verilir ve heceleme gibi temel kuralları 

biliyorum. 

14 

Alfabemizdeki ünlü harfler ses öğretimi olarak, sayı kavramları 

çalışma sayfası şeklinde, basit toplama çıkarma işlemleri legolar 

ile eksilterek ve arttırarak verilebilir. 

Ses çalışmalarında sesleri eğlenceli melodiler eşliğinde işitsel 

olarak, drama çalışmaları ile deneyimleyerek ya da görsel 

materyaller kullanarak verebilirim. 

Eğer çocuk okuma yazma hazırlık sürecini, psikomotor 

gelişimini tamamlanmışsa bu eğitimi verebilirim. 

Veremem 

Yeterliyim ama verilmemeli. Çocuk için uygun değil. Ses 

çalışmaları yapılabilir. 

14 

Bizler yazı yazdırma eğitimi almadık. Okumaya yazmaya bilişsel 

hazırlama konusunda eğitim aldık. Yönergeleri çocuğun yaşına 

uygun olarak, uygulama eğitimi aldık. 

Oyun çağındaki çocukların yeterli olgunluğa erişmeden 

zorlanmasını uygun bulmuyorum. 

Bu öğretmenlerin %43.5’i kurum kreşinde, %39.1’i MEB’de, %17.4’ü ise özel 

kurumlarda çalışmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 14 tanesi 3-6 yaş arası 

çocuklara okuma yazma öğretimi verebileceğini, 14 tanesi de veremeyeceğini ifade 

etmiştir. Okuma yazma eğitimi verebileceğini söyleyen öğretmenlerin bir kısmı, tecrübeli 

olduğunu, öğretmenlik yaptığını, sesler nasıl verilir, nasıl birleştirilir, hangi sırada verilir, 

heceleme gibi temel kuralları bildiği için kendini yeterli gördüğünü belirtmiştir. Özkaya 

(2018) araştırmasında, okuma yazmaya hazırlık çalışmaları konusunda okul öncesi 

öğretmenlerinin yüksek düzeyde yeterliliğe sahip olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

Öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ile okuma yazma eğitimi kavramlarını 

karıştırdıkları fark edilmiştir. Bay ve Alisinanoğlu (2008) okul öncesi öğretmenlerinin 
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okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri yeterlilik algılarının yüksek puan ortalamalarına sahip 

olduğunu ortaya koymuşlardır. Bir kısmı ise bu eğitimin, alfabemizdeki ünlü harfler ses 

öğretimi olarak, sayı kavramları çalışma sayfası şeklide, basit toplama çıkarma işlemleri 

legolar ile eksilterek ve arttırarak verilebileceğini belirtmiştir. Yine, bu eğitimi 

verebileceğini ifade eden bazı öğretmenler, ses çalışmalarında sesleri eğlenceli melodiler 

eşliğinde işitsel olarak, drama çalışmaları ile deneyimleyerek ya da görsel materyaller 

kullanarak verebileceğini, bazıları da eğer çocuk okuma yazma hazırlık sürecini, 

psikomotor gelişimini tamamlanmışsa bu eğitimi verebileceğini ifade etmiştir (Tablo 28). 

Konuya ilişkin bir diğer çalışmanın bulguları da okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazma 

öğretiminde oyun kullanımına ilişkin görüşleri alınmış ve bu konuda yüksek düzeyde bilgi 

sahibi oldukları belirlenmiştir (Özkaya, 2018). 

3-6 yaş arası çocuklara okuma yazma eğitimi veremeyeceğini ifade eden 

öğretmenler, bu eğitimin çocuklar için uygun olmadığını, onun yerine ses çalışmaları 

yapılabileceğini, oyun çağındaki çocukların zorlanmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı 

öğretmenler ise şu görüşte birleşmiştir, “Bizler yazı yazdırma eğitimi almadık. Okumaya 

yazmaya bilişsel hazırlama konusunda eğitim aldık. Yönergeleri çocuğun yaşına uygun 

olarak, uygulama eğitimi aldık.” 

Eğitim ve öğretim sürecinde ilk okuma ve yazma en önemli yapıtaşıdır. Bu 

yapıtaşının başarılı olarak gerçekleştirilmemesi sonucunda daha sonraki gerek akademik 

gerek duygusal sıkıntılara sebebiyet verileceği düşünülmektedir (Başar, 2013). 
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Tablo 29.  MEB Programı ve Okuma Yazma Etkinlikleri  

Görüşler F 

Yeterli 

Sayılar, örüntüler, dikkat çalışmaları ve harfler konusunda yeterli 

olduğunu düşünüyorum. 

9 

Okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri olarak yeterli buluyorum. 

İçerik olarak yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten öğretmen 

içeriği istediği gibi zenginleştirebilir. Uygulama yetersiz. 

Okul öncesi çocukların psikomotor gelişimini desteklemeye ve 

görsel çalışmaları içinde bulunduğu okuma yazmaya hazırlık 

kitapları çocukların gelişim düzeylerine uygunluk 

göstermektedir. 

Yeterli 

değil 

Dik yazı, eğik yazı yönlerinden yetersiz. 

15 

Özellere göre kıyaslayınca yetersiz.  

Genel olarak MEB programının güncellenmesi gerektiğini 

düşünüyorum bütün alan ve beceriler için. Bölgesel farklılıkların 

da erken yaşta okula entegreyle çözülebileceğini düşünüyorum. 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını yeterli görmüyorum.  

Daha detaylı ve eğlenceli boyutlarla yer verilebilir. Görsel olarak 

çocukların daha çok ilgisini çekmeli.  

Soru formunu dolduran öğretmenlerden 9’u okul öncesi dönem için MEB 

programında yer alan okuma yazma etkinliklerinin yeterli olduğunu, 15 tanesi ise yeterli 

olmadığını ifade etmiştir (Tablo 29). Yeterli olduğunu belirten öğretmenlerden bazıları 

sayılar, örüntüler, dikkat çalışmaları ve harfler konusunda yeterli olduğunu, bazıları okuma 

yazmaya hazırlık etkinlikleri olarak yeterli olduğunu, bir kısmı içerik olarak yeterli 

olduğunu ama uygulama noktasında yetersiz olduğunu belirtmiştir.  

Her ne kadar öğretmenler; sayı, renk, şekil gibi kavramlarla ilgili çalışmaları okuma 

yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında ele alsalar da gerçekte; sayılar, sayısal işlemler 

ve geometrik kavramların matematik etkinlikleri kapsamında ele alınması gerektiğine 

dikkat çekilmektedir (Starkey, Klein ve Wakeley, 2004). 

Bazı öğretmenler şu görüş altında birleşmiştir, “Okul öncesi çocukların psikomotor 

gelişimini desteklemeye ve görsel çalışmaları içinde bulunduğu okuma yazmaya hazırlık 

kitapları çocukların gelişim düzeylerine uygunluk göstermektedir.” 

Yeterli olmadığını düşünen 15 öğretmen, MEB programının dik yazı, eğik yazı 

yönlerinden yetersiz olduğunu, özellere göre kıyaslayınca yetersiz olduğunu, genel olarak 
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MEB programının güncellenmesi gerektiğini, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının 

yeterli olmadığını ve daha detaylı, daha eğlenceli hale getirilmesi gerektiği konusunda 

görüş bildirmişlerdir.  

Tablo 30.  Okul Öncesi Öğretmenliği Programında Zorunlu Okuma Yazma Hazırlık 

Dersi Hakkında Görüşler 

Görüşler F 

Olmalı 

Bu konuda okul öncesi öğretmenlerinin yeterli donanıma sahip 

olduğunu düşünmüyorum. O yüzden olmalı. 

12 Öğretmenin bir ön bilgisinin olması, okulda vereceği eğitim ve 

öğretiminde daha başarılı olmasını sağlar. Verebileceği 

etkinlikleri daha da zenginleştirebilir. 

Olmamalı 

Mevcut eğitim programlarında zaten okuma yazmaya yönelik 

eğitimler var. 

