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parallel development of social, emotional, mental and physical aspects of child. 

Teachers also think that pre-school education must be compulsory for all 

children in order to readily start school. 

Keywords: School readiness, first grade teachers, parents, qualitative research, 

pre-school education 
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BÖLÜM 1 

GİRİŞ 

 

1.1. Problem Durumu 

 

İnsan yaşamının en önemli dönemini kapsayan çocukluk yılları zaman 

içerisinde çeşitli şekillerde algılanmış ve tanımlanmıştır. İnsanlığın düşünce 

yapısındaki değişmeler, çocuğun gelişimi ve nasıl eğitim verileceği konusunda da 

farklı düşüncelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ortaçağda çocukluk, yaşamın 

farklı bir dönemi olarak görülmüyor, çocuklar beş yaşına kadar bebek daha sonra da 

yetişkin dünyasına adım atan bireyler, yani küçük birer yetişkin olarak 

algılanıyorlardı. Çocuğa karşı duyarlılık 17. yüzyılın başlarında belirmeye başlamış 

ve çocuğun yetişkinden farklı olduğu düşüncesi yaygınlaşmıştır. Çocukların giyim 

tarzları, oyunları, eğlenceleri yetişkinlerden farklı olmaya başlamıştır. 18. yüzyılda 

ise ayrı ve biçimlendirici bir dönem olarak çocukluk kavramı kabul edilmiştir. Bu 

dönem ve sonrasında ise tam bir çocukluk dünyası yaratılmış ve çocuk için “küçük 

yetişkin” anlayışı tamamıyla terk edilmiştir. 19. ve 20. yüzyılda bu eğilim bilimsel 

anlamda da ele alınmaya başlanmış ve tıp, psikoloji, biyoloji, eğitim, felsefe, 

sosyoloji gibi alanlarda çocuğun gelişimi ve eğitimi ile ilgili birçok araştırma 

yapılmıştır (Güler, 2001). Bu araştırmalar aynı zamanda insanın gelişimine ilk 

yılların kalıcı etkileri ve okul öncesi dönemdeki bakım ve eğitimin önemi konusunda 

önemli ipuçları vermiştir. 

Yakın zamana kadar çocuk gelişimine ilişkin çalışmalar, çocuğun doğumuyla 

birlikte başlarken, son yıllarda doğumdan sonraki gelişim biçimini etkilemesi 

nedeniyle doğum öncesi dönemine de önem verildiği görülmektedir (Yavuzer, 2004). 

Çocuğun gelişimi, zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönleri ile bir bütündür. Okul 

öncesi dönemde gelişim çok hızlıdır ve tüm yönleri arasında karşılıklı bir etkileşim 

söz konusudur. Bu dönemde gelişimin herhangi bir yönü ile ilgili olumsuzluk ya da 

ihmal, çocuğun gelişimini ve tüm yaşamını olumsuz yönde etkileyebilmektedir. 

Çocuğun yeterlik ve yetersizlikleri, duygusal sorunları, erken yaşlarda saptanmalı ve 
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gerekli önlemler alınmalıdır. Bu nedenle ilk çocukluk dönemi olarak nitelendirilen ve 

sıfır-altı yaş arasını kapsayan okul öncesi dönemde çocuğa verilecek eğitim onun 

tüm gelişim alanlarını etkilemesinin yanı sıra öğrenmesini de doğrudan 

etkileyebilecektir. 

Okula başlama, çocuğun ve ailenin yaşamında önemli bir dönemdir. Okul 

olgunluğu ya da okula hazır bulunuşluk çocuğun bedensel, zihinsel ve sosyal 

anlamda ilköğretimin gerekliliklerini karşılamaya hazır olması demektir. Okula hazır 

bulunuşluk kavramını daha iyi anlayabilmek için, öğrenme olgunluğu ile okul 

olgunluğu kavramlarının birbirinden ayrılması gerekmektedir. Öğrenme olgunluğu, 

bireyin öğrenilecek konuyu anlama ve bu olgunluğu etkileyen çoklu gelişim 

süreçlerinin akıcılığını fark etme kapasitesi olarak tanımlanmaktadır. Okul olgunluğu 

ise aksine, olgunluğu göstermek için belli bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve fiziksel 

becerilerin kazanılması olarak tanımlanmaktadır (Güler, 2001). 

Genellikle her çocuk altı yaş civarında okul olgunluğuna erişebilecek düzeye 

gelir. Ancak bireysel farklılıklar nedeniyle okul olgunluğuna ulaşma yaşı değişebilir. 

Gelişim basamakları her alanda tüm çocuklar için aynı olsa da bazı çocukların bu 

basamakları tırmanışı diğerlerinden daha yavaş ya da daha hızlı olabilir. Okul 

olgunluğu sayısal bir değer olmadığı gibi tek bir ölçüte indirgenemeyecek kadar da 

çok yönlüdür. Zihinsel gelişim, dil gelişimi, sosyal-duygusal gelişim ve devinimsel 

gelişim okul olgunluğunu oluşturan ölçütlerdir. Bütün bu gelişim alanlarına ait pek 

çok becerinin okul öncesi dönemde aşamalı olarak geliştirilmesi gerekmektedir. 

Evde ve okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklar için yaratılan olanakların çok 

değerli yararları vardır. Çocuğun yürüme, koşma, sıçrama, tek ayaküstünde sekme, 

makasla kesme, resim ve harf çizme, arkadaşlarıyla birlikte oynama, sırasını 

bekleme, dinleme, sesleri ayırt etme, benzerlik ve farklılıkları ayırt edebilme, pek 

çok kavramı anlama, eşleştirme, sıralama, sınıflandırma gibi becerilerinin ve dikkat 

süresinin gelişimi çocuğu okula hazırlamaktadır. 

Çocuğun okul öncesi dönemde kazandığı beceriler daha sonra kazanacakları 

için temel oluşturmaktadır. Sıfır-altı yaş arası dönemde çocuğun gelişiminde 

doldurulamayan boşlukların, ileriki dönemde doldurulması son derece güç 

olmaktadır. Bu anlamda okul öncesi eğitim kurumları çocukları ilköğretime 
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hazırlamada büyük bir önem taşımaktadır. Okul öncesi eğitim kurumlarında, 

çocuklar öncelikle ebeveynleri olmadan bir birey olabilmeyi öğrenirler. Bu bilişsel 

ve sosyal anlamda çocuğa olgunluk kazandırmanın ilk adımıdır. Okul öncesi eğitim 

kurumlarında çocuğa okuma yazma öğretilmez ancak okuma yazma olgunluğu 

kazandırılır ve bunun yanı sıra zihinsel olgunluğa yönelik kavram, çizgi ve sayısal 

çalışmaları da yapılır. Çocuk kurallara uymayı, yemek yemeyi, tuvaleti kullanmayı, 

temizliği, oynamayı ve paylaşmayı öğrenir. 

Okul öncesi eğitimin amaçları doğrultusunda eğitim kurumlarında da bu 

yeterliklere bağlı olarak eğitim verilmektedir. Dünyanın birçok ülkesinde bu 

yeterlikler uzun tartışma ve araştırmaların sonuçları ışığında geliştirilmiştir. 

Çocukların okula hazırlıkları ile ilgili çeşitli önlemler de alınmıştır. Örneğin 

Amerika’da risk altındaki çocukları belirlemek, çocuğun ve ailenin eğitimini 

sağlamak amacıyla “Okula Hazırlık Yasaları” çıkartılmıştır. Amerika’nın çeşitli 

eyaletlerinde uygulanan okul hazırlığı programları ile çocukların okula hazırlıkları 

büyük oranda sağlanmaktadır. Almanya’da okula başlayacak olan çocuklar önce bir 

hazırlık testinden geçirilmekte daha sonra uygun sınıf ve okullara 

gönderilmektedirler İngiltere’de beş-yedi yaş döneminde ilköğretimin ilk basamağı 

olarak, çocuğa belli zamanlarda verilen dersler yerine çocuğun istediği gibi 

oynayabileceği zengin bir çevre ve fırsatların verildiği okullar bulunmaktadır. 

Fransa’da ilköğretim üç aşamadan oluşmaktadır. Altı-yedi yaş arasını hazırlık 

dönemi içermektedir (Çataloluk,1994). 

Türkiye’de okul öncesi eğitim zorunlu olmamakla birlikte çocukların hangi 

becerilerle, niteliklerle veya yeterliliklerle okula başlaması gerektiğine dair görüş 

birliği (standartlar, vb) yoktur. Okul öncesi eğitim alıp almadıklarına ve bireysel 

farklılıklarına bakılmaksızın altı yaşını dolduran çocuklar ilköğretim okullarına 

başlatılmaktadır. Okula başlayan çocukların hangisinin okul olgunluğuna ulaştığı, 

aileleri, okul öncesi öğretmenleri ve birinci sınıf öğretmenleri tarafından tam olarak 

bilinmemektedir. Çocukların zorunlu eğitimin başlangıcı olan ilköğretime uyumlu ve 

sorunsuz bir geçiş yapabilmeleri ise okul olgunluğuna sahip olmakla gerçekleşebilir. 

Bu nedenle okul olgunluğu ya da okula hazır bulunuşluk olgusunun hangi beceri 

ve/veya yeterliklerden oluştuğuna dikkat çekilmesi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 
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Türkiye’de bu konuda yapılan çalışmaların oldukça az olduğu ve yapılan 

çalışmaların büyük bir bölümünün okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine 

dayandırıldığı görülmektedir. Bu düşünceden hareketle, “okula hazır bulunuşluk” 

olgusunun gereği olan beceri ve yeterliklerin neler olduğu ilköğretim birinci sınıf 

öğretmenlerinin ve ebeveynlerin bakış açısıyla ortaya konulması alan yazına önemli 

bir katkı sağlayacaktır. 

 

1.2. Araştırmanın Amacı 

 

Bu araştırmanın genel amacı, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve 

ebeveynlerin bakış açısıyla “okula hazır bulunuşluk” için gereken beceri ve 

yeterliklerin neler olduğunu tespit etmek ve bu durumun okul öncesi eğitime ilişkin 

sonuçlarını ortaya koymaktır. Bu genel amaç çerçevesinde aşağıdaki sorulara cevap 

aranmıştır: 

1. İlköğretim birinci sınıf öğretmenleri ilköğretime hazır bulunuşluk 

kavramını nasıl tanımlamaktadırlar? 

2. Ebeveynler ilköğretime hazır bulunuşluk kavramını nasıl 

tanımlamaktadırlar? 

3. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerine göre: 

3a. İlköğretime hazır bulunuşluk kriterleri (çocuklarda bulunması gereken 

beceri ve yeterlikler) nelerdir? 

3b. Söz konusu bu kriterler gelişim alanları açısından hangi kategoriler 

altında toplanabilir? 

4. Ebeveynlere göre: 

4a. İlköğretime hazır bulunuşluk kriterleri (çocuklarda bulunması gereken 

beceri ve yeterlikler) nelerdir? 

4b. Söz konusu bu kriterler gelişim alanları açısından hangi kategoriler 

altında toplanabilir? 
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5. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerine göre ilköğretime hazır bulunuşluğa 

etki eden faktörler nelerdir? 

6. Ebeveynlere göre ilköğretime hazır bulunuşluğa etki eden faktörler 

nelerdir? 

7. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerine göre çocukların ilköğretime 

hazırlanmasından kimler sorumlu olmalıdır? 

8. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerine göre ilköğretime hazır bulunuşluk 

nasıl ve kim tarafından değerlendirilmelidir? 

9. İlköğretime hazır bulunuşlukla ilgili birinci sınıf öğretmenlerinden ve 

ebeveynlerden elde edilen görüşlerin okul öncesi eğitime ilişkin doğurguları 

nelerdir?  

 

1.3. Araştırmanın Önemi 

 

Bu araştırmada, zorunlu eğitimden önce çocuklarda bulunması gereken 

becerilerin ve yeterliklerin neler olması gerektiği konusuna farklı bir bakış açısıyla 

bakabilmek için ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşlerine 

başvurulmuştur. Araştırma, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi 

dönemden beklentilerinin neler olduğunu sorgulaması, okula hazır bulunuşluk 

noktasında ebeveynlerin sorumluluklarını ortaya koyması ve okul öncesi eğitime 

ilişkin öneriler getirmeyi amaçlaması bakımından önemli görülmektedir. 
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BÖLÜM 2 

KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

2.1. Okula Hazır Bulunuşluk 

 

Thorndike, hazır bulunuşluğu, sinir sisteminin öğrenmeye hazır hale gelmesi 

olarak tanımlamıştır. Ancak günümüzde hazır bulunuşluk daha geniş anlamda 

kullanılmaktadır (Binbaşıoğlu, 1995). Hazır bulunuşluk, belli bir öğrenme 

faaliyetinin gerçekleşmesi için gerekli olan ön koşul davranışların kazanılması 

anlamına gelmektedir (Ülgen, 1997). En basit tanımıyla, hazır bulunuşluk herhangi 

bir etkinliği yapmaya, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psiko-motor bakımlarından hazır 

olma olarak ifade edilebilir (Başaran, 1998). 

Erken çocukluk döneminde iki çeşit hazır bulunuşluk yaklaşımı vardır; ilki 

öğrenmeye hazır bulunuşluk diğeri ise okula hazır bulunuşluktur. Öğrenmeye hazır 

bulunuşluk gelişimsel bir süreç olup, gerekli materyallerin öğrenilebilmesiyle 

ilgilidir. Okula hazır bulunuşluk ise çocuğun okul ortamında başarılı olmasıyla ilgili 

olup, çocuğun okula başladığı zamana kadar devam eden bir süreçtir (Skeete, 2006). 

Öğrenmeye hazır oluş olarak George Stanley Hall tarafından ele alınmıştır. 

Hall, çocuğun belirli bir eğitime, örneğin ilkokul birinci sınıfa başlamadan önce 

neleri bilmesi ve yapabilmesi gerektiği sorusu üzerinde durmuştur. Çünkü Hall’a 

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

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

girerken çocuğun neleri öğrenmek zorunda olduğuna değil, daha önce neleri 

kazanmış olduğuna bakmak gerekir (Çataloluk, 1994). 

Thackray hazırlıklı olmayı; “her türlü öğrenme için hazırlık, çocuğun 

herhangi bir duygusal zorluğa uğramadan, kolayca ve yeterli bir şeklide 

öğrenebileceği dönemdir. Bu, o zamana kadar bazı bilgi ve becerilerin 

kazanılmasında güçlük çeken çocuğun, bunu kolayca yapabilmesi” şeklinde 

tanımlamaktadır (Aktaran: Oktay, 1999, s. 267). 
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Arık ise hazırlık kavramını, öğrenmenin gerçekleşmesi için yalnız biyolojik 

büyüme ve olgunlaşma süreçlerinin tek başına yeterli bir şart olduğunu ifade 

etmektedir. Motor, sözel ve bilişsel becerilerin kazanılması için muhakkak uygun 

çevre şartlarının da bulunması gerekir (Aktaran: Çataloluk, 1994, s. 4). 

Pianta ve Walsh (1996, s. 7) “çocukların; yıllar içinde tutarlılığı, yabancı 

fiziksel çevreye uyum sağlamayı, rutin aktiviteleri yapabilmeyi, kendi isteklerini 

yapabilmeyi ve duygudaşlık kurmayı becerebildikleri zaman, okula başlamaya hazır 

olduğunu” ifade etmektedirler. 

Okula hazır bulunuşluk ya da okul olgunluğu kavramı ilk defa 1964 yılında 

National Association for the Education of Young Children (NAEYC) tarafından 

vurgulanmış ve “bir çocuğun okula başlamadan önceki evrede edindiği yeteneklerin 

toplamı” şeklinde tanımlanmıştır (Skeete, 2006, s. 2). Birinci sınıftaki en önemli 

uğraş, okuma ve yazmanın öğrenilmesidir. Bu açıdan bakıldığında, okula hazırlıklı 

olmaktan söz eden bazı araştırmacıların ilkokulun en önemli görevi olan okuma 

hazırlığını ele aldıkları görülmektedir. Bu konuda yazılmış çeşitli eserlerde “okula ya 

da okumaya hazırlıklı olmak” teriminin sık sık beraberce, bazen de birbirlerinin 

yerine kullanıldığı gözlenmektedir. Özellikle Amerikan ve İngiliz araştırmacıların 

“Okuma Olgunluğu”, Alman, İsveç ve Polonyalı araştırmacıların ise “Genel Okul 

Olgunluğu” açısından ele aldıkları görülmektedir. Hangi şekilde ele alınırsa alınsın, 

sorun, çocuğun okulda kendisinden istenen görevleri isteyerek ve başarılı bir biçimde 

yerine getirmeye hazır olup olmadığıdır (Oktay, 1999). 

 Meisels (1998, s. 12), okula hazırlığı; “bir günde veya bir testle 

aktarılamayacak, zaman içinde meydana gelebilecek, içinde birçok okul teması 

içeren ve öğrenilmesi gereken bir süreç” olarak tanımlamaktadır. Okula hazır 

olmanın bir beceri listesinden, kavramsal olarak soyutlanmış bilgiden ve sınıfa 

uyumlu bir takım davranışlardan daha fazlası olduğunu belirten araştırmacı, hazır 

bulunuşluğun, bir çocuğun öğrenme yetisini etkileyecek hayatının tüm alanlarını 

kapsadığını ifade etmektedir. Hazır bulunuşluk ilişkiler odaklıdır. Çocuklar, aileler 

ve eğitimciler arası ilişkiler okula geçişte çok önemlidir. 
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 Akyol (2001), okumaya hazır oluşu, çocuğun düzenlenen öğretim 

programlarından faydalanmasına yardımcı olan yetenekler ve kazanılmış becerilere 

bağlı genel bir olgunluk seviyesi şeklinde tanımlamaktadır. Okumaya hazır olma, 

genel hazır olma olarak adlandırılan adımın atılmasını temel alarak görsel, işitsel ve 

konuşmaya ilişkin becerilerde gösterilen gelişmelerle ilgili pek çok niteliğin elde 

edilmesini kapsar (Ryan, 1999). Okuma yazma konusunda hazırlıklı olmak büyük 

ölçüde olgunlaşmaya bağlıdır. Çocuğun zihinsel, sosyal, duygusal ve fiziksel yönden 

uygun gelişim basamağına ulaşması ve uygun çevresel ortamda kazandığı beceriler 

sonucu okuma ve yazmayı öğrenme gerçekleşir (Ayhan, 1998). 

 Oğuzkan (1993), okumaya hazırlık kavramını, “belirli öğrenme koşulları 

altında okuma öğreniminin gerektirdiği zihinsel ve bedensel olgunluk düzeyine 

erişmek” olarak tanımlamaktadır. Yörükoğlu (2004) ruhsal gelişim açısından 

çocuğun okula hazır oluşunun üzerinde durmaktadır. Okula başlama, çocuk 

yönünden belli bir ruhsal olgunluğa ulaşmış olmayı gerektirir. Zihin yetenekleri 

bakımından, çocuk yaşına uygun bir öğrenme ve kavrayış düzeyine ulaşmamış 

olabilir. Zekâsı yeterli olan bir çocuk da ruhsal bakımdan evden kopabilme 

olgunluğunu gösteremeyebilir. 

 Yavuzer de (2004), “okula başlayan çocuğun, belirli bir zihinsel olgunluğa 

ulaşarak sınıf içi etkinliklerde başarı göstermesi yeterli değildir” görüşünü 

savunmaktadır. Çocuğun oyun ve diğer sınıf dışı etkinliklerde de aynı başarıyı 

gösterebilmesi, bedence ve psiko-sosyal açıdan olgunlaşmasını gerektirir. Aksi 

takdirde çocuk dışlanır ve okulun önde gelen toplumsallaştırma işlevinden 

yararlanamaz. Okumaya gerçek anlamda hazır olması için çocuğun önemli bir alt 

yapı kurmuş olması gereklidir. İlk olarak görsel gelişimi yeterli olmalıdır. Düşünme 

becerileri, sözcüklerin fiziksel görünümlerinin ötesine geçecek, soyut anlamları 

olduğunu anlayacak ve bu anlamları fikirlerle bağlantılandırmaya yetecek kadar 

gelişmiş olmalıdır. Dil ise üçüncü kilometre taşıdır, dilsel bilinç geliştirilmelidir 

(Healy, 1999). 

 Hazırlık kavramı, genelde okumayı öğrenmeye hazırlık anlamında 

kullanılmaktadır, fakat çocukların genel sosyal gelişimi ve entelektüel gelişimleri de 

okula hazır bulunuşluk kavramı içerisinde düşünülmelidir. Sosyal hazırlık; 
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çocukların evden ve tanıdıkları yetişkinlerden uzakta bir grupta bulunma, ailelerinin 

dışındaki yetişkinlerin otoritesini kabul etme yönünde olumlu tecrübelerini, 

yaşıtlarıyla ve ilk kez bir arada oldukları çocuklarla nitelikli zaman geçirmelerini 

içerir. Entelektüel hazırlık; çocukların okulda karşılaştıkları yaşıtların ve 

yetişkinlerin dilini anlayıp kullanabilmelerini, sınıf tartışmalarında ve faaliyetlerinde 

öğretmen ve diğer çocuklar tarafından belirtilen fikirler ve konularla bağlantı 

kurabilmelerini, kendi yeteneklerine güvenmelerini içerir (Unutkan, 2003). 

 Bütün bu tanımlardan da anlaşılacağı gibi bir çocuktan diğerine değişebilen 

ve farklı yaşlarda tamamlanabilen okula hazır bulunuşluk durumu, çocuğun tüm 

gelişim alanlarında önemli bir alt yapıyla dengeli bir şekilde olgunlaşmasını ve 

öğrenmede gerekli olan tüm özellikleri gösterebilecek performansa sahip olmasını 

içeren bir kavramdır. 

 

2.2. Okula Hazır Bulunuşluk Kavramına İlişkin Farklı Görüşler 

  

2.2.1. Gelişimsel Görüş 

  

Bu görüşe göre; çocukların gelişimleri için içsel saatleri vardır ve hazır 

olmaları, ağırlıklı olarak biyolojileri tarafından etkilenmektedir. Gesell’in çalışmaları 

da bu görüşte etkindir. Bu bakışta çocukları okula hazırlamanın, doğal 

potansiyellerinin gelişmesine izin vermek ile gerçekleştiği inancı mevcuttur. Gesell 

İnsan Gelişim Enstitüsünün açıklamasına göre bu gelişme hızlandırılamaz, 

dolayısıyla yapılması gereken çok fazla bir şey yoktur. Çocukların daha fazla 

duygusal, sosyal ve zihinsel gelişmeleri için zamana gereksinimleri vardır 

(Esaspehlivan, 2006). Bu anlayışta çocukların hazır olmadıklarını sergilemeleri, 

kişisel bir problem olarak görülmektedir. Eğer gelişim biyolojik ise, sorunun kaynağı 

çocuğun çevresinden ziyade çocukta yatar (Dockett ve Perry, 2002). 
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2.1.2. Çevresel Görüş 

  

Bu görüş, “okula hazır bulunuşluğu” çocukların sergiledikleri davranış ve 

öğrenme ile tanımlar. Meisels (1998), “hazır olmayı; renkleri, şekilleri ve kendi 

adresini bilmek, ismini yazabilmek, 10’a kadar saymak, alfabeyi söylemek, benzer 

bir nesneyi çeşitli farklılıkların arasında bulmak ve sosyal kabul gören bir şekilde 

davranmak” olarak tanımlamaktadır. Bu görüş çocuğun yapabildiklerine ve 

davranışlarına odaklıdır. 

 Bu görüşü benimseyenler, gelişimsel yaklaşımdan farklı olarak, okula 

hazırlığı sadece çocuğun beceri ve bilgisi gibi dışsal kanıtlarla ele almaktadırlar. 

Okula hazır olmayan çocukların beceri-bilgi kazandırma programlarına katılmalarını 

önerirler, gereken becerileri sergileyemeyen çocukları bazı özel programlara 

yönlendirirler. Bu görüşe göre hazır bulunuşluk, öğretmen ve öğrencilerin 

ulaşabileceği nihai bir hedeftir. Meisels’e (1998) göre hazır olmanın kıstasları sabit 

ve evrenseldir. Çocuklar ya hazırdırlar ya da değildir. Eğer değilseler, eksik oldukları 

beceri ve bilgileri tespit edilir ve kazandırılır. 

 

2.1.3. Sosyal-Yapıcı Görüş 

  

Bu görüş, diğer ikisinden farklı olarak hazır bulunuşluğu çocuğun içinde 

bulunduğu sosyo-kültürel şartlar açısından ele almaktadır. Graue (1992) okula hazır 

bulunuşluğu, aile, okul ve mahallede yaşayan kişiler tarafından oluşturulmuş fikir ve 

anlamların “okul deneyimine katılımı” diye açıklamaktadır. İnanışlar, beklentiler, 

anlayışlar, okul deneyimleri ve okulun var olduğu toplum hazır bulunuşluğu 

tanımlar. Değişik ortamlarda hazır bulunuşluğun farklı anlamları vardır ve çocuklar 

bir tip okul deneyimine hazır olabilirken, diğerine olmayabilirler (Dockett ve Perry, 

2002). 
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2.1.4. Etkileşimli Görüş 

  

Meisels’e (1998) göre bu görüş, diğerlerinin hepsinden bazı unsurları 

barındırır. Hazır olmayı, çocuğun yaşadığı çevrenin özellikleri ile kendi özellikleri 

arasındaki ilişkiye dayalı olan görece bir kavram olarak görür. Her biri diğerini 

etkiler. Hazır bulunuşluk çocuğun daha önceki deneyimleri, genetiği, gelişimsel 

aşaması ve karşılaştığı geniş bir yelpazeye yayılan sosyokültürel deneyimlerinin 

birbirlerine etkisinden oluşan ilişkiye dayalı, her çocuğa uygulanabilen bir olgudur. 

Bu bakışa göre, okul ve çocuk arasındaki ilişki, hazır olmada etkendir. Çocuk kendi 

öğrenmesinde, gelişmesinde ve yaşadığı çevrede katılımcıdır, aynı şekilde çevresi ve 

çevresinde yaşayanların da çocuk üzerinde etkisi vardır. 

  

2.2. Okula Hazır Oluşu Etkileyen Başlıca Faktörler 

  

Çocuğun okulun isteklerini karşılamaya ve özellikle okumayı öğrenmeye 

hazır olması çok yönlü ve karmaşık bir olaydır. Çeşitli araştırmacılar tarafından 

okumayı öğrenmek ile sınırlandırılan hazırlık kavramı, her araştırmacı ve yazarın 

görüşüne uygun şekilde, değişik sayıda faktörü içermektedir (Oktay, 1999). 

Harris ve Sipay (Aktaran: Çataloluk, 1994) okul hazırlığının değişik 

tamamlayıcı faktörlerden oluşan öğrenmenin biyolojik büyüme ile yakın karşılıklı 

etkileşimi aracılığı ile gelişen karmaşık bir kavram olduğunu ifade ederler. Ayrıca 

bunun çocuğun yetenekleri ve öğretim yöntemi arasındaki uygunluğa bağlı olduğunu 

da belirtirler. Haris ve Sipay’a göre, hazırlığın saptanmasında; kronolojik yaş, 

cinsiyet, zekâ, fiziksel yeterlilik (yeterli sağlıklı beden gelişimi), deneyim, dil 

faktörleri, duygusal ve toplumsal olgunluk, okuma ve kitaba ilgi duyma gibi faktörler 

de önem taşımaktadır. 

 Anthony (Aktaran: Çataloluk, 1994) okula hazırlıklı olmada fiziksel, sosyal-

duygusal, zihinsel ve dil gelişimi alanlarının etkili olduğunu belirtmiştir. Benzer 

şekilde, Güven (1991) genel olarak okul öncesi sınıflarda okula hazırlığa görsel 
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olgunluk, renkleri ayırt etme, görsel hafıza, göz-el koordinasyonu, işitsel ayırt 

etme/duyma, sosyal ve duygusal etkenler ve dikkat süresinin etkili olduğunu ileri 

sürmektedir. Buna ek olarak, Ulusal Eğitim Hedefleri Panelinde (The National 

Education Goals Panel) (1991) “Amerika’daki tüm çocuklar okula, öğrenmeye hazır 

olarak başlayacaklar” temel hedefi doğrultusunda, çocukların okula hazır bulunuşları 

ile ilgili gereksinimleri şöyle sıralamıştır: fiziksel sağlık ve motor gelişim, sosyal ve 

duygusal gelişim, öğrenmeye karşı tutum, dil becerisi ve kullanımı ve zihinsel beceri 

ve genel bilgi. 

Healy (1999) de okula hazır olmada, çocuğun yaşam deneyimlerinin ve sinir 

sisteminin, gelişim programı ile yukarıda sayılan beş faktörün etkileşimi içinde 

bulunduğunu belirtmektedir. McClelland, Acock ve Morrison (2006) çocukların 

okula hazır olduklarını belirlemede kronolojik yaşın çok fazla dikkate alınmaması ve 

çocuğun okula başlaması için bilişsel olarak yeterli olgunluğa ulaşmasının yeterli 

olacağını dile getirmektedirler. 

 Çocuklar okul becerilerinin temelini erken yaşlardan itibaren edinmeye 

başlamaktadır. Bu temelin dayandığı temel olgular; güven, kendini kontrol, itaat, 

iletişim ve ortaklaşa hareket edebilmeyi içermektedir (Meisels, 1997). Bu 

karakteristik gerçeklerin her biri çocuğun genel kültürü, okuma yeteneği, alfabeyi 

tanımasını, şekillerle olan kavramayı, sayıları, renkleri algılamasını geliştirecektir. 

Bu yetenekler çocuklar için çok önemli olup, geliştirilmesi yukarıda sayılan 

karakterlere bağlıdır. Hazırlığı etkileyen faktörler arasında; beslenme, fiziksel 

aktiviteler, sağlık, çocuğun deneyimleri, aile yapısı ve yaşı gelmektedir. Bunlar 

arasında yaş en önemli kriter olmasına rağmen bazı öğrenciler beklenen yaşta okula 

hazır olamayabilirler (Brostrom, 2000). 

İlköğretimin taleplerin kolayca yerine getirebilmesi, çocuğun bireysel 

özelliklerine bağlı olduğu kadar, çevrenin ona sağladığı imkânlarla da yakından 

ilgilidir. Hazır oluş ile ilgili çeşitli araştırmacılar çok sayıda faktör sıralasa da, Oktay 

(1999) fiziksel faktörlerin, zihinsel faktörlerin, duygusal faktörlerin ve sosyal ve 

çevresel faktörlerin dikkat çekici olduğunu belirtmektedir. 
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2.2.1. Fiziksel Faktörler 

 

Bu boyutta kronolojik yaşın, genel sağlık durumunun ve beyin gelişiminin 

üzerinde durulmuştur. Her ülkede ilköğretime başlama için belirli bir kronolojik yaş 

kabul edilmiştir. Ancak çocukların birbirinden farklı bir gelişme hızı olduğu gerçeği 

göz önüne alınmamaktadır. Türkiye’de eylül ayı itibariyle 72 ayını dolduran çocuklar 

ilköğretime başlarken, İngiltere, İsrail ve Honkong’da beş, Hindistan, Japonya, 

Amerika, Arjantin ve Almanya’da altı, İsveç, Danimarka, Finlandiya ve Norveç’te 

yedi yaşını doldurmaları gerekmektedir (Oktay, 1999). 

Bu yaş farklılığı sorunu çözmede yeterli değildir. Bu yaş, ülke şartları 

doğrultusunda belirlense de, bu yaş dilimine gelip hala okula hazır olmayan çocuklar 

da bulunmaktadır. Çeşitli ülkelerde çocukların okula başlama yaşları esnek 

tutulmakta, okul öncesi eğitime ağırlık verilmektedir. Örneğin Almanya’da testlerle 

olgunluk seviyesi saptanan çocuklardan uygun seviyede olanlar ilkokula başlamakta, 

diğerleri için hazırlayıcı sınıflar öngörülmektedir (Oktay, 1983). Daha küçük 

yaşlarda okula başlayan özellikle beş yaşında okula başlayan çocukların genellikle 

okul ortamında büyük çocuklar tarafından dışlandıkları (Banerji, Smith ve Dedrick, 

1997) ve okulun öğretim programına uyum sağlamada büyük güçlük yaşadıkları 

(Uphoff ve Gilmore, 1986), dolayısıyla bu kadar erken yaşta okula başlamaya hazır 

olmadıkları, başarısızlık yaşayıp okuldan uzaklaştırıldıkları veya öğrenme güçlüğü 

tanısıyla değerlendirmeye alındıkları ileri sürülmektedir (Smith ve Shepard, 1998). 

Çocukların sekiz-oniki yaşlarına kadar okula hazır olduklarına dair hiçbir 

kanıtın bulunmadığını (Moore, 1985), çocuklar dokuz yaşına ulaştıklarında da okula 

alınış yaşları açısından değerlendirildiğinde, okula kabul sırasında büyük olanların 

daha başarılı olduğu ve kabul esnasında yaşı küçük olanların daha fazla sınıfta 

kaldığı araştırmalar tarafından ortaya konmaktadır (Buysse ve Wesley, 2003). 