8 

Okuma yazmaya hazırlık dersi olmalı ancak çocukların kas 

gelişimini ve bilişsel gelişimini göz önünde alacak şekilde 

olmalı. Sınıf öğretmenlerinin yaptıkları gibi harf öğretimi, yazı 

yazdırma şeklinde olmamalı. 

Olmamalı çünkü çocuklar küçük. 

Soru formuna katılan öğretmenlerin 12 tanesi okul öncesi öğretmenler için zorunlu 

okuma yazma dersi olması gerektiğini, 8 tanesi ise olmaması gerektiğini ifade etmektedir 

(Tablo 30).  Okuma yazma dersinin zorunlu olması gerektiğini ifade eden öğretmenler, bu 

konuda yeterli donanıma sahip olduklarını, ayrıca bir ön bilgilerinin olmasının okulda 

verecekleri eğitim ve öğretimde başarıyı artıracağını düşündüklerini ifade etmişlerdir.  

Okul öncesi okuma yazma hazırlık dersinin zorunlu olmaması gerektiğini düşünen 

bazı öğretmenler, mevcut eğitim programında zaten okuma yazmaya yönelik eğitimlerin 

olduğunu belirtirken bazıları da çocuklar çok küçük olduğu için olmaması gerektiğini 

belirtmiştir. Bazı öğretmenler ise, “Okuma yazmaya hazırlık dersi olmalı ancak çocukların 

kas gelişimini ve bilişsel gelişimini göz önünde alacak şekilde olmalı. Sınıf öğretmenlerinin 

yaptıkları gibi harf öğretimi, yazı yazdırma şeklinde olmamalı.” görüşü altında 

birleşmektedirler. 
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Tablo 31.  Velilerin, Okuma Yazma Öğretimi Düşünceleri 

Görüşler Katılımcı Kodları F 

Doğru bir eğitim olduğunu düşünüyorlar. Okuma ve yazma 

öğretmemizi isteyen bile oluyor. Mutlu oluyorlar. 

2, 5, 7, 11, 13, 22, 23, 24, 25, 

27 

10 

Okuma yazma çalışmaları somut ve ilkokula hazırlık olduğu 

için çok seviyorlar, önemsiyorlar. İlkokulda başarılı bir 

şekilde okuma yazmaya geçebilmesi için anaokulunda aldığı 

okuma yazma becerilerinin gerekli olduğu düşünülüyor. 

 

1, 12, 15,17 

4 

Veliler, uygulamalar yapıp, önde giden öğretmenleri 

görünce kıyaslama yapıp kendi çocuklarının geride 

kaldığını düşünebiliyorlar. 

 

16 

1 

Veliler çocukların harfleri, kelimeleri, cümleleri biran evvel 

tanıyıp, yazmasını arzu ediyorlar,   böyle beklentiye 

giriyorlar. 

19, 20, 21 

3 

Veliler bunu çocukların bilişsel gelişimiyle doğrudan 

ilişkilendirdikleri için çok istekliler. 
18 

1 

Bazıları okuma yazma eğitimine sıcak bakarken bazıları 

erken olduğunu düşünüyor. 
3, 4, 6, 8 

4 

Herhangi bir istekleri olmadı. İlkokulda öğrenilmesini 

istiyorlar. Bazı çocuklar meraklı olduğu için soruyor ve 

cevapları oluyor. 

9, 14 

2 

Velilerin okul öncesi çocuklarına okuma yazma 

öğretmelerini sağlıklı bulmuyorum. Çünkü yanlış verilen 

ses ve yazma eğitimi çocukların okuma ve yazma geçiş 

sürelerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Okuma ve yazma 

öğretimi uzman öğretici ve ilköğretim öğretmenleri 

tarafından verilmesi gerektiği kanısındayım. 

26 

1 

Yarı yapılandırılmış soru formu çalışması kapsamında 10 öğretmen, velilerin okul 

öncesi çocuklarına okuma yazma eğitim verilmesinden dolayı mutlu olduklarını ve bunun 

doğru bir eğitim olduğunu bildirmiştir. Dört tane öğretmen, velilerin bu eğitimi ilkokula 

hazırlık olduğu için sevdiklerini ve önemsediklerini, ilkokul başarısının ana okul 

başarısından geçtiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Bir tane öğretmen bu konuda şöyle 

görüş bildirmiştir: “Veliler, uygulamalar yapıp, önde giden öğretmenleri görünce 

kıyaslama yapıp kendi çocuklarının geride kaldığını düşünebiliyorlar.” Üç tane öğretmen, 

velilerin, çocuklarının harfleri, kelime ve cümleleri biran evvel tanımasını istediğini 

belirtmiştir. Başka bir öğretmen de görüşünü şu şekilde ifade etmiştir, “Veliler bunu 

çocukların bilişsel gelişimiyle doğrudan ilişkilendirdikleri için çok istekliler.” Dört tane 

öğretmen, velilerden bazılarının sıcak baktığını bazılarının ise erken olduğunu 

düşündüğünü belirtmiştir. İki tane öğretmen, velilerin bu konuda herhangi bir isteklerinin 

olmadığını belirtmiştir. Ankete katılan başka bir öğretmense, “Velilerin okul öncesi 

çocuklarına okuma yazma öğretmelerini sağlıklı bulmuyorum. Çünkü yanlış verilen ses ve 

yazma eğitimi çocukların okuma ve yazma geçiş sürelerinde olumsuz etki yaratmaktadır. 
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Okuma ve yazma öğretimi uzaman öğretici ve ilköğretim öğretmenleri tarafından verilmesi 

gerektiği kanısındayım.” şeklinde görüş bildirmiştir (Tablo 31).  Bolat Ve Dal  (2017) 

yaptıkları çalışma sonucunda 21 öğretmenden 8'i okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında 

aile katılımını önemini işaret ederken, 11'i gerektiğinde yer verilebileceğini, 2'si ise gerek 

olmadığını ifade etmiştir. Öğretmenlerin 5'inin okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında aile 

katılımı konusunda bir problem yaşamadığı, 3’ünün ara sıra problem yaşadığı, 16'sının ise 

çeşitli nedenlerle bazı problemlerle karşılaştıkları görülmüştür.  

Tablo 32. Genel Olarak Okul Yönetiminin Okuma Yazma Konusundaki Yaklaşımı 

Görüşler Katılımcı Kodları f 

Okuma yazma eğitiminin gerekli olduğunu 

düşünüyorlar. MEB sistemine uygun düzeyde ve 

çocukların seviyesinde eğitimler verilmektedir. 

1, 8, 9, 15, 17, 18, 22 7 

İnisiyatifler öğretmene bırakılıyor ve herhangi bir 

baskı ve yönlendirme yapılmıyor. 
4, 12, 14 3 

Okul yönetiminin tutumu, MEB sistemine uygun 

olarak okuma yazmaya hazırlık eğitimi yapılması 

yönünde. 

10, 11, 20 3 

Okul öncesinde sadece ses ve çizgi çalışmaları 

verilmesine olumlu bakılmaktadır. 
13, 19, 23, 24, 25, 26 6 

İstenmiyor. 6, 7, 21 3 

Diğer 2, 3, 5 3 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin 7’ si, okulun, okuma yazma eğitiminin gerekli 

olduğunu düşündüğünü ve MEB sistemine uygun düzeyde okuma yazma eğitimi 

verildiğini ifade etmişlerdir (Tablo 32). Üç öğretmen, inisiyatifin kendilerine bırakıldığını, 

okul tarafından baskı ve yönlendirme yapılmadığını belirtmiştir. Üç öğretmen görüşünü şu 

şekilde açıklamıştır, “Okul yönetiminin tutumu, MEB sistemine uygun olarak okuma 

yazmaya hazırlık eğitimi yapılması yönünde.” Altı öğretmen, okul yönetiminin, okul 

öncesinde sadece ses ve çizgi çalışmaları verilmesine sıcak baktığını belirtmiştir. Üç 

öğretmen okul yönetiminin okuma yazma eğitimi verilmesini istemediğini ifade etmiştir. 

Kandır ve Yazıcı (2016)  MEB 2013 programında yer alan gelişim alanlarına göre 

kazanımları inceledikleri çalışmalarında, okuma alanında yer alan bilişsel ve dil gelişimi 

alanlarına ait kazanımların çoğu okuma becerilerini desteklerken, yazma alanına yönelik 

kazanımların yeterli olmadığı görülmüştür. Ayrıca okuma yazma becerileri ile ilişkili 

sosyal-duygusal ve motor gelişimi alanlarına yönelik gerektiği kadar kazanım olmadığı 

görülmüştür. Öğrenme süreci bakımından incelendiğinde, okuma yazma alanlarını içine 
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alan etkinliklerin uygulamalarına dönük bilgilendirmelerin ayrıntısız olduğu ve programda 

direkt olarak okuma yazma temel alanlarının bütünsel olarak destek verecek bir merkezin 

olmadığı görülmüştür.  

Tablo 33. Çocukların Okuma Yazmaya Hazır Bulunuşluk Düzeyi 

Görüşler Katılımcı Kodaları f 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları verilmektedir. 1, 7  2 

Çeşitli uygulamalar yapıyorum. Sesleri tanıma, sesleri 

ayırt etme, seslerle ilgili kelimeler türetme, seslerin 

kelimelerdeki yerlerini bulma gibi etkinlikler 

yapıyorum. Etkinlikleri yaş ve seviyelerine uygun 

olarak uygulamaya çalışıyorum. 

2, 3, 4, 8, 11, 12, 17, 18, 20, 

21, 22, 23, 24 
13 

Bireysel farklılıkların dışında,  çocuğun hazır 

bulunuşluğu da önemli. 
6, 15, 26 3 

Çocukların düzeyi iyi, sürekli çocukları destekleyip 

yeni şeyler öğretiyorum. 
9, 10 2 

Genelde küçük kas gelişimi ve görsel farkındalık 

çalıştırıyor. 
13, 25 2 

Hazır bulunuşluk için dikkat ve hafıza çalışmaları 

(benzerlik ve farklılıklar), problem çözme çabaları, 

güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları el 

ve göz koordinasyonu çalışmaları, temel kavram 

çalışmaları yaptırıyorum. 

 

14 1 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden 2 tanesi, çocukların okuma yazmaya 

hazırbulunuşlukları için okuma yazmaya hazırlık çalışması yaptıklarını belirtmiştir (Tablo 

33). On üç tane öğretmen, bu amaçla çeşitli uygulamalar yaptıklarını, sesleri tanıma, sesleri 

ayırt etme vb. alanlarda etkinlikler yaptıklarını ifade etmiştir. Üç tane öğretmen, bireysel 

farklılıklar dışında çocukların hazır bulunuşluğunun da önemli olduğunu belirtmiştir. İki 

öğretmen, sınıfındaki öğrencilerin düzeylerinin iyi olduğunu, onları sürekli destekleyip 

yeni şeyler öğrettiğini vurgulamıştır. İki öğretmen, kas gelişimi ve görsel farkındalığı 

artırıcı çalışmalar yaptığını belirtmiştir. Bir tane öğretmen ise bu konudaki görüşünü şu 

şekilde ifade etmiştir, “Hazır bulunuşluk için dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlik ve 

farklılıklar), problem çözme çabaları, güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları el 

ve göz koordinasyonu çalışmaları, temel kavram çalışmaları yaptırıyorum.” 

Tehci (2008) yılında yapılan çalışmada ilk okuma ve yazmada, okul öncesi eğitimi 

gören ve okul öncesi eğitim görmeyen öğrenciler arasında farklar bulunmuştur. Okul 

öncesi eğitimi gören öğrenciler ilk okuma ve yazma sürecinde okul öncesi eğitimi 
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görmeyen öğrencilere göre başarılı olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Banu Yangın (2007) 

çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarının altı yaş grubundaki çocukların yazmaya 

yönelik hazırbulunuşluğunu incelemiştir. Bu inceleme sonunda okul öncesi eğitimi alan 

öğrencilerin % 14,1’ i kalemi doğru tutamadığı, %34,4’ ü çizerken kâğıdı doğru 

tutamadığı; %40,6’ sı gözle kâğıt arasında uygun uzaklık bırakamadığı ortaya çıkmıştır. 

Genel olarak öğretmenler, en son bitirdikleri okullarda öğrendikleri ölçüde ve 

çalıştıkları okulların planları, tutumları ışığında cevaplar verildiği görülmüştür. Bazı 

öğretmenlerin okuma yazma etkinliği ile okuma yazma öğretimi konusunda kavram 

karmaşalarına girdikleri fark edilmiştir. MEB programına hâkim olmadan öğretmenlik 

yapan öğretmenler olduğu görülmüştür. Kavram çalışmaları ile okuma yazma 

çalışmalarının aynı olmadığı halde, bir birleri yerlerine kullandıkları fark edilmiştir.  
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BÖLÜM V. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde, bulgular alan yazındaki benzer araştırmalarla desteklenerek tartışılmış 

ve alana katkı sağlamaya yönelik öneriler getirilmiştir. 

5.1. Öğretmenlerin Demografik Bilgilerine İlişkin Sonuçlar 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin eğitim durumları incelendiğinde 27 öğretmenin 

(%11.5) lise mezunu, 199 öğretmenin (%85)  üniversite mezunu, 8 öğretmenin ise (%3.5) 

yüksek lisans olduğu tespit edilmiştir. Bu öğretmenlerin %93.6’sı kadın, %6.4’ü erkektir. 

Öğretmenlerin , %10.7’sinin sınıfındaki çocuk yaşları 2, %1.7’sinin sınıfındaki çocukların 

yaş aralığı 2-3, %14.5’inin yaşı 3, %6.8’inin yaş aralığı 3-4, %2.6’sının yaş aralığı 3-6, 

%15.0’inin yaşı 4, %9.4’ünün yaş aralığı 4-5, %21.4’ünün yaşı 5, %6.4’ünün yaş aralığı 5-

6, %10.7’sinin yaşı 6 olarak tespit edilmiştir. Katılımcı öğretmenlerin %23.5’i günlük 4-6 

saat çalışırken, %76.5’i günlük 7 veya daha çok saat çalışmaktadır. Öğretmenlerin %49.1’i 

hizmet içi eğitim seminerlerine katılırken, %30.8’i okuma yazma konulu sempozyumlara 

katılmıştır. Katılımcıların %35.0’i özel, %17.1’i devlet ve %47.9’u da kurum kreşlerinde 

çalışmaktadır.  Öğretmenlerin %18.4’ü meslekte 0-2 yıl, %26.1’i 3-5 yıl, %25.2’si 6-9 yıl, 

%30.3’ü 10 veya daha fazla yıl geçirmiştir. 

5.1.1. Okul Öncesinde Dil Ve Okuryazarlık Etkinlikleri Temelli Ölçek Sonuçları 

Okul öncesi kurum öğretmenlerinin %95.8’i çocuklara birden ona kadar rakamları 

her zaman veya sık sık öğrettiğini ifade ederken, %4.2’si ara sıra ve nadiren öğrettiğini 

veya hiç öğretmediğini ifade etmiştir. Çalışmaya katılan 172 öğretmen (%73.9) beşinci 

soruda çocuklara zıt kavramları her zaman öğrettiğini belirtirken, 48 öğretmen (%20.6) ise 

sık sık öğrettiğini belirtmiştir. Ölçekte yer alan ikinci soruya ise öğretmenlerin %81.2’i 

çocukların renk, şekil ve kavramları tanımasına her zaman yardımcı olduğunu bildirirken, 

%36’sı sık sık yardımcı olduğu ifade etmiştir. Benzer şekilde öğretmenlerin üçüncü 

sorudaki cevaplarında %95.7’si çocuklara okuduğu kitap, hikaye ve masallar hakkında her 

zaman ve sık sık sohbet ettiğini belirtirken, %96.2’si ise kitabı okurken veya okuduktan 

sonra, her zaman veya sık sık sorular sorduğunu ifade ederek dördüncü soruyu 
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yanıtlamıştır. Okuma yazma hazırlık etkinliklerinde dil alanın önemi düşünüldüğünde 

çocuklara okuduğu kitap, hikaye ve masallar hakkında her zaman ve sık sık sohbet ettiğini 

belirten öğretmenlerin çocuklar için oldukça yararlı ve önemli olduğu düşünülmektedir. 