Bundan dolayı eğitimcilerin okula başlamada keyfi olarak doğum günü ya da yaş 

ayırımına gitmemeleri önerilmektedir (Bodrova, Leong ve Paynter, 2001). 

Okul hazır olmada fizyolojik faktörler incelendiğinde, bireylerin birbirinden 

farklı bir gelişme içinde olduğu gerçeğini göz önüne alarak bireylerin yaşları aynı 
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olsa da okuma ve okulda başarılı olmada farklı olduğu göze çarpmaktadır. Yaşları 

aynı olduğu halde gelişme hızları, zihin seviyeleri, sosyoekonomik ve kültürel 

olanakları farklı olan çocukların, ilköğretimin isteklerini cevap vermedeki başarıları 

da birbirinden farklı olmaktadır (Çataloluk, 1994). 

Fiziksel gelişim okula hazır bulunuşluk ile ilgili en önemli etkendir. Çocuk 

okula başlamadan önce sağlık muayenesinden geçirilmelidir. Çocuğun işitme ya da 

görme probleminin olup olmadığı tespit edilmelidir. İşitme ya da görme problemi 

olan çocuklar doğal olarak öğrenme güçlüğü çekmektedirler (Brostrom, 2000). 

Sonuç olarak, çeşitli fiziksel faktörlerin etkisini kesin olarak belirlemek güç olsa da, 

gerek nörolojik gerekse görme- işitme gibi fiziksel faktörler çocuğun hazır oluşunda 

önemli rol oynamaktadır. Çocuğun fizyolojik ihtiyaçlarının giderilmesi de onun 

okulda başarılı olması açısından gerekli görülmektedir (Çataloluk, 1994). 

 

2.2.2. Zihinsel Faktörler 

 

Son çocukluk döneminin başlarında dengesiz ve olumsuz bir gelişim dikkat 

çekmekte özellikle altı yaşına rastlayan bu gelişim özellikleri yedi yaşından itibaren 

yerini düzenli ve dengeli bir döneme bırakmaktadır. Tüm dünyada çocukların somut 

işlemler döneminde okula başlamaları bir tesadüf değildir. Bu dönemde çocuk beş 

duyu organı ile algılayabildiği olgu ve olaylar konusunda mantıksal olarak 

düşünebilir ve yargıya varabilir. Ancak duyu organları ile algılayamadığı olgu ve 

olaylar konusunda mantıklı düşünmede güçlük çekebilmektedir (Yapıcı, 2004). 

Çocuğun öğrenmesini etkileyen bir başka önemli faktör de zekâdır. Zekâ 

genel olarak değişikliklere uyum sağlama kabiliyeti olarak tanımlanmaktadır 

(Yılmaz, 2003). Çocuğun okulun verdiği karmaşık bilişsel problemlerle baş 

edebilmesi için bu konuda gerekli zihinsel performansa sahip olması gerekir. Okula 

başlamada gerekli okul olgunluğu içinde en önemli konu bireyin zihinsel 

performansa sahip olması ile ölçülür. Bu konuda Oktay (1983) altı yaş ile altı yaş altı 

ay zekâsının okul olgunluğu açısından yeterli olabileceğini belirtmektedir. 
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Zekâ, çocuğun anne babadan almış olduğu önemli kalıtsal özelliklerden 

biridir, ancak daha iyi geliştirilmek için uygun koşullar ister. Downing ve Thackray, 

değişik zamanlarda farklı öğretme yöntemleri ile yapılan araştırma sonuçlarında, 

okuma olgunluğu ve zekâ arasındaki ilişkinin; kullanılan yönteme, dilin ve alfabenin 

özelliklerine göre değişiklik göstermesinin yanı sıra, çocukların zekâ düzeyleri ile 

okuma başarısını gösteren puanlar arasında yüksek bir bağlantı olduğunu bulmuştur 

(Aktaran, Oktay ve Unutkan, 2003). Türkçe okuyup yazma ile ilgili kesin bulgular 

olmamakla beraber, normal bir zekâ düzeyine sahip altı yaş çocuklarının okuma 

yazmayı uygun şartlarda kısa zamanda öğrendikleri gözlemlere dayalı olarak 

söylenebilir. Uygun olmayan çevre koşullarının insanın zekâ gelişimini de olumsuz 

yönde etkilediği yapılan çeşitli araştırmalara göre doğrulanmış bir görüştür (Oktay ve 

Unutkan, 2003). 

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

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

okula başlama olgunluğu konusundaki görüşlerine de kısmen yer veren 

Ascherleben’e göre, “okula başlama olgunluğu aslında zekâ olgunluğu, zihinsel 

olgunluk düzeyidir, bu da derse ait isteklere yeterince cevap vermek için gereklidir”. 

Görüldüğü gibi Ascherleben okul olgunluğunu zekâ olgunluğu ile eş anlamda 

kullanmaktadır. Buna karşılık Monroe, Stroud, Thackray gibi araştırmacılar okuma 

ve zekâ arasındaki ilişki her ne kadar yüksek ise de mutlak değildir görüşünü 

savunmaktadırlar. Zihinsel gelişimleri normalüstü olduğu halde, okumada başarı 

gösteremeyen çocuklar bulunduğu gibi, oldukça donuk zekâlı oldukları halde rahatça 

okuyan çocukların da sayısız örnekleri vardır (Oktay, 1999). Ataç’a göre başarı, zekâ 

ve zekâyı destekleyen diğer faktörlerden oluşmaktadır. Hepsi bir arada “yeteneği” 

meydana getirir. Ataç bu görüşü ile zekânın okul başarısı için mutlak, tek sebep 

olmadığını ifade eder (Çataloluk, 1994). 
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2.2.3. Sosyal Duygusal Faktörler 

 

Sosyalleşme, doğumla birlikte başlayan bir süreçtir ve çocuklar, ilköğretime 

başlayıncaya kadar birçok sosyal beceriyi anne babalarından ve diğer yetişkinlerden 

öğrenirler. Ancak birçok çocuk okula geldiğinde evde kabul gören birçok sosyal 

beceri ve davranışının, okulda kabul görmediğini ya da okulda farklı biçimlerde 

davranılması gerektiğini keşfeder (Senemoğlu, 1994). 

Çocuğun doğduğu andan itibaren aile çevresinde geçirmiş olduğu yaşantıların 

istikrarlı bir sevgi şefkate dayalı olması, çocuğun büyüdükçe sosyal yaşama 

katılmasını kolaylaştıran önemli bir süreçtir. Bu sürecin sağlıklı geçirilmesi duyuşsal 

açıdan da çocuğun özgüven ve özsaygı yeterliklerini kazanmasını sağlayacaktır. Bu 

süreç, okula duyuşsal ve sosyal hazır bulunuşluk açısından çok önemlidir (Yapıcı, 

2004). 

Çocuk ilk toplumsal ilişkilerini çevresi ile duygusal etkileşimine bağlı olarak 

kurar. Anneden ve öteki insanlardan aldığı etkilere göre olumlu veya olumsuz 

duygusal davranış modelleri ve bunlara uygun kişilik yapısı geliştirir. Çocuğun 

duygusal sorunlarının ve kişilik özelliklerinin onun için yepyeni bir ortam olan 

okulun (özellikle de) ilk günlerinde etkili olduğu şüphesizdir (Oktay, 1999). 

Duygusal olarak dengeli olmayan, aşırı derecede hassas ve anneye bağımlı, 

anneden ayrılmakta zorluk çeken çocukların okuldaki öğrenme faaliyetlerine 

katılmaları çok güçtür. Anneden ayrılmaları diğer çocuklardan daha uzun süren bu 

çocuklar, sonunda bunu başardıkları zaman da, artık sınıf arkadaşları öğrenme 

sürecinin büyük bir bölümünü aşmış olurlar. Bu kez de onlardan geri kalmış olmak 

yüzünden hayal kırıklığına uğrarlar. Araştırmacılar çocuğun duygusal olarak kararlı 

ve dengeli olmamasının mı okumayı öğrenmeye engel olduğunu, yoksa 

öğrenemediği için mi duygusal sorunların (isteksizlik, ilgisizlik, ağlama, aşırı 

saldırganlık veya hareketsizlik, kardeşleri, arkadaşları, öğretmenleri ile iletişim 

kuramama, kendi hayal dünyasında kapalı kalma vs.) ortaya çıktığını belirlemekte 

güçlük çekmektedirler. Ancak kesin olan, duygusal sorunlarla öğrenmedeki 

başarısızlığın her zaman birlikte görüldüğüdür (Unutkan, 2003). 
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Okul öncesi dönemde gelişmesi gereken yeterlik alanlarından biri de, 

çocuğun kendi kişiliğinin farkında olmasıdır. Çocuk, kendisi hakkında ne 

hissettiğini, çevresindeki dünya ile baş edebilmek için hangi becerilere sahip olması 

gerektiğini okul öncesi eğitim yıllarında öğrenecektir. Kendisi ve yetenekleri 

hakkında olumlu duygular geliştiren çocukların, yetersizlik ve başarısızlık 

duygularına sahip olanlardan daha meraklı, araştıran ve güdülenmiş kişiler oldukları 

gözlenmektedir (Senemoğlu, 1994). Kendinin farkında olmanın gelişimi, sadece 

vücudun ve duyu organlarının farkında olmanın gelişimi ile sınırlı değildir. Aynı 

zamanda, çocuğun duygularının farkında olmasını da kapsar. 

Araştırmacılar, çocukların sosyal ilişkilerinin ve duygusal gelişmişliklerinin 

okula uyum ve okul başarısına olan etkilerine işaret etmişlerdir (Cooper ve Farran, 

1988). Çocukların okul öncesi eğitim almalarının, bu eğitim sırasında sınıfa katılım, 

ortaklaşa çalışabilme ve bağımsız olabilme yeteneklerinin, ilköğretime hazırlık için 

ön şartlar olduğuna değinen araştırmacılar (Ladd, Birch ve Buhs, 1999); sınıf 

aktivitelerine katılan, dikkatini aktivitelere yoğunlaştırabilen çocukların ileriki 

yıllarda akademik olarak daha iyi performans gösterdiklerini bulmuşlardır (Buysse 

ve Wesley, 2003).  

Mutlu ve huzurlu bir okul öncesi dönem geçiren çocuk duygusal ve sosyal 

yönden daha uyumlu olarak okula başlar. Duygusal uyumu tam sağlayamamış, 

kendine güvensiz ve ürkek bir çocuk ise diğer becerilere sahip olsa bile genellikle 

okumaya hazır sayılmaz (Ayhan, 1998). Öğretmenlerden okula hazır olmanın anahtar 

bileşenlerini tanımlamaları istendiğinde; pozitif davranışlar olan, heveslilik, ortak 

çalışma, yönergeleri uygulama, sınıfın uyumunu bozmama gibi davranışları, 

alfabenin harflerini söylemek veya rakamları saymak gibi özel becerilerden daha 

önemli olarak değerlendirdikleri tespit edilmiştir (Lewit ve Baker, 1995). Ayrıca 

saldırgan davranış ve kendini kontrol eksikliği, okula hazır olma ve uyum 

konularında en önemli problem olarak görülmektedir (Ladd, Birch ve Buhs, 1999). 
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2.2.4. Çevresel Faktörler 

 

Günümüzde bir zamanların çevre mi kalıtım mı tartışması güncelliğini 

yitirmiş artık ikisinin de önemli faktörler olduğu kabul edilmiştir. Bireyin kalıtsal 

olarak getirdiği potansiyelin gelişmesi, onun için çevresinde sunulan koşullarla 

sınırlıdır. İyi çevre koşullarında yetişen çocuklar yapılan araştırmalarda daha başarılı 

olarak tanımlanmıştır (Oktay, 1983). Bireyin çevre koşullarından en fazla etkilendiği 

dönem çocukluk çağıdır (Çataloluk, 1994). 

Aile ortamı ve sosyal çevre; hem zekâ gelişiminden, hem de zekânın 

gelişmesinden etkilenen öğrenme yeteneğinin gelişmesinde, dolayısıyla okula 

hazırlıklı olmada son derece önemli bir rol oynar. Toplumsal çevre koşullarının da 

çocuğun gelişiminde önemli rolü olduğunu vurgulayan ve özellikle yaşamın ilk 

yıllarında aile ve yakın çevrenin sağladığı olanakların çocuğun duygusal, toplumsal 

ve zihinsel gelişimindeki rolüne değinen görüşler giderek daha ön plana çıkmaktadır. 

Eğer yetişkinin rehberliği yoksa çocuk, deneyimlerinin önemli yönlerini 

özümlemekte ve dilin içeriğini ve yapısını geliştirmekte güçlük çekmektedir. Bu 

nedenle aile çevresi, çocuğun yaşamının ilk beş yılında önemli bir temel eğitim 

kurumudur (Oktay ve Unutkan, 2003). 

Çocuğun okula hazırlıklı oluşunu etkileyen en önemli faktörlerden biri de 

yakın çevre koşullarıdır. Anne ve babanın okul kurumuna verdiği önem, değer ve 

buna bağlı olarak geliştirdiği tutum kadar, çocuğa sunduğu olanaklar da büyük önem 

taşımaktadır. Çocuğun okul öncesi evrede eğitim kurumuna gönderilmiş olması, 

erken gelişim yıllarından itibaren ona kitap okunması, tiyatro, sinema, konser, resim 

sergisi ve müzeye götürülerek bunlar hakkında tartışılması, okula hazırlık adına 

çocuğa sunulan önemli olanaklardır (Yavuzer, 2003). 

Çevre koşullarındaki olumsuzluk kişinin bütün alanlardaki gelişimini 

etkilemektedir. Düzenli bir aile yaşamı çocuğun okul başarısı üzerine etki yapan 

önemli bir etmendir. Lammerman’a (Aktaran: Altınköprü, 2001) göre, okul başarısı 

ile ailenin geliri arasında %19, okul başarısı ile yaşama koşulları arasında %53, okul 

başarısı ile uyumlu aile yaşamı arasında %63 oranında ilişki bulunmaktadır. 
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Çevresel faktörler de, ailenin sosyoekonomik ve kültürel düzeyi, ailede okula 

giden başka kardeşin olması, evde görsel ve işitsel iletişim araçlarının bulunması, 

çocuğun yazılı malzemeler ile karşı karşıya getirilmesi okuma hazırlığını etkileyen 

unsurlar olarak sayılabilir (Bayhan, 2003). Çocuğun fiziksel çevresindeki uyaranlar, 

görsel-işitsel araçlar çocuğun okumaya karşı isteğinin artmasına neden olur. 

Uyaranların çocuğun sadece okuma ile ilgili değil, hayata ilk başlangıcından itibaren 

çocuğa doğrudan gerekli olduğu araştırmalarla ortaya konulmuştur. Çocuklara 

uyurken masal okumak, onları gezmeye, sinemaya götürmek, ev yaşamındaki 

uyaranların hepsi onların topluma uyumlarında ve gerek zihnen gerekse psiko-sosyal 

açıdan gelişimlerinde önemli gereksinimlerdir (Çataloluk, 1994). Eğer bir çocuk her 

bakımdan gerekli şeyleri aldığı bir çevrede yetişmişse ve kalıtsal bir sorunla 

karşılaşmamışsa okula hazır demektir (Ataç, 1991).  

 

2.3. Okula Hazır Bulunuşluk Ölçütleri 

 

Bir çocuğun okula hazır olması, öncelikle bilişsel, duyuşsal, sosyal ve fiziksel 

bir hazır bulunuşluğu gerektirir. Araştırmacılar, okula hazır bulunuşluk ölçütlerini 

yaptıkları araştırmalarla ortaya koymuşlardır. Senemoğlu (1994), zorunlu eğitimden 

önce çocukta, gelişimine yardım edilmesi ya da kazanılması gerekli becerileri şöyle 

sıralamıştır: 

1. Kendisinin farkında olması, 

2. Sosyal beceriler, 

3. Kültürünün ve diğer kültürlerin farkında olması, 

4. İletişim becerileri, 

5. Algısal-devimsel beceriler, 

6. Analitik düşünme ve problem çözme becerileri, 

7. Yaratıcılık ve estetik beceriler. 

Yazgan’a (2003) göre birinci sınıf için hazır olma ölçütleri şunlardır: 
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1. Çapraşık yönergeleri anlayıp uygulayabilme: Birden çok basamak içeren, 

akılda tutma becerisi gerektiren yönergeler okulda her gün birçok kez karşısına 

çıkacaktır. 

2. Masa başında uzunca sürelerle oturabilme: Küçük aralar verildikten sonra 

tekrar işinin başına dönebilmeli. 

3. Bir işi kendi başına tamamlayabilme: Yol gösterildiği zaman söylenenleri 

uygulayabilme. 