Tekrar dil alanını içeren altıncı sorudaki cevaplarda öğretmenlerin %93.4’ü 

çocuklara her zaman veya sık sık çocuk şarkı ve şiirlerini öğretirken, yedinci soruda 

öğretmenlerin %86.7’si her zaman veya sık sık çocuklara kitap okumak için özel bir vakit 

ayırmaktadır.  

Okuma yazma hazırlık çalışmaları için sınıfta bulunan görsellerin ve panoların 

öğrencilerin farkındalıklarını arttırdığı düşünüldüğünde sekizinci soruyu verilen cevapların 

oranı göze çarpmaktadır. Dunn ve arkadaşlarına (1994) göre, çocukların okuma yazma 

becerilerinin gelişimi, çocukların gittikleri okuldaki sınıflarındaki okuma yazma 

donanımlarına bağlıdır. Morrow (2001) göre, yazılı materyaller yönünden donanımlı 

ortamın hazırlanması, çocukları okuma ve yazmaya karşı istekli hale getirmektedir. 

Okullarda okuma yazma becerilerine destek vermek için, evcilik köşelerinde kalem, kağıt 

ve kitap gibi malzemelerin olması, sınıfta çocukların görebileceği ve kullanabileceği 

şekilde görsel yazıların, işaretlerin ve çizelgelerin kullanılması gereklidir. Çocukların 

bütünsel olarak ilkokula hazır olmalarında doğumlarından itibaren karşılarına çıkan resimli 

çocuk kitapları, maruz kaldıkları görsel, işitsel ve yazılı medya, arkadaşları ve yetişkinlerle 

kurdukları iletişim ve etkileşim, oynadıkları değişik türden oyunlar ile kazandıkları 

yaşantılar etkili olmaktadır(Taşkın, 2013).  

Öğretmenlerin %95.2’si her zaman veya sık sık kitap ve diğer basılı materyalleri 

incelemesi için çocuklara verirken, %4.8’i ara sıra veya nadiren verdiğini veya hiç 

vermediğini ifade etmiştir.  

Yine öğretmenlerin %67.0’si çocuklara her zaman yüksek sesle şiir, masal, hikaye 

ve resimli kitaplar okurken, %20.5’i bu aktiviteyi ara sıra gerçekleştirdiklerini ifade ederek 

dokuzuncu soruyu cevaplamıştır.  

Çalışmaya katılan 201 öğretmen, onuncu soru için; (%86.3) her zaman veya sık sık 

kitabın başı, sonu, ön ve arka kapağı gibi özellikleri ile ilgili bilgi verirdiğini ifade ederken 

27 (%14.6) öğretmen nadiren veya ara sıra bilgi verdiğini ifade etmektedir. Bununla 
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birlikte 5 öğretmen (%2.1) ise hiç bilgi vermediğini ifade etmiştir. Benzer şekilde 111 

öğretmen (%47.4) sevilen kitapları her zaman, 66 öğretmen (%28.2) ise sıklıkla tekrar 

tekrar okuduklarını ifade ederek on birinci soruyu cevaplamaktadır. Fakat 36 öğretmen 

(%15.4) ara sıra okurken, 16 öğretmen (%6.8) nadiren okumakta ve 4 öğretmen (%1.7) ise 

hiç okumamaktadır.  

Durkin (1966) okuma becerilerisini okul öncesi dönemde kazanan çocukların 

aileleri ile yaptığı görüşme sonucunda, bu çocuklara evlerinde düzenli kitap okunduğu, 

yazılı kaynak ve uyarıcılar açısından donanımlı ev ortamı hazırlandığını belirterek, 

çocukların okuryazarlık becerilerini edinirken okul öncesi dönemde kazandıkları 

yaşantıların önemini vurgulamıştır. 

On ikinci soruda, çocuklara harflerin ve kelimelerin soldan sağa ve sayfaların 

baştan sona doğru sıralandığını her zaman veya sıklıkla öğrettiğini ifade eden 163 (%70.0) 

öğretmen olduğu tespit edilmiştir. Benzer şekilde 29 öğretmen (%12.4) ara sıra ve 27 

öğretmen (%11.6) nadiren öğrettiğini ifade ederken 14 öğretmen (%6.0) ise hiç 

öğretmediğini ifade etmiştir.  

Öğretmenlerin on üçüncü soruda %36.1’i her zaman çocuklara bire bir yüksek sesle 

kitap okuduğunu, %19.3’ü ise sık sık okuduğunu, %16.3’ü ara sıra ve %20.2’si nadiren 

okuduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte öğretmenlerin %8.1’i ise hiç okumadığını 

belirtmiştir. 

On dördüncü soruda öğretmenlerin %66.1’i her zaman veya sık sık çocuklarla 

beraber alfabedeki harflerle ilgili ses duyarlılığı çalışması yaparken, %28.3’ü ise ara sıra 

veya nadiren bu çalışmayı yaptığını ifade etmiştir. Geriye kalan 13 öğretmen ise (%5.6) hiç 

ses duyarlılığı çalışması yapmadığını belirtmiştir. 

On beşinci soruda çalışmaya katılan 122 öğretmen (%52.3) her zaman veya sık sık 

çocuklara isimlerini nasıl yazacaklarını öğrettiğini belirtmiştir. Benzer şekilde 83 öğretmen 

(%35.7) ise ara sıra veya nadiren öğrettiğini ifade etmiş, 28 öğretmen ise (%12.0) hiç 

öğretmediğini ifade etmiştir.  
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On altıncı soruda isimlerin fonetik olarak nasıl ifade edileceğini her zaman 

öğrettiğini belirten öğretmen sayısı 52 (%22.3), sık sık öğrettiğini belirten öğretmen sayısı 

64 (%27.5), ara sıra öğrettiğini belirten öğretmen sayısı 42 (%18.0), nadiren öğrettiğini 

belirten öğretmen sayısı 44 (%18.9) ve hiç öğretmediğini belirten öğretmen sayısı 31 

(%13.3)’dir.  

Öğretmenlerin %44.7’si çocuklara büyük ve küçük harf arasındaki farkı her zaman 

veya sık sık öğrettiğini ifade ederken, %37.3’ü ara sıra veya nadiren öğrettiğini ifade 

ederek on yedinci soruyu cevaplamıştır. On sekizinci soruda yine öğretmenlerin %36.9’u 

çocuklara alfabedeki harfleri her zaman veya sıklıkla öğrettiğini belirtmiştir. Benzer 

şekilde, %38.2’si ara sıra veya nadiren öğrettiğini belirtmiştir. Öğretmenlerin %24.9’u ise 

hiç öğretmediğini ifade etmiştir.  

Çalışmada ölçeğe katılım sağlayan okul öncesi ögretmenlerinin okuma-yazma 

hazırlık etkinliklerini uygulamaya ilişkin görüşlerinde; "Çocuklarla okuduğum kitap, 

hikaye, masal hakkında sohbet ederim" ifadesi birinci sırada yer almaktadır.  Bu ifadeler 

MEB programında yer alan kazanımlara hizmet ederek, çocukları özellikle dil alanında 

geliştirerek okuma yazma becerilerini desteklemektedir. 

"İsimlerin fonetik olarak nasıl ifade edileceğini öğretirim, “Çocuklara büyük harf, 

küçük harf arasındaki farkı öğretirim, Çocuklara alfabedeki harfleri öğretirim” ifadeleri 

son sıralarda yer almaktadır. Öğretmenlerin MEB programında yer almayan konularda 

uygulamalarının düşük oranda olduğu göze çarpmaktadır. 