4. Her aklına geleni yapmak istese de, kendini denetleyebilme: Bu özellik, 

oyun oynamak yerine okuma-yazma gibi ilk başta zor gelen işleri yapabilmek için ön 

şarttır. 

5. Akademik beceriler: Okuma, sesler ve simgeleri olan harfler arasındaki 

ilişkiyi kavramaya dayanır. Yazma için gereken beceriler parmakların beyin 

tarafından etkili kullanımına dayanır. Oturması zaman alan bir beceridir. 

6. Göz-el koordinasyonu: Makasla şekiller kesebilmeli, kalemi tutarak basit 

geometrik şekilleri çizebilmeli, harfleri kabaca kopya edebilmeli. 

7. Okuma öncesi beceriler: Harflerin bazılarını tanımalı, harflerin belli sesleri 

temsil ettiğini kavrayabilmeli. 

8. Aritmetik beceriler: Sayma, kümeleme, benzerleri tanıma. Bu alanlarda 

gelişimin hiç olmazsa ilk adımlarını atmış olması beklenir. Gelişmenin başladığı 

noktaları mükemmelleştirmek okulun işi olacaktır. 

Brostrom (2000) ise okula hazır bir çocuğun özelliklerini şöyle sıralamıştır: 

1. Hikâyeleri dinledikten sonra anlatabilmeli, 

2. 20’ye kadar ritmik sayabilmeli, 

3. Alfabenin harflerini anlayabilmeli, 

4. Sesleri fark edebilmeli, 

5. Sıcak-soğuk gibi duyusal kavramları ayırt edebilmeli, 

6. Renkleri tanıyabilmeli, 
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7. Tuvalet eğitimi almış olmalı ve ellerini kendi başına yıkayabilmeli, 

8. Sırasını bekleyebilmeli, 

9. Dikkatine hâkim olabilmeli, 

10. Paylaşmayı bilmeli, 

11. Kalemi düzgün tutabilmeli, 

12. Tek ayak üzerinde dengede durabilmeli, 

13. Sembollerin aynısını kopya edebilmelidir. 

Altınköprü’ye (2001) göre, bir çocuğun birinci sınıfa başlayabilmesi için okul 

öncesinde; 

1. Sevgi, güven, hareket ve etkinlikte bulunma gereksinimlerini yeterince 

karşılamış olmalı, 

2. Sözcükleri ayırt etme, onları anlamlı biçimde kullanma, tam ve düzgün 

cümleler kurma becerisini kazanmalı, 

3. İlgisini çeken konularda sorular sorabilmeli, isteklerini çekinmeden 

belirtebilecek kadar kendine güvenmeli, 

4. İkinci bir kişiyle herhangi bir konu üzerinde düzenli olarak konuşabilmeli, 

5. Her gün karşılaşabilen günlük yaşamın yalın olaylarını anlatabilmeli, 

6. Fazla karmaşık olmayan istekleri ve yönergeleri yerine getirebilmeli, belirli 

bir iş olgunluğuna ve belli ölçüde sorumluluk taşıma alışkanlığına sahip olmalıdır. 

Okula bu şekilde hazırlanmış bulunan çocukların çoğu, konuşmayı, 

dinlemeyi, kendini okul içinde yönetebilmeyi, arkadaşlarına uyum sağlayabilmeyi, 

okuyup yazmayı, görev ve ödevlerini üstlenmeyi başarmaktadır. Einon’a (2000) göre 

okula başlama kriterleri ise şunlardır: 

1. Çocuk sevdiklerinden ayrı kalabilmelidir. 

2. Yabancılarla birlikte olabilmelidir. 

3. Kalabalığa alışmalıdır. 
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4. Eleştiri kaldırabilmelidir. 

5. Ödüllendirilmese de çalışmalıdır. 

6. Kendi kendine çalışabilmelidir. 

7. Sessiz sakin oturabilmelidir. 

8. Kendini sözle ifade edebilmelidir. 

9. Temel becerilere sahip olmalıdır. 

Maryland Eyaleti Modelinde (Maryland Model for School Readiness) ise 

ilkokula başlama kriterleri beş gelişim alanı içinde ele alınmaktadır: 

1. Sosyal ve Duygusal Gelişim 

Çocuk okulda duygusal tavırlar sergileyebilmeli, 

Çocuk okulda etkin sosyal tavırlar sergileyebilmeli, 

Çocuk kendi davranışlarının sorumluluğunu alabilmeli. 

2. Dil ve Okuma-Yazma Gelişimi 

Çocuk dinleme ve anlama becerisi sergileyebilmeli, 

Çocuk dili etkin iletişim için kullanabilmeli, 

Değişik amaçlara yönelik ve karşısındakilerle etkin iletişim kurmak için 

yazmayı kullanabileceği bilincine vararak, benzeterek kopya edebilmeli. 

3. Bilişsel Gelişim ve Genel Bilgi 

Nesneleri özellikleri ve işlevleri açısından tarif edebilmeli, 

Sayı ve miktar kavramını anlayabilmeli, 

Matematiksel problemleri çözmek için belirli stratejiler kullanabilmeli, 

Karşılaştığı olaylar hakkında tahminler yapabilmeli, 

Resmi ve gayri resmi durumlarda, kendisi, ailesi, çevresi, kültürü ve teknoloji 

hakkında bilgisini bütünleyerek kullanabilmeli, 

Güzel sanatlar yolu ile kendini ifade edebilmelidir. 
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4. Öğrenmeye Yaklaşım/ Tutum 

Çocuk kendi güçlü yönlerini ve eksikliklerini tanımaya başlamalı, 

Düşüncelerini, fikirlerini ve bilgisini paylaşabilmeli, 

Yeni edindiği bilgileri anlamlı bir şekilde, önceden öğrendikleriyle ve 

deneyimleriyle ilişkilendirip bütünleştirebilmeli, 

Aktif katılım ile öğrenmenin sorumluluğunu kabul edebilmeli, 

Öğrenmeyi geliştirmek için hayal gücünü, yaratıcılığını ve icat etme yetisini 

kullanabilmeli. 

5. Fiziksel Sağlık ve Motor Gelişim 

Çocuk bağımsız olarak; büyük ve küçük kas becerilerini okulda etkin olacak 

şekilde kullanabilmeli, 

Kişisel sağlık bilgisi kurallarını uygulayabilmeli, 

Emniyetini sağlayan seçimler yapabilmelidir. 

Gökçen’e (2004) göre, bazı özellikler çocuğun ilköğretime hazır olma 

durumunu belirtmektedir: 

1. Çocuğun dikkati gelişmiş olmalıdır. 

2. Konsantrasyon süresi yeterince uzamış olmalıdır. 

3. Dinleme alışkanlığı kazanmış olmalıdır. 

4. Dinlediğini aktarabilecek düzeyde Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalıdır. 

5. Kendisini ifade edebilecek düzeyde sözcük dağarcığına sahip olmalıdır. 

6. Kavramları anlayabilmeli, oluşturabilmeli ve bu kavramlarla genellemeler 

yapabilmelidir. 

7. Öğrenmeye açık ve istekli olmalıdır. 

8. El-göz koordinasyonu gelişmiş olmalıdır. 

9. Aldığı sorumlulukları yerine getirmelidir. 

10. Eleştiriyi kabul etmeyi ve eleştiriye olumlu tepki vermeyi öğrenmelidir. 
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11. Zamanını iyi kullanabilmelidir. 

12. Başladığı işi bitirme sabrını göstermelidir. 

13. Kendine saygı ve güven duymalı, öz denetim kazanmış olmalıdır. 

14. Özbakım becerilerine sahip olmalıdır. 

Sadece kronolojik yaşın okula başlama kriteri olarak kabul edilmesi 

yetersizdir. Gelişimsel testler ile çocukların gelişim seviyeleri belirlenebilir; uzman 

ve tecrübeli eğitimciler objektif bir değerlendirme yaparak çocuğun genel seviyesini 

bulabilir. Çocuğun kronolojik yaşının altında veya üstünde çıkabilecek olan davranış 

seviyesi okula yerleştirme kriteri olarak kronolojik yaştan daha doğru bir kriterdir 

(Banerji, Smith & Dedrick, 1997). 

 

2.4. Okula Hazır Bulunuşluğun Değerlendirilmesi 

 

Çocuğun ilköğretime hazır olup olmadığının değerlendirilmesi çeşitli 

ülkelerde farklı görüşlere bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Daha önce 

üzerinde durulan hazır bulunuşluk ile ilgili farklı teorik görüşlerde “hazır 

bulunuşluk” farklı açılardan değerlendirilmektedir. Hazır bulunuşluğu psikolojik 

testler ile ölçme, en eski ve üzerinde en çok çalışılmış konuların başında gelmektedir. 

İlk defa 1925 yılında yayınlanan Gesell Gelişim ya da Olgunluk Ölçeği, çok 

sayıda araştırmaya konu olmuş ve kullanılmıştır. Ölçek iki buçuk ile altı yaş 

arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 1974 yılında 

yapılan en son yenilenmeyle davranışlar “Büyük Motor”, “İnce Motor” hareketler, 

“Adaptasyon”, “Dil”, “Kişisel ve Sosyal” olmak üzere beş alan içinde 

gruplandırılmıştır. Çocuğun gelişimini izlemek amacıyla 1, 4, 7, 10, 12, 18, 24, 36, 

48 ve 69. aylarda olmak üzere on kez değerlendirilmektedir. Gesell Gelişim 

Ölçeğinin bugün dahi popüler olmasının nedeni, ölçeğin derinliğine yapılan 

gelişimsel araştırmalardan elde edilen normlara sahip olmasıdır. Bebeğin gelişimi 

zaman içinde sıralı ve belirli aşamalardan geçer. Gesell ve arkadaşları gelişim ve 

olgunlaşma süreci içindeki bu aşamalara ilişkin normlar elde etmişler ve bu normlara 
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göre bebeğin gelişimini değerlendirmişlerdir. Örneğin, çocuk ilk kelimeyi ne zaman 

söylüyor, ne zaman yürümeyi öğreniyor gibi gelişimsel normları saptamışlardır. Bu 

normları kullanarak çocuğun aşamalara göre gelişim hızının değerlendirilmesi 

mümkün olmaktadır. Çocuğun gelişimi bu normlara göre ileride ise akranlarına göre 

“ileri” bir gelişim, geride ise akranlarına göre “ağır giden” bir gelişim, paralellik 

gösteriyorsa “normal” bir gelişim izlediği anlaşılmaktadır (Özgüven, 2000). 

ABD’de Dildreth, Nellie ve Griffiths tarafından geliştirilen ve Test ve 

Araştırma Bürosu tarafından Türkçeye adapte edilen “Öğrenime Hazır Oluş Testi”; 

çocukların okula hazır oluşunda önemli olan dil gelişimi, sözel olarak söylenenleri 

anlama, sayı becerisi ve motor yetenekler gibi zihinsel yetenekleri kapsar. Test; 

sözcük anlama, cümleler, bilgi ve eşleştirme olmak üzere dört bölümden oluşmakta, 

ilköğretime hazır oluş yetenek ve becerilerini gözleme amacı ile uygulanmaktadır 

(Özgüven, 2000).  

Kaliforniya Zihni Olgunluk Testi, Sullivan, Clark, Tieges tarafından 

geliştirilmiş olup, yer ilişkileri, muhakeme, sayı bilgisi ve dil bilgisi alt testleri ile 

çocukların zihni gelişimini ölçen bir sürat testidir. Testte 51 soru vardır ve otuz 

dakikadır (Özgüven, 2000). 

Özgüven tarafından Türkçeye adapte edilen Detroit Zihin Yeteneği Testi ise 

ilkokul birinci sınıfa gidecek çocukları zihin düzeylerine göre sınıflandırmak amacı 

ile geliştirilmiştir. Test; büyüklüğe göre eşyaları ayırt edebilme, eşyaları resimden 

tanıyabilme, çeşitli resimler içinden fonksiyonlarını bilme, eşya ve varlıkların 

fonksiyonlarını bilme, eksik resimleri tamamlama, resimlerde hataları bulma, 

birbirine benzeyen resimleri bulma, eksik şekli tamamlama, resimler üzerinde sayma 

ve aradakilere dokunmadan bir resimden diğerine çizgi çizme alt testlerinden 

oluşmaktadır. Testte 60 soru olup, zaman kısıtlaması yoktur  (Özgüven, 2000). 

Hildreth, Griffits ve Gauvran tarafından geliştirilen ve 1983’de Oktay 

tarafından uyarlanarak Türkiye için geçerlik, güvenirlik ve norm çalışmaları yapılan 

Metropolitan Olgunluk Testi, en çok kullanılan testler arasında yer alır. Test, okula 

yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını 

sağlayacak olan özellikleri ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır. 16 sayfalık 
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bir kitapçıktan oluşan bu test, kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, 

sayılar ve kopya etme gibi altı ayrı testten oluşur. Her alt test uygulamacı tarafından 

sözlü verilecek talimatlara göre çocuğun işaretleyeceği ya da kopya edeceği 

resimlerden oluşur. Çocuğun her doğru cevabına bir puan verilir. Ayrıca testin 

hazırlayıcıları, teste esas olarak Okuma Olgunluğu, Sayı Olgunluğu ve Genel 

Olgunluk kısımlarına ayırmışlardır. Her bir ana bölüm için beş seviyeli bir 

derecelendirme bulunmakta, çocukların maddelerden aldıkları puanların toplamı bu 

derecelendirmeye göre saptanmaktadır (Oktay, 1983). 

Yine çocukların gelişimlerinin tespitine yönelik, Peabody Kelime Testi, 

Goodenough-Harris Adam Çizme Testleri; Rehberlik Araştırma Merkezleri, Özel 

Eğitim Kurumları ve bazı üniversitelerde kullanılmaktadırlar. Okul olgunluğunu 

ölçebilecek bu ölçeklerin yanı sıra Unutkan (2003), okul öncesi dönem çocuklarının 

okula hazır oluşlarını değerlendirecek Türk kültürüne özgü “Marmara İlköğretime 

Hazır Oluş” ölçeğini geliştirmiş; geçerlik, güvenirlik ve norm çalışmalarını 

yapmıştır. Türkiye’de çocuklar halen takvim yaşına göre ilköğretime kaydedilmekte, 

özellikle devlet okullarında çocukların hazır bulunuşlukları ile ilgili bir 

değerlendirme yapılmamaktadır. Son yıllarda özel okulların rehberlik servislerinin 

öğrencileri bazı değerlendirmelere tabi tuttukları gözlenmektedir. Ancak standart bir 

değerlendirme aracı söz konusu değildir. 

Öte yandan, çocuğun okula hazır olup olmadığını değerlendirmek için 

öğretmenin yaptığı gözlem son derece önemlidir. Çocuğun özelliklerini gelişimsel 

olarak yakından takip etme imkânı bulan öğretmen, çocuğun okula başlayıp 

başlayamayacağı konusunda yüksek oranda tahminde bulunabilmektedir. Aile 

açısından çocuğun okul olgunluğunun değerlendirilmesi, çocuğun yaşı ile 

sınırlandırılmaktadır (Yılmaz, 2003; Tuğrul, 2003). 

 

2.5. İlgili Araştırmalar 

 

Çataloluk (1994) tarafından yapılan bir araştırmada, korunmaya muhtaç 

çocukların okul olgunluk seviyeleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Sosyal 
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Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna (SHÇEK) bağlı Bakırköy Çocuk 

Yuvasında korunma altında olan beş-altı yaşlarında 10 kız, 21 erkek çocuk ve 

SHÇEK Bakırköy Okmeydanı kreş ve gündüz bakımevlerinde gündüz bakımdan 

yararlanan beş-altı yaşlarında 10 kız, 21 erkek çocuk olmak üzere toplam 62 çocuk 

seçilmiştir. Bakırköy Çocuk Yuvasında kalan çocuklar araştırmanın deney grubunu, 

kreş ve gündüz bakımevlerinden yararlanan çocuklar ise kontrol grubunu temsil 

etmiştir. Her iki gruba da Metropolitan Olgunluk Testi, Stambak Ritim Testi, Head 

Kendi Bedeninde Sağ Sol Tayin Testi ve Goodenough Bir Adam Çiz Testleri 

uygulanmıştır. Testlerin sonuçlarının anlamlılık hesaplamaları t-testi ile yapılmıştır. 

Ek bilgi vermek amacıyla yüzdelik dağılım tabloları da kullanılmıştır. Sonuç olarak 

korunmaya muhtaç çocuklar, kontrol grubuna göre, Head Kendi Bedeninde Sağ Sol 

Tayini Testi hariç, anlamlı düzeyde düşük skorlar almışlardır. Bu bulgular ışığında, 

korunmaya muhtaç çocukların okula başlayabilmeleri için biyolojik yaşının 

uygunluğunun yerine zihinsel ve psikomotor gelişimlerinin test edilmesi önerilmiştir. 

Ayhan (1998) çalışmasında, ilkokul öğretmenlerinin; okul öncesi eğitimi ve 

anaokulları hakkındaki düşünce ve bilgilerini belirlemeye, onların anaokullarından 

neler beklediklerini saptamaya ve çocukları ilkokula hazırlamak için okul öncesinde 

nasıl bir eğitim verilmesi gerektiğini ortaya konmaya çalışmıştır. Araştırmanın 

örneklemini, Kocaeli ili Gebze ilçesi Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı ilköğretim 

okullarında görev yapan 526 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma tarama 

modelinde olup, öğretmenlere üç bölümden oluşan anket formu uygulanmıştır. 

Anketin birinci bölümünde kişisel bilgiler, ikinci bölümde öğretmenlerin okul öncesi 

eğitimle ilgili düşünce ve beklentileri yer alırken üçüncü bölümde öğretmenlerin 

neleri ne düzeyde bildiklerini ölçmek amacıyla bilgi soruları yer almıştır. 

Araştırmanın bulgularına göre, ilköğretim öğretmenleri, okul öncesi eğitimin çocuğa 

olumlu özellikler kazandırdığını belirtmiştir. Araştırmada yöneltilen “Okul öncesi 

programları hazırlanırken ilkokul öğretmenlerinin fikirlerinin alınması ne yönden 

faydalıdır?” sorusuna ilkokul öğretmenleri; “ilkokul öğretmenlerinin bilgi ve 

tecrübelerinden yararlanılmalı, ilkokul okul öncesinin devamıdır” şeklinde cevap 

vermişlerdir. Öğretmenler ayrıca, “İlkokula hazırlık yönünden okul öncesinden neler 

bekliyorsunuz?” sorusuyla ilişkili olarak; çocukların sosyal, duygusal, zihinsel, 
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fiziksel, dilsel açıdan geliştirilmesi ve el becerileri ve temel okul kurallarının 

kazandırılması konularında düşüncelerini ortaya koymuşlardır. 

Yazıcı (2002) okul öncesi eğitim alan ve almayan altı yaş çocuklarının okul 

olgunluğu düzeyleri arasında farklılık olma durumunu incelemiştir. Araştırmanın 

örneklemini, Ankara ili Keçiören, Mamak ve Çankaya ilçelerine bağlı ilköğretim 

okullarının birinci sınıfına yeni başlayan 72 çocuk ve anasınıfına devam eden 70 

çocuk olmak üzere toplam 140 çocuk oluşturmuştur. Verilerin elde edilmesinde 

kişisel bilgi formu ve Metropolitan Olgunluk Testi kullanılmıştır. Toplam 100 

maddeden oluşan bu test araştırmacı tarafından uygulanmış ve her bir çocuk için 

ortalama 24 dakika sürmüştür. Araştırma sonucunda, çocukların okul olgunluğu 

düzeylerini okul öncesi eğitiminin etkilediği görülmüştür. Okul öncesi eğitimi alan 

çocukların okul olgunluğu puanlarının, okul öncesi eğitimi almayan çocukların okul 

olgunluğu puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Anne baba eğitim 

düzeyine göre de çocukların okul olgunluğu puanları arasında önemli bir farklılık 

görülmüştür. Üniversite mezunu ebeveynlerin çocuklarının okul olgunluğu 

puanlarının, lise ve ilköğretim mezunu ebeveynlerin çocuklarının okul olgunluğu 

puanlarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. 

Balat (2003) çalışmasında, korunmaya muhtaç çocuklar ile ailesiyle birlikte 

yaşayan çocukların okula hazır bulunuşluk ile ilgili temel kavram bilgileri arasındaki 

durumu ortaya koymaya çalışmıştır. Araştırmanın örneklemini, İstanbul ili Kadıköy 

ilçesine bağlı 11 okuldan 462 çocuk ile İstanbul Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme 

Kurumu Müdürlüğüne bağlı 4 farklı kurumda bulunan 51 çocuk olmak üzere 513 

çocuk oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak Boehm Temel Kavramlar Testi, 

Bracken Temel Kavram Ölçeği ve Aile Bilgi Formu kullanılmıştır. Boehm Temel 

Kavramlar Testi, çocukların okulda başarılı olmak için bilmeleri gereken 50 önemli 

kavramın anlaşılmasını değerlendirmek amacıyla tasarlanmış bir testtir. Bracken 

Temel Kavram Ölçeği ise kriter geçerliliği çalışmasında aynı kapsamı ölçen başka 

bir testin kullanılması gerekliliğinden dolayı kullanılmıştır. Bu ölçekte ise renk 

tanıma, harf tanıma, sayı sayma, kıyaslama, şekil, yön/konum, sosyal/duygusal, 

büyüklük, nicelik gibi alt testler yer almaktadır. Araştırmada okul öncesi eğitimden 

yararlanmayan ve bir yıl yararlanan ile iki yıl ve daha fazla okul öncesi eğitimden 
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yaralanan çocukların kavram puanları arasında anlamlı bir fark bulunmuştur. Okul 

öncesi eğitimden yararlanma süresi arttıkça çocukların puan ortalamalarında da artış 

gözlenmiştir. Araştırmanın diğer önemli sonuçlarından biri de, sosyoekonomik 

düzeyin yani çocuğun ailesinin demografik, öğrenim ve kültürel yapısının çocuğun 

gelişimini doğrudan etkilediğidir. Öte yandan, çocukların kardeş sayıları arttıkça 

testten aldıkları puanların da düştüğü görülmüştür. 

Unutkan (2003) tarafından gerçekleştirilen bir araştırmada; okul öncesinden 

ilköğretime geçen beş-altı yaş çocuklarının hazır oluş düzeylerini değerlendirmek 

amacıyla oluşturulan “Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” Gelişim ve 

Uygulama formlarının, geçerlilik, güvenirlik ve norm çalışması yapılmıştır. 

Araştırma tarama modelinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini İstanbul ilinde 

bulunan 1002 çocuk oluşturmaktadır. Örneklem grubunu oluşturan çocukların %60’ı 

okul öncesi eğitim almayan, %40’ı ise okul öncesi eğitim alan çocuklardan 

oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından oluşturulan, gelişim 

ve uygulama formlarını içeren “İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek 

yedi bölüm ve 203 maddeden oluşmuştur. Form beş-altı yaş çocuğu gelişim 

özellikleri ile Milli Eğitim Bakanlığı 1996 Okul öncesi Eğitim Programı hedef ve 

hedef davranışlarından yola çıkılarak düzenlenmiştir. Form gözlem bilgilerine dayalı 

olup, çocuğun davranışlarını tekrarlama sıklığına göre yetişkin tarafından 

puanlanmıştır. Marmara İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Gelişim Formunun 

güvenirlik çalışması, 30 kişilik bir grupla bir ay ara ile yapılan iki uygulama arasında 

ilişki grup t testi ile devamlılık katsayısına bakılarak yapılmış ve genel toplamda 

korelasyonlar istatistiksel açıdan 0,01 düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Marmara 

İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği Gelişim Formunun geçerlilik çalışmasında ise madde 

analizi yapılarak ve alanda çalışan öğretmen, konu ile ilgili akademisyenlerden 

alınan görüşler ile kapsam geçerliliği, faktör analizi yapılarak da yapı geçerliliği 

sağlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; okul öncesi eğitim alan çocuklar, almayan 

çocuklara oranla ilköğretime daha hazır bir şekilde başlamaktadırlar. Düşük sosyal, 

kültürel ve ekonomik koşullardan da gelse, okul öncesi eğitim kurumlarına devam 

eden çocuklar, hiç okul öncesi eğitim almamış çocuklara oranla ilköğretime çok daha 

hazırdırlar. Sosyal kurallarla tanımlanmış, zihinsel ve bedensel açıdan aktif olunan, 
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duygusal çatışmaların yaşandığı, bir birey olarak kendi sorumluluklarını taşıdıkları 

ve uzman bir yetişkin rehberliğinde sistemli çalışmaların yapıldığı ortamlar sağlayan 

okul öncesi eğitim kurumları çocukların ilköğretime çok daha yumuşak ve donanımlı 

bir şekilde geçişlerini sağlamaktadırlar. Araştırmada elde edilen bir başka önemli 

bulgu ise, ebeveynlerin eğitim düzeyleri ve mesleklerinin çocuklara sağlanan yaşantı 

zenginliği ile paralel olarak ilköğretime hazır oluşu olumlu yönde etkilediğidir. 

Yılmaz (2003) okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş grubu 

çocuklarının okula hazır bulunuşluk düzeylerini tespit etmek amacıyla kullanılacak 

bir okul olgunluğu kontrol listesini geliştirmiştir. Araştırma örneklemini, Ankara 

ilinde yaşamakta olan düşük, orta ve yüksek sosyoekonomik düzeydeki ailelerin 

çocuklarının devam ettiği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların anasınıflarından 

rastgele örnekleme yöntemiyle seçilmiş 66–72 aylık 120 kız ve 120 erkek öğrenci 

oluşturmuştur. Okula başlama çağındaki çocukların sergilemeleri gereken 

davranışlar, bu yaş grubu çocuklar için kullanılan gelişimsel testler ve ölçekler temel 

alınarak bir kontrol listesi oluşturulmuş ve ön deneme uygulamaları yapılmıştır. Ön 

uygulama sonrasında maddelerin geçerliliği test edilmiş ve kontrol listesi yeniden 

düzenlemiştir. Geliştirilen kontrol listesi çocuklara araştırmacı tarafından 

uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri ile 

dikkat süreleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu, kız çocuklarının küçük kas ve 

sosyal gelişimlerinin erkek çocuklara göre daha ileride olduğu tespit edilmiştir. 

Çocukların büyük kas motor, bilişsel ve dil gelişimleri puanları ile kardeş sayısı ve 

doğum sıraları arasında negatif bir ilişki olduğu, kardeş sayısı ve doğum sırası 

arttıkça çocukların bu gelişim alanlarında gerileme olduğu belirtilmiştir. Yüksek 

sosyoekonomik düzeydeki ailelerin çocuklarının olgunluk düzeylerinin diğer 

gruplarda bulunan çocuklara göre daha yüksek olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca 

çocukların okul olgunluk seviyelerinin çevresel şartlardan etkilendiği ve zengin çevre 

koşullarından gelen çocukların kontrol listesindeki özellikleri daha çok gösterdikleri 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Boz (2004) çalışmasında, anaokuluna/anasınıfına devam eden altı yaş 

çocuklarının ilkokula hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilgili anasınıfı öğretmeni, birinci 

sınıf öğretmeni ve velilerin bu konudaki görüşlerini incelemiştir. Araştırmanın 
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örneklemini, Ankara merkez ilçelerindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel ve 

resmi ilköğretim okulları bünyesinde yer alan anasınıfına devam eden 258 altı yaş 

çocuklarının velileri ile bu kurumlarda çalışan 117 anasınıfı öğretmeni ve 97 birinci 

sınıf öğretmeni oluşturmuştur. Çalışmada, öğretmenler ve velilere 46 maddeden 

oluşan çocukların okula hazır bulunuşlukları ile ilgili anket formu ve demografik 

bilgilerin yer aldığı bilgi formu verilmiştir. Anket formu oluşturulurken Metropolitan 

Readiness, Kindergarten School Rediness Testi, Psikososyal Gelişim Ölçeği, 

Daberon I ve Denver Gelişimsel Tarama Testleri ile okula hazırlık ile ilgili testlerden 

yararlanılmıştır. Form oluşturulurken 22 uzmana 52 maddeden oluşan ön form 

verilmiş ve bu konudaki görüşleri doğrultusunda form son halini almıştır. 

Araştırmanın sonucunda, anasınıfı öğretmeninin yaşının, öğrenim durumunun ve 

mesleki deneyiminin okula hazır bulunuşluk ile ilgili görüşlerinde etkili olduğu 

ortaya çıkmıştır. Birinci sınıf öğretmenlerinin görüşlerinde ise yaşın etkisi anlamlılık 

göstermezken, mesleki deneyim ve öğrenim durumu ile okula hazır bulunuşlukla 

ilgili görüşlerinde anlamlı değişiklikler tespit edilmiştir. Ayrıca ebeveynlerin 

sosyoekonomik durumlarının ve öğrenim durumlarının yükselmesine bağlı olarak 

sosyal iletişim ve okuma yazma becerisinin okula hazır bulunuşlukta önemli olduğu 

ortaya konmuştur. Ebeveynlerin, anasınıfı öğretmenleri ve birinci sınıf 

öğretmenlerine göre okula hazır bulunuşlukta akademik beceriyi daha önemli 

buldukları, anasınıfı öğretmenlerinin ise sosyal iletişim becerisini ebeveynlere göre 

daha önemli buldukları belirtilmiştir. 

Gonca (2004) çalışmasında, farklı sosyoekonomik ve kültürel ortamlarda 

yetişen altı-yedi yaş grubu, ilköğretime yeni başlayan ve normal gelişim gösteren 

çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemeyi amaçlamıştır. 

Araştırmanın örneklem grubunu, Ankara il merkezindeki, Beytepe İlköğretim 

Okulundan 65, İleri İlköğretim Okulundan 77 ve Mamak Çocuk Sevenler İlköğretim 

Okulundan 60 olmak üzere toplam 202 çocuk oluşturmuştur. Örneklemi oluşturan 

202 çocuğun hazır bulunuşluklarını değerlendirmek amacıyla İlköğretime Hazır 

Bulunuşluk Değerlendirme Ölçeği geliştirilmiş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları 

yapılmış ve uygulanmıştır. İlköğretime Hazır Bulunuşluğu Değerlendirme Ölçeği, 

ilköğretime yeni başlayan çocukların okul başarılarında etkili olan başlıca zihinsel 
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becerileri ölçmektedir. Resim tanıma, rakamları tanıma, görsel algılama, işitsel 

algılama, anlama ve yorumlama, sayı bilgisi ve yazı yeteneği olmak üzere yedi 

bölüm, 109 sorudan oluşmuştur. Bu ölçeğin yanında çocuk ve aileler hakkında 

gerekli bilgileri toplamak amacıyla Çocuk ve Aile Bilgi Formu kullanılmıştır. 

Araştırma sonuçlarına göre, sosyoekonomik ve kültürel düzeylere göre çocukların 

hazır bulunuşlukları arasında, yüksek sosyoekonomik ve kültürel düzeydeki çocuklar 

yönünden anlamlı bir fark bulunmuştur. En düşük hazır bulunuşluk düzeyi ise düşük 

sosyoekonomik ve kültürel düzeydeki çocuklarda görülmüştür. Okul öncesi eğitim 

durumuna göre çocukların hazır bulunuşluk düzeyleri arasında, okul öncesi eğitim 

almış çocuklar yönünden anlamlı bir fark bulunmuştur. Ebeveyn eğitim durumları 

yükseldikçe çocuklarının okula hazır bulunuşlukları arasında doğru orantı vardır. 

Ayrıca çocukların cinsiyetlerine göre hazır bulunuşluk düzeyleri arasında anlamlı bir 

fark olmadığı görülmüştür. 

Kılıç (2004) yaptığı çalışmada, ailesiyle birlikte yaşayan ve çocuk yuvasında 

kalan çocukların görsel algılama davranışı ile okul olgunlukları arasındaki ilişkiyi 

incelemiş ve bu çocuklar arasındaki bazı değişkenlerin okul olgunluğu ve görsel 

algılamada farklılık yaratıp yaratmadığını belirlemeyi amaçlamıştır. Araştırma, 

Ankara, Konya ve Eskişehir’deki Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme kurumlarına 

bağlı çocuk yuvalarında kalan ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilköğretim 

okullarının anasınıfına devam eden ve ailesi ile birlikte yaşayan 60–72 aylar 

arasındaki toplam 130 çocuk üzerinde yürütülmüştür. Araştırmada çocukların 

kendileri ve ailelerine ilişkin özellikleri belirlemek için Genel Bilgi formu, 

çocukların okul olgunluğunu belirlemek amacı ile Metropolitan Okul Olgunluk Testi 

ve çocukların görsel algılama davranışını belirlemek için de Frostig Gelişimsel 

Görsel Algı Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, ailesi ile birlikte yaşayan ve 

çocuk yuvasında kalan çocukların okul olgunluğu ve görsel algılama alt boyutlarına 

ait puanlar arasında anlamlı farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Çocukların yaşı 

ilerledikçe okul olgunluğu puan ortalamalarının da arttığı, ayrıca çocukların yaşadığı 

yerin okul olgunluğu testi alt boyutlarına ait ortalamalar arasında anlamlı bir fark 

yarattığı görülmüştür. 
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Kotil (2005) çalışmasında, okul öncesi eğitim kurumuna giden beş-altı yaş 

çocuklarının okula hazır oluş düzeyleri ile annelerin çocuklarının okula hazır oluşları 

üzerine görüşleri arasındaki ilişkiyi ve çocukların okula hazır oluş düzeylerini 

algılamalarının çocuklarına sağladıkları olanaklara ve çocukları ile birlikte yaptıkları 

okula hazır oluşa ilişkin etkinliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. 