5.1.2. Yarı Yapılandırılmış Soru Formu Sonuçları 

Çalışmaya katılan 19 öğretmen, okul öncesi okuma yazma etkinlikleri olarak çizgi 

çalışmaları, sayı çalışmalar, ses çalışmaları, harf tanıtımı ve şekil kavramlarını 

düşünmektedir. Yedi öğretmen el becerisi kazandırma ve el göz koordinasyon 

çalışmalarının, üç öğretmen masada uzun süre oturma alışkanlığı kazandırma ve dikkat 

süresini artırmanın okul öncesi okuma yazma hazırlık etkinlikleri olduklarını belirtmiştir. 

Geriye kalan 14 öğretmenin 6’sı bilişsel olgunluğun ve hazır bulunuşluk seviyesinin 

ölçülmesini okul öncesi okuma yazma hazırlık etkinliği olarak değerlendirirken, diğer 8 

öğretmense ilkokula hazırlık olarak değerlendirmiştir. 
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Çalışmaya katılan 12 öğretmen okul öncesi okuma yazma eğitimi olarak çizgi, sayı 

ve kavram çalışmalarını düşündüğünü belirtmiştir. On öğretmen çocuğu en iyi şekilde 

okula hazırlamak, ilkokul öncesi edinmesi gereken becerileri kazandırmak olarak 

değerlendirmiştir. Altı öğretmen çocuklardaki görsel farkındalık ve görme yeterliliği, 3 

öğretmen dikkat ve algı çalışmaları, 1 öğretmen çocukların hazır bulunuşluk seviyelerinin 

artırılması, 5 öğretmen çocukların el kaslarının çalışması, 1 öğretmen çocukların deney, 

gözlem ve çeşitli uyaranlarla desteklenmesi, 1 tanesi tüm gelişim alanlarında gösterdiği 

olgunluk ve 1 tanesi de bebeklikten başlayarak yıldan yıla devam eden her şey olarak 

belirtmiştir . 

Taşkın, Katrancı ve Uygun’un (2017) araştırmasında, öğretmenlerin okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarında genellikle ses çalışmaları, çizgi, kavram öğretimi ve 

nadiren harf çalışması yaptıkları görülmüştür. Altun, Şimşek Çetin ve Bay (2014) da 

okuma yazma hazırlık çalışmaları ile ilgili çoğunlukla ses, kavram ve çizgi çalışmalarına 

yer verildiğini vurgulamışlardır. Coşkun ve Deniz (2017) tarafından ABD’de yapılan bir 

çalışmada ABD’li okul öncesi öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri 

kapsamında; yazı farkındalığını, sözel dil becerisini, sözcük tanımayı, fonolojik 

farkındalığı, yazma ve alfabe bilgisini destekleyen etkinliklerin olduğu görülmüştür. 

Soru formunu dolduran 16 öğretmen 3-6 yaş arasındaki çocuklara okuma yazma 

eğitimi verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Bu görüşü destekleyen öğretmenler, bu 

eğitimin yaş düzeyine uygun olarak müzik, hikaye, kukla ile verilmesi gerektiğini, uzman 

bir öğretmen tarafından çok yoğun olmayacak şekilde verilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bir 

kısmı ise, çeşitli dil etkinlikleriyle, kalemle yapılan çalışmalarla, sesleri tanımaya yönelik 

olarak verilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bazı öğretmenlerse basit, ilgi çekici, renkli 

sayfalarla ve ilkokula hazırlık şeklinde verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. 

Verilmemesi gerektiğini savunan 11 öğretmen ise çocukların eğitime hazır 

olmadığını, kulak dolgunluğu adına ses ve ritim çalışması yapılabileceğini veya okuma 

yazmaya hazırlık dersi verilebileceğini belirtmişlerdir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerin 14 tanesi 3-6 yaş arası çocuklara okuma yazma 

eğitimi verebileceğini, 14 tanesi de veremeyeceğini ifade etmiştir. Okuma yazma eğitimi 
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verebileceğini söyleyen öğretmenlerin bir kısmı, tecrübeli olduğunu, öğretmenlik yaptığını, 

sesler nasıl verilir, nasıl verilir, nasıl birleştirilir, hangi sırada verilir, heceleme gibi temel 

kuralları bildiği için kendini yeterli gördüğünü belirtmiştir. Bir kısmı ise bu eğitimin, 

alfabemizdeki ünlü harfler ses öğretimi olarak, sayı kavramları çalışma sayfası şeklide, 

basit toplama çıkarma işlemleri legolar ile eksilterek ve arttırarak verilebileceğini 

belirtmiştir. Yine, bu eğitimi verebileceğini ifade eden bazı öğretmenler, ses çalışmalarında 

sesleri eğlenceli melodiler eşliğinde işitsel olarak, drama çalışmaları ile deneyimleyerek ya 

da görsel materyaller kullanarak verebileceğini, bazıları da eğer çocuk okuma yazma 

hazırlık sürecini, psikomotor gelişimini tamamlamışsa bu eğitimi verebileceğini ifade 

etmiştir. 

3-6 yaş arası çocuklara okuma yazma öğretimi veremeyeceğini ifade eden 

öğretmenler, bu eğitimin çocuklar için uygun olmadığını, onun yerine ses çalışmaları 

yapılabileceğini, oyun çağındaki çocukların zorlanmaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bazı 

öğretmenlerin ise birleştikleri görüş yazı yazdırma eğitimi almadıklarıdır. Açık uçlu soru 

formunu dolduran öğretmenlerden 9’u okul öncesi dönem için MEB programında yer alan 

okuma yazma etkinliklerinin yeterli olduğunu, 15 tanesi ise yeterli olmadığını ifade 

etmiştir. Yeterli olduğunu belirten öğretmenlerden bazıları sayılar, örüntüler, dikkat 

çalışmaları ve harfler konusunda yeterli olduğunu, bazıları okuma yazmaya hazırlık 

etkinlikleri olarak yeterli olduğunu, bir kısmı içerik olarak yeterli olduğunu ama uygulama 

noktasında yetersiz olduğunu belirtmiştir. Yeterli olmadığını düşünen 15 öğretmen, MEB 

programının dik yazı, eğik yazı yönlerinden yetersiz olduğunu, özel kurumlarla 

kıyaslandığında yetersiz olduğunu, genel olarak MEB programının güncellenmesi 

gerektiğini, okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının yeterli olmadığını ve daha detaylı, 

daha eğlenceli hale getirilmesi gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir.  

Soru formuna katılan öğretmenlerin 12 tanesi okul öncesi öğretmenler için zorunlu 

okuma yazma dersi olması gerektiğini, 8 tanesi ise olmaması gerektiğini ifade etmektedir. 

Okuma yazma dersinin zorunlu olması gerektiğini ifade eden öğretmenler, bu konuda 

yeterli donanıma sahip olduklarını, ayrıca bir ön bilgilerinin olmasının okulda verecekleri 

eğitim ve öğretimde başarıyı artıracağını düşündüklerini ifade etmişlerdir.  
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Okul öncesi okuma yazma dersinin zorunlu olmaması gerektiğini düşünen bazı 

öğretmenler, mevcut eğitim programında zaten okuma yazmaya yönelik eğitimlerin 

olduğunu belirtirken bazıları da çocuklar çok küçük olduğu için olmaması gerektiğini 

belirtmiştir.  

Yapılan yarı yapılandırılmış soru formu çalışması kapsamında 10 öğretmen, 

velilerin okul öncesi çocuklarına okuma yazma eğitim verilmesinden dolayı mutlu 

olduklarını ve bunun doğru bir eğitim olduğunu bildirmiştir. Dört tane öğretmen, velilerin 

bu eğitimi ilkokula hazırlık olduğu için sevdiklerini ve önemsediklerini, ilkokul başarısının 

ana okul başarısından geçtiğini düşündüklerini ifade etmişlerdir. Üç öğretmen, velilerin, 

çocuklarının harfleri, kelime ve cümleleri biran evvel tanımasını istediğini belirtmiştir. 

Dört öğretmen, velilerden bazılarının sıcak baktığını bazılarının ise erken olduğunu 

düşündüğünü belirtmiştir. İki öğretmen, velilerin bu konuda herhangi bir isteklerinin 

olmadığını belirtmiştir. Bebeklik dönemi itibariyle yakın çevredeki tüm bu insanların etkili 

öğrenme ortamı hazırlayabilmesi için erken çocukluk dönemi ile ilgili bilgi, algı ve 

tutumlarının geliştirilmesi gerekir (Küçükturan ve Akbaba Altun, 2013).   

Çalışmaya katılan öğretmenlerin 7 tanesi, okulun, okuma yazma eğitiminin gerekli 

olduğunu düşündüğünü ve MEB sistemine uygun düzeyde okuma yazma eğitimi 

verildiğini ifade etmişlerdir. Üç öğretmen, inisiyatifin kendilerine bırakıldığını, okul 

tarafından baskı ve yönlendirme yapılmadığını belirtmiştir. Altı öğretmen, okul 

yönetiminin, okul öncesinde sadece ses ve çizgi çalışmaları verilmesine sıcak baktığını 

belirtmiştir. Üç öğretmeni okul yönetiminin okuma yazma eğitimi verilmesini istemediğini 

ifade etmiştir. 

Çalışmaya katılan öğretmenlerden ikisi, çocukların okuma yazmaya hazır 

bulunuşlukları için okuma yazmaya hazırlık çalışması yaptıklarını belirtmiştir. Onüç 

öğretmen, bu amaçla çeşitli uygulamalar yaptıklarını, sesleri tanıma, sesleri ayırt etme vb. 

alanlarda etkinlikler yaptıklarını ifade etmiştir. Üç öğretmen, bireysel farklılıklar dışında 

çocukların hazır bulunuşluğunun da önemli olduğunu belirtmiştir. İki öğretmen, sınıfındaki 

öğrencilerin düzeylerinin iyi olduğunu, onları sürekli destekleyip yeni şeyler öğrettiğini 

vurgulamıştır. İki öğretmen, kas gelişimi ve görsel farkındalığı artırıcı çalışmalar yaptığını 

belirtmiştir.  
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Genel olarak öğretmenlerin, çalıştıkları okulların etkinlik planları, tutumları 

ışığında cevaplar verdiği görülmüştür. Bazı öğretmenlerin okuma yazma hazırlık etkinliği 

ile okuma yazma öğretimi konusunda kavram karışıklığına düştükleri girdikleri 

gözlenmistir. Bu kapsamda öğretmenlerden bir kısmının MEB programında yer alan 

kazanım ve göstergelere hakim olmadığı söylenebilinir. Kavram çalışmaları ile okuma 

yazma hazırlık çalışmalarının aynı olmamasına rağmen, birbirlerinin yerine kullanıldıkları 

fark edilmiştir. Altun ve Tantekin Erden (2016) yaptıkları çalışma bulgularında öğretmen 

adaylarının çoğunluğunun erken okuryazarlık konusunda yeterli bilgi seviyesinde olmadığı 

görülmüştür. Bunun yanı sıra, öğretmen adayları staj uygulamasında az sayıda ve çeşitte 

erken okuryazarlığı destekleyecek etkinliklere yer vererek ve bu etkinlikleri planlarken ve 

uygularken kendilerini yetersiz gördüklerini aktarmışlardır.  

5.1.3. Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formu Sonuçları 

Okuma yazma hazırlık etkinlikleri öğretmen gözlem formuna verilen cevaplara 

göre, birinci madde için sınıfların %85.7’sinde etkinlik çalışma sayfaları çoğaltılarak her 

çocuğa dağıtıldığı gözlemlenirken, %14.3’ünde gözlenmemiştir.  

İkinci madde için; öğretmenlerin %85.7’si çalışma süresini çocukların ilgisi kadar 

düzenlerken, %14.3’ü çalışma süresini çocukların ilgisi kadar düzenlememiştir. Benzer 

şekilde üçüncü madde için 11 öğretmenin sınıfında örneklerin basitten karmaşığa doğru 

olduğu gözlemlenirken, 3 öğretmenin sınıfında (%21.4) bu durum gözlenmemiştir. 

Örneğin bu sınıflardan birinde dergide yer alan örneklerin karışık halde bulunduğu tespit 

edilmiştir.  

Dördüncü madde için öğretmenlerin %71.4’ü çocuklara yönergede ne yapılması 

gerektiğini kısa, anlaşılır bir şekilde anlatmıştır, %28.6’si ise anlatmamıştır. Bazı sınıflarda 

yönergelerin karmaşık olduğu ve hızlı anlatıldığı gözlenmiştir. Fakat yönerge konusunda 

neler yapılması gerektiği anlatan öğretmenlerden biri, anlamayan çocuğun yanına giderek 

tekrar anlatmıştır. 

Beşinci madde için sınıfların 11’inde öğretmenler çalışma sona erinceye kadar 

çocukların yanında durup gözlem yaparken, 3 sınıfta bu durum gözlemlenmemiştir. 
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Çocuklar gözlemlenirken bazı öğretmenlerin ertesi gün dergide yer alan farklı bir çalışma 

sayfasını yapacağı görülmüştür.  

Altıncı madde için; sınıfların %78.6’sında okuma yazma konusunda farkındalık 

oluşturacak panolar varken, %21.4’ünde yoktur. Panoların olduğu sınıflarda, öğretmenler 

ertesi gün sayı ve çizgi çalışması yapacaklarından ve dergide yer alan farklı çalışmaları 

yapacaklarından bahsetmişlerdir. Patterson (2002) 13 öğretmen ile görüşerek yaptığı 

çalışmada; öğretmenlerin okuma etkinliği yaparken yüksek sesle yaptıkları, küçük kas 

gelişimini destekleyecek hareket becerilerine önem verdikleri ve bu konulara yönelik 

çalışmalar yaptıkları da saptanmıştır. 

Yedinci madde için benzer şekilde, sınıfların %28.6’sında okuma yazma konusunda 

farkındalık oluşturacak materyaller olduğu gözlemlenirken, %71.4’ünde bu materyallerin 

sınıf ortamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu sınıfların bazılarında harf panosu yokken, 

bazılarında sadece beyaz yazı tahtası olduğu gözlenmiştir. Okuma yazma konusunda 

farkındalık oluşturacak materyallere sahip sınıflardan birinde, perdenin üstünde sayılar 

olduğu görülmüştür.  

Sekizinci madde analizinde öğretmenlerin %35.7’sinin okula hazırlığın ne olduğu 

ve nasıl olması gerektiği konusunda yeterli bilgiye sahibi olduğu gözlemlenmiş, 

%64.3’ünün ise bu konuda yeterli bilgiye sahip olmadığı gözlenmiştir.  

Dokuzuncu maddede sınıfların %57.1’inde öğrencilerin ses bilgisi farkındalığı 

gösterdiği, %42.9’unda ise göstermediği belirlenmiştir. Onuncu maddede sınıfların 

%42.9’unda öğrencilerin okuma ve yazma farkındalığı gösterdiği, %57.1’inde bu 

farkındalığı göstermediği gözlenmiştir.   

Son olarak on birinci maddede, sınıfların tamamında öğrencilerin küçük kas 

kullanımı gerektiren hareketler yaptığı gözlenmiştir.   

Gözlem sürecinde en az gözlenen maddenin sınıf ortamında okuma yazma 

konusunda farkındalık oluşturacak materyaller olduğu tespit edilmiştir.  



69 

Coşkun ve Deniz (2017) Teksas örneğinde gerçekleştirdikleri çalışmalarında bu 

çalışma bulgularından farklı olarak öğretmenlerin sınıfta okuma yazma ortamını donanımlı 

hale getirmek için çeşitli düzenlemeler yaptıkları ve çocuklara materyaller sundukları 

sonucuna ulaşmışlardır. Bu farklılığın çalışmaların ayrı ülkelerde yapılmasından kaynaklı 

olduğu düşünülmektedir. 