Araştırmanın örneklemini, 2003–2004 öğretim yılında İstanbul ili sınırları içinde 

bulunan 150 anasınıfı öğrencisinden ve onların öğretmenleri ile annelerinden 

oluşmuştur. Örneklem grubunu oluşturan öğrencilere Marmara İlköğretime Hazır 

Oluş Ölçeği Uygulama Formu uygulanmış, ölçeğin Gelişim Formu sınıf öğretmenleri 

tarafından doldurulmuştur. Annelere, çocuklarının ilköğretime hazır oluşları ve 

gelişimleri hakkında görüşlerini almak üzere araştırmacı tarafından geliştirilen 

Anneye Göre Çocuğun Okula Hazır Oluş Ölçeği (AGÇOHÖ) ve Anne Anket Formu 

uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, annenin eğitim düzeyi yükseldikçe 

çocuğunu okula hazır olarak algılaması artmaktadır. Kendine ait odası ve çalışma 

masası olan, okul dışında spor etkinliklerine katılan çocukların anneleri ve çalışan 

anneler çocuklarını daha fazla okula hazır olarak değerlendirmektedirler. Çocuğun 

okul dışında arkadaşları ile oynaması, annenin çocuğuyla kitapevine, müzeye, 

tiyatroya ve sinemaya gitmesi, çocuğuna kitap okuması, çocuğu ile eğitici kitaplar 

yardımı ile çalışması, çocuğun okulda yaptıklarına ya da öğrendiklerine ilgi 

göstermesi, çocuğuyla eğitici televizyon programlarını izlemesi çocuğunun okula 

hazır oluşunu algılamasını etkilemektedir. Buna ek olarak, çocuğun zihinsel, dilsel, 

fiziksel, sosyal, duygusal ve genel gelişim düzeylerinde anneler ile öğretmenlerin 

değerlendirmelerinin benzer, özbakım becerileri açısından değerlendirmelerinin 

benzer olmadığı bulunmuştur. Son olarak, çocukların okula hazır oluş düzeyleri ile 

annelerin çocuklarının okula hazır oluş düzeyleri hakkındaki görüşleri arasında 

anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya konmuştur. 

Lewit ve Baker (1995) yaptıkları araştırmayla, anaokulu öğretmenlerinin okul 

olgunluğu ile ilgili düşüncelerini ortaya koymaya çalışmışlardır. Araştırmanın 

örneklem grubunu Amerika’daki 8762 aile ve 1339 anaokulu öğretmeni 

oluşturmuştur. Hazırlanan soru formları aileler ve eğitimciler tarafından 

cevaplandırılmıştır. Araştırma sonucunda; öğretmenlerin, fiziksel olarak sağlıklı 
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olmanın, dinlenmiş ve iyi beslenmiş olmanın okul olgunluğunda en önemli faktör 

olduğuna inandıkları ve yaklaşık olarak %75’inin bu koşulları önemli buldukları 

belirlenirken, ebeveynlerin akademik yetenekleri okul olgunluğu açısından önemli 

gördüğünü ve ebeveynlerin %60’ının anaokuluna başlamadan önce çocukların 

alfabeyi bilmesinin çok önemli olduğunu belirttikleri saptanmıştır. Öğretmenlerin 

sadece %10’u akademik becerilerin öneminden söz etmiştir. Ayrıca öğretmenler 

sonbaharda okula başlayan çocukların %65’inin okula hazır olarak geldiklerini 

belirtmiştir. 

Welch ve White (1999), ilköğretime hazırlık ve okul olgunluğu becerilerini, 

okul öncesi öğretmenleri ve ebeveyn beklentileri yönünden karşılaştırmıştır. 

Çalışmanın örneklemini, Lousiana’da bulunan 25 okul öncesi öğretmeni ile çocukları 

okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 104 ebeveyn oluşturmuştur. Araştırmada 

veri toplama aracı olarak, daha önceki araştırmalardan yararlanılarak anket formu 

oluşturulmuş, geçerlik ve güvenirlik çalışmaları sonucunda form 25 soruya 

indirilmiştir. Araştırma sonucunda, sadece üç soruda öğretmenler ve ebeveynler 

arasında anlamlı bir fark ortaya çıkmıştır. Ebeveynler, okul öncesi eğitim süresince 

yapılan faaliyetlerin çocuğa farklı alanlardaki katkılarına kıyasla alfabeyi 

öğrenmelerini daha önemli gördüklerini belirtmiştir. Öğretmenler ise çocukların 

okula hazır bulunuşluklarında fiziksel sağlık ve iyi beslenme, ihtiyaçlarını iletebilme 

ve anadilinin temel kurallarını kazanmış olma, okula heveslilik, merak ve yeni 

aktivitelere istekliliğin önemli olduğunu belirtmişlerdir. 

Taylor, Gibbs ve Slate (2000), düşük sosyoekonomik düzeyden gelen ve 

çeşitli etnik gruplardan olan risk altındaki çocukları, okul öncesi eğitimi alma ve okul 

olgunluğu açısından incelemişlerdir. Araştırmada çocuklar iki gruba ayrılarak 

incelenmiş ve Georgia Okul öncesi Eğitim Programına katılan çocuklar Georgia 

Okul öncesi Program Değerlendirmesi Formları ile değerlendirilmişlerdir. Bu form 

birinci sınıfa başlayacak olan çocukların okul olgunluğunu sağlamak için anaokulu 

döneminde çocukları geliştirmek üzere yapılan araştırmalarda geliştirilmiştir. 

Çocuklar eğitimciler tarafından değerlendirilmiş ve testte yer alan iletişim, 

mantıksal-matematiksel, fiziksel, kişisel ve sosyal alanlardan oluşan alt testlerden 

yeterli puan alan çocuklar hazır ve yeterli, bu becerilere sahip olamayanlar ise hazır 
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olamayan çocuklar olarak nitelendirilmiştir. Araştırma sonucunda, Georgia’da okul 

öncesi eğitime devam eden çocukların kişisel ve fiziksel puanlarının diğer 

çocuklardan daha yüksek olduğu, yani bu çocukların okul olgunluğu ile ilgili 

beceriler açısından okul öncesinde geçirdikleri pozitif deneyimlerden olumlu olarak 

etkilendikleri belirtilmiş ve bu bulgularını okul öncesi eğitimin risk altındaki 

çocukların akademik ve entelektüel gelişimlerine yararlarını ortaya çıkaran pek çok 

araştırma ile desteklemişlerdir. 

Stipek ve Byler (2001), anasınıfına başladıkları yıldan itibaren üçüncü sınıfa 

kadar çocukların akademik başarıları, sosyal davranışları, öğretmenlerle ilişkiler ve 

akademik becerilere ilişkin benlik imajlarını incelemişlerdir. Araştırmaya düşük 

sosyoekonomik düzeyden 200 çocuk seçilmiştir. Araştırma sonucunda, ilköğretimin 

birinci yılı boyunca anasınıfına başlama yaşı büyük olan çocukların akademik 

başarıları açısından daha avantajlı oldukları ortaya çıkmıştır. Anasınıfı döneminde 

akademik başarılar yönünden yaşça daha büyük olan çocuklar daha iyi performans 

göstermelerine rağmen öğretmenleri tarafından bu çocukların daha başarılı 

olduklarına ilişkin herhangi bir görüş bildirilmemiştir. Öğretmenler açısından okula 

başlama yaşındaki farklılıkların çocuklar üçüncü sınıfa gelene kadar herhangi bir 

etkisinin olmadığı ve yaş olarak daha büyük olmanın sadece çocukların öğretmenleri 

hakkında daha olumlu düşünmeleri üzerine bir etkisinin olduğu belirtilmiştir. Üçüncü 

sınıfta çocuklara uygulanan akademik başarı ile ilgili testlerde okula başlama yaşı 

daha büyük olan çocuklarla diğer çocuklar arasında herhangi bir farklılık 

bulunmamış, yaşın akademik başarıya negatif bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. 

Sonuç olarak anasınıfına başlama yaşı küçük olan çocukların, akademik açıdan, 

kendilerinden daha büyük olan çocuklara göre performans düzeylerinin düşük olduğu 

fakat okula başlama yaşının başarı üzerine olan etkilerinin ilköğretimde geçen birkaç 

yıl içinde ortadan kalktığı belirtilmiştir. 

Wesley ve Buysse (2003), ebeveynlerin ve uzmanların okula hazır bulunuşluk 

ile ilgili inanışlarını ve beklentilerini incelemişlerdir. Okula hazır bulunuşlukla ilgili 

farklı yönleri ele almış önceki araştırmaları da kapsayan çalışmada aşağıdaki yedi 

temel soruya cevap aranmıştır; 

1. Okula başlarken çocuk neleri bilmelidir? 
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2. Çocuklar en iyi nasıl öğrenirler? 

3. “Çocukların okula hazır olmaları” ne anlama geliyor? 

4. Çocukların okul öncesi eğitimde hangi alanlarda hazırlanmış olmaları 

gerekiyor? 

5. “Okulların çocuklar için hazır olması” ne anlama geliyor? 

6. Okul olgunluğunu kazandırmak için hangi yöntemler uygundur? 

7. Program yapıcılara, parlamenterlere ve ebeveynlere hangi mesajları 

iletmemizi istersiniz? 

Araştırmada Okula Hazır Bulunuşluk kavramını incelemek amacıyla odak 

grup görüşmesi kullanılmıştır. Çalışmada 25 ebeveyn, 32 okul öncesi eğitim 

öğretmeni, 36 ilköğretim öğretmeni ve 25 okul yöneticisi olmak üzere 118 katılımcı 

20 ayrı grupta incelenmiştir. Araştırma sonucunda; ebeveynler ve uzmanlar Ulusal 

Eğitim Hedefleri Panelinde (National Education Goal Panel) bahsedilen temel beş 

gelişim alanlarının desteklenmesi gerektiğini vurgulamışlardır. Katılımcılar, dil 

gelişimi ve iletişim becerileri kadar, sosyal-duygusal gelişimin de kritik bir öneme 

sahip olduğunu dile getirmişlerdir. Çocukların diğer çocuklarla ve yetişkinlerle 

anlamlı iletişim kurmalarını, temel kurallara ve direktiflere uymalarını, benliklerinin 

göstergesi olan ihtiyaç ve isteklerini ifade edebilmeyi okula iyi bir başlangıç için 

gerekli beceriler oldukları belirtilmiş, çocukların ebeveynlerden ayrılabilmelerinin 

önemi vurgulanmıştır. 

Santo (2006), okul öncesi eğitim öğretmenleri, okul öncesi eğitim alan 

çocuklar ve bu çocukların ebeveynlerinin, okul olgunluğu hakkındaki inanışlarını 

incelemiştir. Araştırmanın örnekleminde, 53 okul öncesi eğitim öğretmeni, 72 

ebeveyn ve 105 çocuk bulunmaktadır. Verilerin elde edilmesinde anket ve görüşme 

yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmaya göre, okul öncesi eğitim öğretmenleri ve 

ebeveynler, çocuğun duygusal olgunluğunun başarılı bir okul başlangıcı için en 

önemli faktör olarak belirtmektedirler. Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin önemli 

bir çoğunluğu, çocuğun sosyal yeteneklerinin ve fiziksel sağlığının da okula 

başlangıç için önemli olduğunu vurgulamıştır. Hem okul öncesi eğitim öğretmenleri 

hem de ebeveynler okula başlamadan önce evde yapılacak dil geliştirme ve bilişsel 
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faaliyetlerin başarılı bir okul başlangıcı için çok önemli olduğunu dile getirmişlerdir. 

Çocuklardan toplanan verilerde ise oyunun çocuklar için çok önemli olduğu yine 

çocuklar tarafından belirtilmiş, çocukların okul öncesi eğitim kurumunu oyun ile 

ilişkilendirdikleri vurgulanmıştır. 
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BÖLÜM 3 

YÖNTEM 

 

3.1. Araştırmanın Modeli/Deseni 

  

Bu araştırma, ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin bakış 

açısıyla “okula hazır bulunuşluk” için gereken beceri ve yeterliklerin neler olduğunu 

tespit etmeye ve bu durumun okul öncesi eğitime ilişkin sonuçlarını ortaya koymaya 

yönelik olarak gerçekleştirilen nitel bir araştırmadır. Nitel araştırma geleneğinde, 

olay ve olgular doğal ortamlarında çalışılır. Bu bağlamda gerçeğin birden fazla ve 

sosyal olarak yapılandığına inanan nitel araştırmacı, sosyal olayları araştırırken 

bunların gerçekleştiği doğal ortamda insanları inceleyerek araştırmasını yapar. Nitel 

araştırma yöntemleri, araştırmanın gerçekleştirildiği doğal ortamı anlamaya, 

tanımaya ve sonuçlara olan etkilerini açıklamaya duyarlı olduğundan eğitsel 

gerçekleri çok boyutlu olarak ortaya koyma imkânı tanır. Bu yönleri ile de eğitim 

araştırmalarına zenginlik katar (Işıkoğlu, 2005; Rubin ve Rubin, 1995). 

Nitel araştırmada çoğunlukla üç tür veri toplanır: “çevreyle ilgili veri”, 

“süreçle ilgili veri” ve “algılara ilişkin veri” (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 40). Çevre 

ile ilgili veriler, araştırmanın yer aldığı sosyal, psikolojik, kültürel, demografik ve 

fiziksel özelliklere ilişkindir. Bu tür veriler sürece ve algılara ilişkin verilere temel 

oluşturur ve diğer ortamlarla karşılaştırma olanağı yaratır. Süreçle ilgili veriler, 

araştırma süresince neler olup bittiği ve bu olanların araştırma grubunu nasıl 

etkilediğine ilişkindir. Algılara ilişkin veriler ise, araştırma grubuna dâhil olan 

bireylerin süreç hakkındaki düşüncelerine ilişkindir. Bu araştırmada ilköğretime 

hazır bulunuşluk olgusuyla ilgili algılara ilişkin verilere yer verilmiştir. Bu yönüyle 

bu araştırma, nitel araştırma modeli içinde yer alan Olgubilim deseninde 

yürütülmüştür. 

Araştırmada nitel veriler, yarı-yapılandırılmış açık-uçlu görüşme formu ile ve 

ses kayıt cihazı kullanılarak elde edilmiştir. Görüşmenin, sosyal bilimler alanında 

yapılan araştırmalarda kullanılan en yaygın veri toplama yöntemi olduğu ve bu 
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durumun görüşme yönteminin; bireylerin deneyimlerine, tutumlarına, görüşlerine, 

şikâyetlerine, duygularına ve inançlarına ilişkin bilgi elde etmede oldukça etkili bir 

yöntem olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 92). 

 

3.2. Çalışma Grubu 

 

Olgu bilim araştırmalarında veri kaynakları, araştırmanın odaklandığı olguyu 

yaşayan ve bu olguyu dışa vurabilecek veya yansıtabilecek bireyler ya da gruplardır. 

Alanda yapılacak gözlemler ve görüşmeler sonucu çalışma grubu belirlenir. Bu tür 

çalışmalar uzun görüşmeler gerektirdiğinden çalışma grubunun sınırlı kalması 

doğaldır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Bu araştırmada amaçlı örnekleme (Berg, 1995; Maxwell, 1996) 

yöntemlerinden maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

örnekleme yöntemindeki temel anlayış, göreli olarak küçük bir örneklem oluşturmak 

ve bu örneklemde çalışılan probleme ilişkin bireylerin çeşitliliğini maksimum 

derecede yansıtmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005, s. 70). Araştırmanın doğasından 

kaynaklanan özellikler, bu örneklem biçiminin seçimini gerektirmiştir. Maksimum 

çeşitliliğe dayalı bir örneklem oluşturmadaki amaç, çeşitlilik arz eden durumlar 

arasında herhangi ortak ya da paylaşılan olguların olup olmadığını bulmaya çalışmak 

ve bu çeşitliliğe göre problemin farklı boyutlarını ortaya koymaktır. Maxwell (1996, 

s. 70) bu stratejiyi “diğer seçimlerden elde edilemeyen önemli bilgilerin sağlanması 

için, kasten özel ortamlar, insan ve algılar seçilir” şeklinde tanımlarken, Schwandt da 

(1997, s. 128) “belirli bir alanda çalışan araştırmacıların, seçtikleri alanı veya 

çalışmak için seçtikleri olayı rastgele seçmek prosedürü yerine bir amaç 

doğrultusunda seçmeleri daha uygundur” şeklinde açıklamaktadır. Bu araştırmada 

maksimum çeşitlilik örnekleme türü, öğretmenlerin farklı sosyo-ekonomik 

düzeylerdeki (alt, orta, yüksek) okullardan katılımını sağlamak amacıyla 

kullanılmıştır. 

Bu araştırmanın temelini ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve 

ebeveynlerin görüşleri oluşturmaktadır. Öğretmenlerle araştırma ile ilgili ön 
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görüşmeler yapılmış, araştırmaya katılmak isteyen gönüllü öğretmenlerle (n=14) 

derinlemesine bilgi elde etmek amacıyla görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler okul 

dışında yapılmış ve her biri yaklaşık olarak 46 dakika ile 78 dakika arasında 

sürmüştür. İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinden başka, 13 ebeveynle de yarı-

yapılandırılmış görüşme gerçekleştirilmiştir. Ebeveynlerle yapılan görüşmeler 28 

dakika ile 57 dakika arasında sürmüştür. Tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla 

kaydedilmiş ve görüşme süresince verileri desteklemek amacıyla kısa notlar 

tutulmuştur.  

Görüşme yapılan birinci sınıf öğretmenlerine ilişkin veriler Tablo 1’de 

verilmektedir. 

Tablo 1. Katılımcı Öğretmenler Hakkında Bilgi 

Öğretmen Cinsiyeti Yaşı Mezun olduğu 
fakülte 

Hizmet 
süresi 

(yıl 
olarak) 

Çalıştığı 
okulun 

sosyoekonomik 
durumu 

Okul türü 

Öğretmen 1 Kadın 30 Eğitim Fakültesi 7 DSED Devlet 
Öğretmen 2 Erkek 33 Eğitim Fakültesi 10 DSED Devlet 
Öğretmen 3 Kadın 36 Ziraat Fakültesi 12 OSED Devlet 

Öğretmen 4 Kadın 40 Mühendislik 
Fakültesi 15 OSED Devlet 

Öğretmen 5 Kadın 30 Eğitim Fakültesi 6 YSED Özel 

Öğretmen 6 Kadın 42 Lisans 
Tamamlama 19 OSED Devlet 

Öğretmen 7 Kadın 41 Eğitim Fakültesi 17 DSED Devlet 
Öğretmen 8 Erkek 33 Eğitim Fakültesi 11 DSED Devlet 
Öğretmen 9 Kadın 43 Eğitim Fakültesi 18 DSED Devlet 

Öğretmen 10 Erkek 53 Lisans 
Tamamlama 33 YSED Özel 

Öğretmen 11 Kadın 25 Eğitim Fakültesi 3 YSED Özel 
Öğretmen 12 Kadın 30 Eğitim Fakültesi 7 YSED Özel 
Öğretmen 13 Erkek 37 Eğitim Fakültesi 13 OSED Devlet 
Öğretmen 14 Erkek 40 Eğitim Fakültesi 15 OSED Devlet 

  

Tablo 1’e göre, araştırmaya katılan birinci sınıf öğretmenlerinin 9’u bayan, 

5’i de erkektir ve yaşları 25 ile 53 arasında değişmekte olup ortalama olarak 37 yaş 

civarındadır. Öğretmenlerin mesleki deneyimleri 3 yıl ile 33 yıl arasında değişmekte 

olup ortalama olarak 13 yıl civarındadır. Öğretmenlerden, çalıştığı okulun 

öğrencilerinin sosyoekonomik durumunu düşük sosyoekonomik düzey (DSED), orta 

sosyoekonomik düzey (OSED) ve yüksek sosyoekonomik düzey (YSED) şeklinde 
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tanımlamaları istenmiş, öğretmenlerin görev yaptıkları okulların 5’i DSED, 5’i 

OSED ve 4’ü YSED kategorilerinde yer aldığı görülmüştür. Öğretmenlerin eğitim 

durumu, mesleki deneyim süreleri ve görev yaptıkları okulun çevre şartları, 

öğretmenler hakkında bir perspektif oluşturmak açısından önemli görülmüştür. 

Araştırma sorularını içtenlikle cevaplamaları için öğretmenlerin isimleri ve görev 

yaptıkları okullar gizli tutulmuştur. Öğretmen görüşlerinden birebir alıntılar 

yapılırken Öğretmen 1, Öğretmen 2 şeklinde kodlar kullanılmıştır. Görüşme yapılan 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu, okula hazır bulunuşluk ile ilgili fikir beyan 

etmekten ve mesleklerinde önemli olarak nitelendirdikleri bir konu hakkında 

tartışmaktan mutlu olduklarını dile getirmişlerdir. Görüşmeler bazen heyecanlı, 

bazen durgun ama genelde hoş bir sohbet şeklinde geçmiştir. 

Görüşme yapılan ebeveynlere ilişkin veriler Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Katılımcı Ebeveynler Hakkında Bilgi 

Ebeveyn Cinsiyeti Eğitim Durumu Yaşı 
Ebeveyn 1 Kadın Lisans 33 
Ebeveyn 2 Erkek Lisans 35 
Ebeveyn 3 Kadın Yüksek Lisans 31 
Ebeveyn 4 Erkek Lise 40 
Ebeveyn 5 Kadın İlkokul 25 
Ebeveyn 6 Erkek Lise 30 
Ebeveyn 7 Kadın Lisans 33 
Ebeveyn 8 Erkek Doktora 34 
Ebeveyn 9 Kadın Lise 32 
Ebeveyn 10 Erkek İlkokul 27 
Ebeveyn 11 Erkek Lisans 33 
Ebeveyn 12 Erkek Yüksek Lisans 35 
Ebeveyn 13 Erkek Lisans 39 

 

Tablo 2’ye göre, ilköğretime hazır bulunuşluk kavramıyla ilgili görüşlerine 

başvurulan ebeveynler özellikle eğitim kurumlarında çalışan yüksek öğrenim görmüş 

velilerden oluşmaktadır. Bu durumun en önemli nedeni ise, birçok ebeveynin konu 

hakkında bilgisi olmadığını dile getirerek görüşme yapmak istememesidir. 

Ebeveynlerin 8’i lisans ve üstü, 3’ü lise, 2’si ise ilkokul mezunudur. Görüşme 

yapılan ebeveynlerin 8’i erkek, 5’i de bayandır ve yaşları 25 ile 40 arasında 

değişmekte olup, ortalama olarak 34 yaş civarındadır. 
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3.3. Veri Toplama Aracı 

 

Araştırmada, katılımcıların okula hazır bulunuşluk olgusuna ait görüşlerini 

almak amacıyla açık-uçlu sorulardan oluşan yarı-yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşme formunda yer alan açık-uçlu sorular okula hazır bulunuşluk 

olgusuna ilişkin olarak araştırmacı tarafından hazırlanmış ve alandan üç öğretim 

üyesi tarafından kapsam geçerliği için gözden geçirilmiştir. Uzmanların görüşleri 

alındıktan sonra, ayrıca, pilot uygulama da gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma 

grubunda yer almayan iki birinci sınıf öğretmeni ve bir ebeveyn ile görüşülerek, 

görüşme formunda yer alan anlaşılması güç sorular üzerinde değişiklik yapılmasına 

gidilmiştir. Pilot uygulamada “Okula hazır bulunuşluk kavramını nasıl 

tanımlarsınız?” sorusunun katılımcılar tarafından yeterince anlaşılamadığı göz 

önünde bulundurularak, soru “Çocukların ilköğretim birinci sınıfına başlayabilmesi 

için hangi becerilere sahip olması gerekir?” şeklinde değiştirilmiştir. 

Olgu bilim araştırmalarında başlıca veri toplama aracı görüşmedir. Görüşme, 

araştırmacılar için zengin ve sağlam veri sağlayan iletişim biçimidir. Janesick (1998, 

s. 30) görüşmeyi şöyle tanımlamıştır: “İletişimle ve belli konular hakkındaki 

anlamların birleşmesiyle sonuçlanan, iki insanın sorular ve yanıtlar doğrultusunda 

bilgi, fikir alışverişinde bulunduğu toplantıya görüşme denir.” Olgulara ilişkin 

yaşantı ve anlamları ortaya çıkarmak için görüşmenin araştırmacılara sunduğu 

etkileşim, esneklik yoluyla irdeleme özelliklerinin kullanılması gerekir. 

Araştırmacının görüşülen bireyle güven ve empatiye dayalı bir etkileşim ortamı 

oluşturabilmesi önemlidir. Böyle bir ortam içinde bireyler kendilerinin bile daha 

önce farkında olmadıkları ya da üzerinde fazla düşünmedikleri yaşantıları ve 

anlamları dışa vurabilir, ortaya koyabilirler (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Görüşme metodu, insanların neyi ve neden düşündüklerini, duygu, tutum, 

tecrübe, istek ve hislerinin neler olduğunu, gerçekliğe ilişkin algılarını, 

anlamlandırmalarını, tanımlamalarını ve gerçeği inşa edişlerini, davranışlarını 

yönlendiren faktörleri ortaya çıkarmayı sağlayan zengin bir veri toplama aracıdır ve 

bir çeşit maksatlı sohbet niteliği taşımaktadır (May, 1996; Ekiz, 2003; Kuş, 2003). 
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Okula hazır bulunuşluk kavramı ile ilgili daha önce yapılan araştırmalarda da 

(Rosemary, 1995; Kelly, 2002; Williamson, 2003; Skeete, 2006; Kwong, 2006; 

Barroso-Flannery, 2006; Rowland, 2007) görüşme tekniğinin sıkça kullanıldığı 

görülmektedir. 

Araştırmada yarı-yapılandırılmış açık-uçlu görüşme kullanılmıştır. Bu tür 

görüşmenin temel amacı, aynı katılımcılara aynı tür sorular sorarak araştırmacının 

araştırmaya etkisini azaltmaktır. Böylelikle araştırmacı tam ve sistematik bilgilere 

ulaşır. Bu görüşme türünde sorular açıkça belirtilmiştir, ancak araştırmacı cevapların 

ötesinde soruları derinleştirmek için ek veya sondaj sorular sorma özgürlüğüne 

sahiptir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Yarı-yapılandırılmış açık-uçlu görüşme, araştırma problemi ile ilgili tüm 

boyutların ve soruların kapsanması güvence altına almak için geliştirilmiş bir 

yöntemdir. Çünkü görüşme tekniğinin diğer veri toplama araçlarından üstün olan 

yönü, insanların genellikle yazmaktan çok konuşmaya eğilimli olmasıdır (Best & 

Kahn, 1986). Buna ek olarak görüşme formunda yer alan açık-uçlu soruların pek çok 

avantajı vardır. Sorular esnektir, araştırmacıya olguları derinden inceleme fırsatı 

verir, yanlış anlamaların giderilmesini sağlar ve şimdiye kadar düşünülmemiş 

ilişkiler veya hipotezler ile umulmayan bilgileri ortaya çıkarabilir (Cohen & Manion, 

1997). 

Görüşmeler esnasında katılımcılara araştırmanın alt problemlerine ilişkin 

sorular sorulmuş, yeterli cevabın alınamadığı durumlarda da ek (sondaj) sorulara 

başvurulmuştur. Görüşme soruları Tablo 3’de verilmiştir. 

Tablo 3. Görüşme Soruları 

Görüşme Soruları Öğretmen Ebeveyn 

İlköğretim birinci sınıfa hazır bulunuşluk kavramı size neyi ifade etmektedir? 

Ek Sorular: 

Hazır bulunuşluk kavramını tanımlayabilir misiniz? 

Hazır bulunuşluk kavramını örneklendirebilir misiniz? 

√ √ 

Sizce, ilköğretim birinci sınıfa başlayacak çocuklarda bulunması gereken 

temel özellikler/nitelikler nelerdir? 
√ √ 
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Ek sorular: 

Başarılı bir okul başlangıcı için hangi unsurların gerekli olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Hazır bulunuşluk kavramının içerdiği öğeleri açıklayabilir misiniz? 

Sizce, çocukların okula hazır oluşunu etkileyen faktörler nelerdir? 

Ek soru: 

Sizce, okula hazırlığı etkileyen faktörler nelerdir? Aile, çevre, tv hakkındaki 

düşünceleriniz nelerdir? Ne gibi müdahaleler yapılabilir? 

√ √ 

Sizce, çocukların okula hazırlamasından kimlerin sorumlu olması gerekir? 

Ek sorular: 

Çocuğu ilköğretime hazırlamada kimlerin sorumluluk alması gerektiğini 

düşünüyorsunuz? 

Çocuğu ilköğretime hazırlamada hangi işlemlerin yapılması gerektiğine 

inanıyorsunuz? 

Çocuğun okul ortamına alışmasına yardım etme konusunda nelerin yapılması 

gerektiğini düşünüyorsunuz? 

Okulöncesi eğitim kurumlarından, ilköğretime hazırlık ile ilgili beklentileriniz 

nelerdir? 

√  

Çocukların okula hazır olup olmadığını kim, nasıl değerlendirmelidir? 

Ek Sorular: 

Çocuğun okula başlamaya hazır olduğu zamanı belirlemede hangi kıstaslar 

kullanılmalıdır? 

Sizce, bütün bu özelliklerin öğrencide var olup olmadığını ortaya koymak için 

nasıl bir yol izlenmelidir? 

Bu özellikler nasıl değerlendirilmelidir? 

Bu özelliklerin göstergeleri nelerdir? 

Bu değerlendirmeyi kim/kimler yapmalıdır? 

√  

 

3.4. Araştırma Süreci 

 

Araştırmada önce ilköğretim öğretmenlerinin ve ebeveynlerin okula hazır 

bulunuşluk olgusu ile ilgili bilgilerini elde etmek amacıyla nitel veri toplama 

tekniklerinden hangisinin kullanılacağı belirlenmiştir. Alan yazın incelenmiş, 

uzmanlarla görüşülmüş ve ilgili verilere ulaşmada en uygun tekniğin görüşme tekniği 

olduğuna karar verilmiştir. Görüşme formlarına üç uzmanın görüşleri alınıp son şekli 
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verilmiş, sonra kimlerle görüşmeler yapılacağı belirlenmiştir. Bunun için birçok 

öğretmen ve veliyle ön görüşmeler yapılmış, görüşme talebini kabul eden 

öğretmenlere ve ebeveynlere görüşme formu uygulanmıştır. Görüşme esnasında 

alınan ses kayıtları ham veri olarak bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Görüşmelerin 

kaydedilmesinden sonra ilgili alan yazın ve elde edilen veriler ışığında kodlar ve 

onları tanımlayan genel kategoriler belirlenmiş; yazıya dökülen ses kayıtları, kodlar 

ve kategoriler dikkate alınarak çözümlenmiştir. Ardından sonuçların 

değerlendirildiği araştırma raporu yazılıp ilgili alan yazın ışığında ele alınarak 

yorumlanmıştır. 

 

3.5. Verilerin Çözümlenmesi 

 

Araştırmada görüşmelerle elde edilen verilerin analizinde nitel veri analizi 

yöntemlerinden içerik analizi ve betimsel analiz kullanılmıştır. İçerik analizi, 

toplanan verilerin derinlemesine analiz edilmesini gerektirir ve önceden belirgin 

olmayan temaların ve boyutların ortaya çıkmasına olanak tanır. İçerik analizi, 

toplanan verilerin önce kavramsallaştırılması daha sonra da ortaya çıkan kavramlara 

göre mantıklı bir biçimde düzenlenmesi ve buna göre veriyi açıklayan temaların 

saptanması (Yıldırım ve Şimşek, 2005); verilerin tanımlanması, kodlanması ve 

kategorileştirilmesi sürecidir (Patton, 1990; Eisner, 1991). İçerik analizi yaklaşımı, 

nitel görüşme verilerinin ve açık-uçlu soruların analizinde oldukça sık 

kullanılmaktadır (Maxwell, 1996). Veri analizinin ilk aşaması verilerle bazı teorik 

şemaları ve ana öğeleri belirlemektir. Bu öğelerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğu 

ortaya konularak araştırmacı ve katılımcının söyledikleri bazı önemli ve özgün 

noktalar açığa çıkarılır (Maxwell, 1996). Görüşme verilerinin olgusal analiz 

aşamaları şu biçimde açıklanmıştır (Cohen & Manion, 1997): 

1. Konuşmaların aynen yazılıp sözsüz iletişim unsurlarının kaydedilerek 

yazıya aktarılması. 