Araştırmaların sonuçlarına göre okul öncesi öğretmenleri okuma yazma hazırlık 

çalışmalarına yönelik olarak daha çok masabaşında yer alan, kavram çalışmaları 

yaptırmaktadır. Okuma yazma becerilerine yönelik olarak; sınıf içi veya dışında yer alan 

görsel panolara, ses ve fonolojik çalışmalara yurt dışındaki okul öncesi öğretmenleri önem 

daha çok verirken ülkemizde önem verilmediği görülmüştür.  

Çalışmaya katılan okul öncesi öğretmenleri genellikle kitap ve diğer basılı 

materyalleri incelemesi için çocuklara verdiklerini, yüksek sesle şiir, masal, hikaye ve 

resimli kitaplar okuduklarını, kitabın arka ve ön kapak,  kitabın başı ve sonu gibi özellikleri 

hakkında bilgi verdiklerini ifade etmişlerdir. Okuma yazma becerisinde dil alanın önemi 

düşüldüğünde tüm bu yapılan çalışmaların anlamlı ve yararlı olduğu düşünülmektedir. 

Okul öncesi öğretmenlerinin yarısı velilerin okuma yazma öğretilmesini istediğini 

belirtirken, yarısının bu durumu istemediği araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır. 

Tezin başlığında da yer alan “okuma yazma becerisi” kavramı iki alt başlık altında 

ele alınmıştır. “Okuma yazma hazırlık çalışmaları” ve “Okuma yazma öğretimi”. MEB 

Okul öncesi programında yoğun olarak “okuma yazma öğretiminin yapılmaması” ifadesi 

kullanılırken çeşitli okul öncesi kurumlarında öğretmenlerinin okuma yazma öğretimi 

yapabileceklerine yönelik ifadeler yer almaktadır. Bunun yanısıra bazı kurumlarda okuma 

yazma öğretiminin 36 aylıktan itibaren başladığı görülmüştür. Bu kurumlar MEB 

programında bahsedilenin kazanım ve göstergelerinin tam aksi bir eğitim akışı 

benimsedikleri fark edilmiştir. Alınan cevaplar doğrultusunda okul öncesi öğretmenlerinin 

okuma yazma hazırlık çalışmaları ile okuma yazma öğretimi başlıklarını birbirleri yerlerine 

kullandıkları, kavram yanılgılarına düştükleri, hatta bazı okul öncesi öğretmenlerinin MEB 

Okul Öncesi Programını bilmedikleri fark edilmiştir.  

 Öneriler 
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Araştırmada elde edilen bulgular doğrultusunda ileri dönemdeki araştırmalara, 

akademisyenlere ve alan uygulamacılarına yönelik aşağıdaki öneriler getirilebilir: 

• Yapılan çalışma Ankara ili ile sınırlıdır, araştırma örneklemi genişletilerek, daha 

geniş öğretmen kitlesine erişilerek, sonuçların genellenebilmesinin mümkün olcağı 

düşünülmektedir.  

 Farklı değişkenlerle (öğretmenlerin mezun oldukları lise türü, okuma yazma 

eğitimi alması, lisans eğitimi sonundaki ağırlıklı not ortalaması gibi) öğretmenler üzerinde 

yapılacak olan çalışmalar, demografik özelliklerin etkilerinin daha detaylandırılarak ortaya 

konulması ve bu özelliklere göre farklılık olup olmadığı araştırılabilir. 

 Tezin data toplama sürecinde lisans ders programında olmayan “erken okur 

yazarlık”, “görsel okuma” gibi seçmeli derslerin yeni program revizyonuyla eklenmiş 

olması mutluluk vericidir.  

 Okul öncesi kurumlarında okul öncesi öğretmenleri tarafindan okuma yazma 

eğitimi verilip verilmediği, veriliyorsa nasıl verildiği denetlenebilinir.  

 Şuanda görev yapmakta olan öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilerek, okuma 

yazma becerisine yönelik farkındalıkları arttırılabilinir. 

 Yapılan çalışma sonucunda öğretmenlerin okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 

ile okuma yazma eğitimini ayırt etmede sorunlar görülmüştür. Buna yönelik hizmet içi 

eğitimlerin planlanması ve yaygınlaştırılması önerilebilinir. 

 Anasınıflarında okuma yazmayla ile ilgili merkezler kurulabilinir, bu 

merkezlerde üç boyutlu sayılar ve harfler, hamur, kil, kum, makas, boyalar, kurşun kalem 

ve farklı yüzeylerde olan çizgiler okuma yazma çalışmalarını destekleyecek nitelikte olan 

özgün materyaller kullanılabilinir. 
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EKLER 

EK-1. Okul Öncesinde Dil ve Okur Yazarlık Etkinlikleri Temelli Ölçek 

Değerli Öğretmenler, 

 

Bu çalışmanın amacı, Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okuma Yazma Becerisinin Gelişimine 

Yönelik Rollerinin ve Uygulamalarının İncelenmesini araştırmaktır. Çalışmada kullanılan 

ölçek maddeleri kişisel rahatsızlık verecek bir öğe içermemektedir. Hiçbir ölçek 

maddesinin doğru ya da yanlış cevabı yoktur. Ankette yer alan maddelere vereceğiniz 

SAMİMİ ve DOĞRU cevaplar çalışmanın güvenirliliği açısından çok önemlidir. Elde 

edilecek bilgiler sadece bilimsel amaçlar için kullanılacak ve gizli tutulacaktır. Okul öncesi 

eğitim programınızda yer alan okuma-yazma etkinliklerini düşünerek cevaplayınız. 

Çalışmaya yapacağınız değerli katkı için teşekkür ederiz.   

Lütfen yanıtlanmamış soru bırakmayın ve her soru için tek bir yanıt veriniz. 

Y.L.Ö. E. Eda Bircan 

BÖLÜM I: Demografik Bilgiler 

 

1. Mezun olduğu üniversite/lise: 

2. Günlük Çalışma Süresi......... 

3. Girdiği Yaş Aralığı…….. 

4. Cinsiyeti:......... 

5. Öğretmenin En Son Sahip Olduğu Mezuniyet Durumu:   

6. Son İki Yılda Katıldığı Okuma-Yazma Etkinlikleri Seminer  Sempozyum   

Diğer…… 

7. Meslekteki Kaçıncı Yılı….. 

8. Çalıştığı Kurum: Özel   Meb     Kurum Kreşi 
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Kesinlikle 

Katılmıyorum 
Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 

Kesinlikle 

Katılıyorum 

 

Çocuklara birden ona kadar 

rakamları öğretirim 

     

Çocukların renk, şekil, 

kavramlarını tanımasına 

yardım ederim 

     

Çocuklarla okuduğum kitap, 

hikâye, masal hakkında 

sohbet ederim 

     

Kitabı okurken ve ya 

okuduktan sonra 

okuduklarımız hakkında 

soru sorarım 

     

Çocuklara zıt kavramları 

(alt-üst gibi) öğretirim 
     

Çocuklara, çocuk şarkı ve 

şiirlerini öğretirim 
     

Çocuklara kitap okumak için 

her gün özel bir zaman 

ayırırım 

     

Çocuklara kitap ve diğer 

basılı materyalleri 

incelemeleri için veririm 

     

Çocuklara yüksek sesle şiir, 

masal, hikaye, resimli 

kitaplar, gibi  

kitaplar okurum 

     

Bir grup ortamında yüksek 

sesle çocuklara kitap okurum 
     

Çocuklara kitabın ön kapak, 

arka kapak, kitabın başı ve 

sonu gibi farklı özellikleri 

hakkında bilgi veririm 

     

Sevilen kitapları tekrar tekrar 

okurum 
     

Çocuklara harflerin ve 

kelimelerin soldan sağa ve 

sayfaların  

baştan sona doğru 

sıralandığını öğretirim 

     

Çocuklarla bire bir yüksek 

sesle kitap okurum 
     

Çocuklarla beraber 

alfabedeki harflerle ilgili ses 

duyarlılığı  

çalışmalarını yaparız 

     

Çocuklara isimlerini nasıl 

yazacaklarım öğretirim 
     

Harflerin fonetik olarak nasıl 

ifade edileceğini öğretirim 
     

Çocuklara büyük harf, küçük 

harf arasındaki farkı 

öğretirim 

     

Çocuklara alfabedeki harfleri 

öğretirim 
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EK-2. Okul Öncesi Eğitiminin Temel İlkeleri 

1. Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel farklılıklarına uygun 

olmalıdır. 

2. Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve bilişsel gelişimini 

desteklemeli, özbakım becerilerini kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır. 

3. Okul öncesi eğitimi kurumlarında çocukların gereksinimlerini karşılamak amacıyla 

demokratik eğitim anlayışına uygun öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. 

4. Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin yanı sıra çevrenin ve 

okulun olanakları da göz önünde bulundurulmalıdır. 

5. Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve deneyerek öğrenmesine olanak 

tanınmalıdır. 

6. Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken önem verilmelidir. 

7. Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş birliği, sorumluluk, 

hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma gibi duygu ve davranışları 

geliştirilmelidir. 

8. Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; ona öz denetim 

kazandırmalıdır. 

9. Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme yöntemidir. Bütün 

etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir. 

10. Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde davranılmamalı, baskı ve 

kısıtlamalara yer verilmemelidir. 

11. Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, yardıma gereksinim 

duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği ve yetişkinin güven verici yakınlığı 

sağlanmalıdır. 

12. Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark etmesi desteklenmelidir. 

13. Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, iletişim kurma ve 

duygularını anlatabilme davranışları geliştirilmelidir. 
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14. Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin özellikleri dikkate 

alınmalıdır. 

15. Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı sağlanmalıdır. 

16. Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri bütünleştirilmelidir. 

17. Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli olarak değerlendirilmelidir. 

18. Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın geliştirilmesi amacıyla 

etkin olarak kullanılmalıdır. 
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EK-3. MEB Programında Bulunan Kazanım ve Okuma Yazma Hazırlık 

Çalışmalarının Etkileşimi 

Bilişsel gelişim alanında yer alan kazanımlar, “okuma yazma becerileri” ile ilişkisine göre 

şu şekilde sıralanmıştır: 

K1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir. 

K2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. 

K3. Algıladıklarını hatırlar. 

K 5. Nesne ya da varlıkları gözlemler. 

K 6. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre eşleştirir. 

K 7. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. 

K 8. Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. 

K9. Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre sıralar. 

K 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır. 

Dil gelişim alanında yer alan kazanımlar, “okuma yazma becerileri” ile ilişkisine göre şu 

şekilde sıralanmıştır: 

K1. Sesleri ayırt eder. 

K 2. Sesini uygun kullanır. 

K 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar. 

K 4. Konuşurken dilbilgisi yapılarını kullanır. 

K 5. Dili iletişim amacıyla kullanır. 

K 6. Sözcük dağarcığını geliştirir. 

K 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar. 

K 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. 

K 9. Ses bilgisi farkındalığı gösterir. 

K 10. Görsel materyalleri okur. 

K 11. Okuma farkındalığı gösterir. 
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K 12. Yazı farkındalığı gösterir. 

Programda yer alan kazanımlar incelendiğinde, okuma yazma becerilerinin dil gelişimi 

boyutu ile doğr 

syal ve Duygusal gelişim alanında yer alan kazanımlar, “okuma yazma becerileri” ile 

ilişkisine göre şu şekilde sıralanmıştır: 

K 4. Bir olay ya da durumla ilgili olarak başkalarının duygularını açıklar. 

K 5. Bir olay ya da durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir. 

K7. Bir işi ya da görevi başarmak için kendini güdüler. 

K15. Kendine güvenir. 

Motor gelişim alanında yer alan kazanımlar, “okuma yazma becerileri” ile ilişkisine göre 

şu şekilde sıralanmıştır: 

K4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. 

K5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder 
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EK-4. MEB İzin Formu 
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EK-5. Yarı Yapılandırılmış Soru Formu 

1. Mezun olduğu üniversite/ önlisans/lise: 

2. Günlük Çalışma Süresi......... 

3. Girdiği Yaş Aralığı…….. 

4. Son İki Yılda Katıldığı Okuma-Yazma Etkinlikleri Seminer  Sempozyum    

Diğer…… 

5. Meslekteki Kaçıncı Yılı….. 

6. Çalıştığı Kurum: Özel   Meb     Kurum Kreşi  

 

Okul öncesinde “okuma yazma hazırlık etkinlikleri” denilince aklınıza neler geliyor? 

 

Okul öncesinde “okuma yazma öğretimi” denilince aklınıza neler geliyor? 

 

Okul öncesin dönem çocuklarına okuma yazma öğretimi verilmesi konusunda görüşleriniz 

nelerdir?  

 

Okul öncesi dönem çocuklarına okuma yazma öğretimi konusunda kendinizi ne kadar 

yeterli/yetersiz görüyorsunuz? 

 

Okul öncesi MEB Programında yer alan okuma yazma etkinlikleri konusunda görüşleriniz 

nelerdir? Hangi gelişim alanları ya da beceriler anlamında yeterli veya yetersiz olduğunu 

düşünüyorsunuz? 
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Okul öncesi öğretmenliği bölümünde lisans düzeyinde zorunlu bir okuma yazmaya 

öğretimi olduğunu düşünüyor musunuz? Neden? 

 

Velilerinizin çocuklarına okuma yazma öğretilmesi konusundaki düşünceleri hakkında 

neler söyleyebilirsiniz? 

 

Okul yönetiminizin okuma yazma öğretimi konusundaki yaklaşımı nasıldır? 

 

Sınıfınızdaki çocukların okuma yazmaya hazır bulunuşluklarını nasıl değeriyorsunuz? 

Bunu desteklemek için ne tür etkinlikler yorsunuz? 
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EK-6. Okuma Yazma Hazırlık Etkinlikleri Gözlem Formu 

Öğretmenin Girdiği Yaş Aralığı:  

Sınıftaki Çocuk Sayısı:  

Gözlem Yapılan Kurum Türü:  

Öğretmenin En Son Bitirdiği Okul:  

Meslekteki Yılı:  

Etkinlik Saati:  

Etkinlik Planı:  

ÖLÇÜTLER Gözlendi Gözlemlenmedi NOT 

1. Etkinliklerde 

kullanılan materyaller 

her çocuğa yetecek 

sayıdadır. 

   

2. Çocukların yaşına ve 

ilgisine göre 

düzenlenir. 

   

3. Basitten karmaşığa 

doğru ilkesi göz 

önünde bulundurulur. 

   

4. Öğretmen yönergede 

ne yapılması 

gerektiğini çocuklara 

kısa ve anlaşılır 

şekilde anlatır. 

   

5. Öğretmen etkinlik 

boyunca çocukları 

izler ve gelecek 

çalışmayı planlar 

   

6. Sınıf ortamında 

okuma yazma 

konusunda farkındalık 

oluşturacak panolar 

vardır. 

   

7. Sınıf ortamında 

okuma yazma 

konusunda farkındalık 

oluşturacak 

ulaşılabilir materyaller 

vardır. 

   

8. Öğretmenler okula 

hazırlığın ne olduğu 

ve nasıl olması 

gerektiği ile ilgili 

gerekli bilgiye 
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sahiptir. 

9. Öğrenciler ses bilgisi 

farkındalığı gösterir. 

   

10. Öğrenciler okuma ve 

yazı farkındalığı 

gösterir. (Görsel 

okuma, işaret tanıma, 

isim farkındalığı) 

   

11. Öğrenciler küçük kas 

kullanımı gerektiren 

hareketleri yapabilir. 
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EK-7. Gözlem Süresince İzlenen Etkinlik Örnekleri 
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EK-9. İntihal Raporu 

 

 

 



97 

 