2. Olguların indirgenmesi ve parantez içine alınması. 
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3. Özel anlam birimlerinin ve temaların belirlenmesi amacıyla ses kaydının 

ve yazılı metnin defalarca dinlenmesi/okunması. 

4. Genel anlam birimlerinin betimlenmesi. 

5. Belirlenen anlam birimlerinin araştırma sorularıyla betimlenmesi. 

6. Farklı araştırmacıların anlam birimlerinin uygunluğunun araştırılması. 

7. Uygun olmayan anlam birimlerinin çıkarılması. 

8. Konuyla ilgili anlam birimlerinin kümelenmesi. 

9. Kümelenen anlam birimlerinden hareketle kodların belirlenmesi. 

10. Verilere geri dönülerek her bir görüşme kaydının özetinin çıkarılması. 

11. Özetler ve kodlara dönerek katılımcılarla ikinci görüşmenin 

oluşturulması. 

12. Özetler ve kodlarda gerekli düzeltmelerin yapılması. 

13. Görüşmenin tümü için ortak kodların saptanması. 

14. Kodlardan hareketle kategorilerin oluşturulması. 

15. Araştırma problemine uygun olarak tam bir raporun yazılması. 

 Betimsel analizde ise elde edilen veriler önceden belirlenen temalara göre 

özetlenir ve yorumlanır. Bu tür analizde amaç, elde edilen bulguların düzenlenmiş ve 

yorumlanmış bir biçimde okuyucuya sunmaktır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Betimsel analiz, genel olarak belirli bir mesajın önce birimlere bölünmesi ve 

ardından bu birimlerin önceden saptanmış ölçütlere göre kategoriler halinde 

gruplandırılmasıdır (Tavşancıl ve Aslan, 2001). Betimsel analizden önce veriler 

kodlanmıştır. Kodlar, kelime gruplarını sınıflandırmak ya da gruplandırmak için 

kullanılan semboller; araştırma sorularıyla ilgili olan kavramlardır. Bu bağlamda 

kodlar, bağımsız parçalardan tam ve anlamlı gruplar oluşturma işlevini üstlenir 

(Miles & Huberman, 1994). Kodlama, veri çözümlemesini başlatan ve çözümleme 

süresince devam eden, belirli bir etiketleme faaliyetidir. Başlangıç kodlaması, 

betimleyici ve çok sınırlı çıkarım gerektirirken sonraki kodlama daha üst düzey 

kavramlar kullanarak verileri bütünleştirmektedir (Berg, 1995). Kodlama, sabit 
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anlamı oluşturmada kelimelerin yaratıcılığını kullanıp diğer olası bakış açılarını bir 

kenarda bırakan önemli bir girişimdir. İlk aşamadaki kodlama için indeksleme daha 

uygun bir tanımdır ve anlam için son noktayı koymaktan ziyade veri parçalarını 

ilgilendiren işaretlerdir (Seale, 1999). Araştırmada veri işleme sürecinde kodlama, 

daha önceden belirlenmiş kavramların yanı sıra verilerin işlenmesi esnasında ortaya 

çıkan kavramlara göre de yapılmıştır. Ardından kodları genel düzeyde açıklayan 

kategoriler (temalar) belirlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 

2005). Ayrıca, araştırma bulgularının değerlendirilmesinde içerik analizi türlerinden 

frekans analizi de kullanılmıştır. Frekans analizi, birimlerin nicel (yüzdesel ve 

oransal) olarak görülme sıklığını ortaya koymaktadır. Bu analiz türü, belirli bir 

öğenin yoğunluğunu ve önemini anlamayı sağlamaktadır. Frekans analizi sonunda 

öğeler önem sırasına sokulabilmekte ve sıklığa dayalı bir sınıflama yapılabilmektedir 

(Tavşancıl ve Aslan, 2001). Nitel veriler sayısallaştırılarak verilerin güvenirliği 

artırılmakta, yanlılık azaltılmakta ve veriler arasında karşılaştırma olanağı 

sağlanmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). 

Görüşme metinlerinin incelenmesinde önceden belirlenmiş bir kavramsal 

çerçeve olduğundan içerik analizi, betimsel analiz ve frekans analizi yöntemi 

bütünleştirilerek kullanılmıştır. Verilerin analizinde görüşme kayıtları önce 

bilgisayar ortamına aktarılmıştır. Katılımcı öğretmenlerin görüşme kayıtları 70 sayfa, 

katılımcı ebeveynlerin görüşme kayıtları 39 sayfa olmak üzere toplam 109 sayfalık 

ham veri metinleri elde edilmiştir. Daha sonra bu veri metinleri satır satır okuma 

tekniği ile okunarak değerlendirilmiş ve kodlamalar oluşturulmuştur. Kodlar 

oluştururken kullanılan kavramlar, ilgili alan yazın ve araştırma soruları ile 

görüşmelerden elde edilen veriler göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur. 

Kodlama işleminden sonra elde edilen kodlar bir araya getirilerek ortak yönler 

belirlenmiş ve böylece araştırma bulgularının ana hatlarını oluşturacak temalar 

oluşturulmuştur. Görüşmelerden elde edilen veriler üzerinde yapılan analizlerde 

sosyal-duygusal beceriler, fiziksel beceriler ve genel sağlık durumu, zihinsel 

beceriler, özbakım becerileri ve biyolojik yaş kategorileri altında yer alan kodlar, 

ilgili alan yazın ve Okul Öncesi Eğitim Programında yer alan hedef davranışlar 

ışığında Tablo 4’de gösterildiği gibi belirlenmiştir. 
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Tablo 4. Görüşme Verilerinde Belirlenen Kategori ve Kod Örnekleri 

Kategoriler Sosyal-

duygusal 

beceriler 

Fiziksel 

beceriler ve 

genel sağlık 

durumu 

Zihinsel 

beceriler 

Özbakım 

becerileri 

Biyolojik yaş 

Kodlar Kendini 

ifade eder. 

Kalem tutabilir Yönergelere 

uyar. 

Temizlikle 

ilgili kurallara 

uyar. 

72 ayını 

tamamlamıştır. 

 

 

3.6. Geçerlik ve Güvenirlik 

 

Nitel araştırmada geçerlik araştırmacının araştırdığı olguyu, olduğu biçimiyle 

olabildiğince yansız incelemesi anlamına gelmektedir. Görüşülen bireylerden 

doğrudan alıntılara yer vermek ve bunlardan yola çıkarak sonuçları açıklamak 

geçerlik için önemli olmaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu araştırmada da 

kodların ve kategorilerin elde edildiği öğretmen görüşlerinden birebir alıntı yapılarak 

geçerlik arttırılmıştır. Güvenirlik ise olayların farklı gözlemciler tarafından aynı 

kategoriye bağlanması ya da gözlemci tarafından farklı zamanlarda aynı kategori ile 

ilişkilendirilmesidir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005). Bu 

araştırmada ham verilerin kodlara ve kategorilere dönüştürülmesi işlemi, iki öğretim 

elemanı tarafından sınanmıştır. 

 

3.7. Araştırma Süresince Karşılaşılan Güçlükler 

 

Araştırma sürecinde veri toplama aşamasında ciddi zorluklarla 

karşılaşılmıştır. Araştırmanın başlangıç aşamasında verilerin açık-uçlu anket formu 
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ile toplanması kararlaştırılmıştır. İl genelinde ilköğretim birinci sınıfı okutan 300 

öğretmene anket formları araştırmacı tarafından elden dağıtılmış ve tam bir hafta 

sonra anket formlarının geri toplanacağı bildirilmiştir. Fakat bir hafta sonunda 

anketleri tam olarak sadece dört öğretmen doldurmuş, geri kalan 296 öğretmen de 

anket formu ile ilgili herhangi bir işlem yapmamıştır. Gerekçe olarak, öğretmenlerin 

büyük bir çoğunluğu anket formunu kaybettiğini, evde unuttuğunu ya da anket 

formunu doldurmaktan vazgeçtiğini ifade etmiştir. İleri tarihlere randevu alınmış 

ama bazı öğretmenlere dört hatta beş kez ulaşılmasına rağmen anket formlarının geri 

dönüşümü sağlanamamıştır. Toplanan anket formlarından araştırma için yeterli veri 

elde edilemeyeceği anlaşılmış ve araştırmaya ilgi duyan öğretmenler tespit edilip, 

onlarla görüşmeler için söz alınmıştır. Görüşme randevuları tespit edildikten sonra 

ilgili katılımcılara ulaşılmış fakat yine türlü nedenlerle bazı görüşmeler bir türlü 

gerçekleştirilememiştir. Bu durum, kimi katılımcılarla dört hatta beş ayrı randevuyla, 

araştırmacının kimi zaman beş farklı gününü sadece bir görüşmeye ayırma şeklinde 

sonuçlanmıştır. Ayrıca, bazı katılımcılar görüşme süresinin uzun olmasından 

sıkılarak bunu ifade etmeleri üzerine, görüşmeler parçalı bir şekilde tamamlanmıştır.  

 

3.8. Araştırmanın Araştırmacıya Kazandırdıkları 

 

Araştırmacı daha önceki çalışmalarında nitel araştırma yöntemini 

kullanmamıştır. Fakat bu tecrübe, araştırmacının nitel araştırmayla tanışmasına vesile 

olmuş ve böylelikle nitel araştırmanın çok farklı ve zengin veriler sağlayabilen bir 

yöntem olduğunu ona göstermiştir. Araştırma sürecinde araştırmacı nitel araştırmayla 

ilgili kitaplar, makaleler ve tezler okuyarak nitel araştırma ile ilgili bilgilerini 

geliştirmeye çalışmış ve böylelikle yeni bir yöntem hakkında kendini yetiştirmiştir. 

Ayrıca bu araştırma, araştırmacının öğretmen kitlesini daha iyi tanımasına ve 

öğretmenlerin yazmaya kıyasla konuşmayı daha çok sevdiklerini bir kez daha teyit 

etmesine vesile olmuştur. 
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BÖLÜM 4 

BULGULAR VE YORUM 

 

Bu araştırmada “okula hazır bulunuşluk” olgusunun ilköğretim birinci sınıf 

öğretmenlerinin ve ebeveynlerin bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. 

Araştırmanın bu bölümünde ilköğretime hazır bulunuşluğun tanımı, ilköğretime hazır 

bulunuşluk kriterleri, ilköğretime hazır bulunuşluğa etki eden faktörler, sorumluluk 

ve değerlendirme konuları ile ilgili toplanan veriler betimsel bir anlatımla ile 

sunulmuştur. 

 

4.1. Hazır Bulunuşluğun Tanımı 

  

Öğretmenlerin ilköğretime hazır bulunuşluğun tanımına ait sorulara verdikleri 

cevaplar incelendiğinde öğretmenlerin ilköğretime hazır bulunuşluğu tanımlarken 

kullandıkları beceri ve özelliklerle farklı gelişim alanlarına vurgu yaptıkları 

görülmektedir. Öğretmenlerin büyük çoğunluğu hazır bulunuşluğu; ilköğretim birinci 

sınıfın gerektirdiği becerileri yapabilme olgunluğuna erişme olarak tanımlamış ve bu 

olgunluğun çocuğun sosyal-duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişim alanlarının paralel 

bir şekilde gelişmesine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin Öğretmen 2 “Hazır 

bulunuşluk, ilköğretim birinci sınıfın gereklerini yapabilme gücüdür ve bu 

beceriler parmak kaslarının gelişmesi, zihinsel olarak gelişmesi, toplum içinde 

nasıl davranması gerektiğini bilmesi ve uyum sağlayabilmesidir” derken, çocuğun 

fiziksel, zihinsel ve sosyal-duygusal gelişim alanlarına atıfta bulunmuştur. Öğretmen 

7 ise ilköğretime hazır bulunuşluğu, “Çocuğun bedensel, zihinsel, duygusal yönden 

birinci sınıf programını ve sınıf hayatını izleyebilecek; programın öngördüğü 

temel bilgi, beceri, alışkanlık ve değer duygularını kazanabilecek olgunluğa 

erişmek” şeklinde tanımlamış ve çocuğun tüm gelişim alanlarının gelişmesinin okul 

olgunluğu için önemli olduğunu dile getirmiştir. 
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Öğretmenlerden bazıları ise ilköğretime hazır bulunuşluğu, çocukların yaşıyla 

açıklamışlardır. Örneğin Öğretmen 1 “İlkönce 72 ayını doldurmuş olması lazım” 

derken biyolojik yaşa vurgu yapmış ve çocuğun biyolojik yaşının okul olgunluğuna 

erişmesi için ön şart olduğunu belirtmiştir. Öğretmen 3 ise “Çocuğun 72 ayını 

doldurmuş olması çok önemli. Bir öğrencim var, sınıfın en küçüğü. Bence çocuk 

okul olgunluğuna ulaşmamış, oyun çocuğu. Sömestre tatilinden sonra çocuk 

okula daha bir ısındı ve dersi ders olarak görmeye başladı. Dört-beş ay bile bu 

çocuğun olgunlaşmasına etki etti…” diyerek biyolojik yaşın artmasının çocuğun 

zihinsel gelişimine olumlu bir etkisi olduğunu dile getirmiştir.  

Öğretmen 2 de okula hazır bulunuşluğu tarif ederken verdiği örnekle 

biyolojik yaşa vurgu yapmış ve 72 ayını doldurmuş çocukların okul olgunluğuna 

ulaşacaklarını, başarılı bir okul başlangıcı yapacaklarını belirtmiştir. “Mesela bir aile 

çocuğu getirmiş ve bu çocuğun kaydını yapın diyor! Ama çocuk küçük: 72 ayını 

doldurmamış. Elleri bebek eli gibi, kalemi doğru düzgün tutamıyor, adını 

soruyorum ama çocuk annesinin arkasına saklanıyor, cevap vermiyor. Bu 

çocuğun hazır olmadığı kesin! ... Ama 72 ayını doldurmuş normal bir çocuk bu 

özellikleri tamamlamış olur.” Yine çocukların biyolojik yaşına değinen Öğretmen 9, 

diğer öğretmenlerin atladığı önemli bir konuya değinmiş ve Türkiye’de ilköğretime 

başlangıçta aranan biyolojik yaş ölçütünün eksik yanına atıfta bulunmuştur: 

“Çocuklar 72 ayını doldurmuş olmalı ama ocak ayında doğan bir çocukla kasım-

aralık ayında doğan çocuklar arasında neredeyse bir yaş fark var. Bu ay farkı 

çocukların gelişiminde çok önemli.”  

Öğretmen 5 ise okula hazır bulunuşluğu “Kendini ifade edebilen, rahat, 

konuşkan, girişken, atak olan çocuklar okula hazırdırlar” şeklinde tanımlarken 

sosyal-duygusal alana özellikle vurgu yapmış ve “Evde söz hakkına sahip, sosyal 

faaliyetlere katılan çocuklar ilköğretime rahat bir başlangıç yapıyorlar” diyerek 

başarılı bir okul başlangıcı için sosyal-duygusal gelişimin önemini vurgulamıştır. 

Ebeveynlerin ilköğretime hazır bulunuşluğun tanımına ait sorulara verdikleri 

cevaplar incelendiğinde, ebeveynlerin büyük çoğunluğunun ilköğretime hazır 

bulunuşluğu; biyolojik yaşın yeterliliği ile aynı anlamda kullandığı görülmektedir. 

Örneğin ebeveynlerden biri, ilköğretime hazır bulunuşluğu “Okul yaşına ulaşmış 
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olması” şeklinde tanımlarken, biyolojik yaşın uygunluğunun ilköğretime başlamanın 

temel kriteri olduğunu ve biyolojik yaşla birlikte okul olgunluğunun gerçekleştiğini 

belirtmiştir. Ebeveynlerden bazıları da ilköğretime hazır bulunuşluğu çocukların 

zihinsel gelişmişliğiyle açıklamışlardır. Bir başka ifadeyle, zihinsel yönden gelişmiş 

çocukların ilköğretime hazır olduklarını ve zihinsel gelişimin ilköğretime hazır 

bulunuşlukta anahtar rolü olduğunu dile getirmişlerdir. 

Ebeveynlerden bazıları ise ilköğretime hazır bulunuşluğu, çocukların 

ilköğretimde ihtiyacı olduğunu iddia ettikleri temel akademik becerileri sıralayarak 

açıklamayı tercih etmişlerdir. Örneğin Ebeveyn 2 kendi çocuğundan örnek vererek, 

“Benim çocuğumu örnek verecek olursak, o hazırdır. Okulda ihtiyacı olacak 

şeyleri karşılayabilecek düzeyde” demiş, okulda ihtiyaç olarak belirttiği şeyleri de 

“Saymayı, renkleri, şekilleri…” şeklinde açıklamıştır. Bunlara ek olarak 

ebeveynlerden bazıları ilköğretime hazır bulunuşluğu, “çocukların bağımsız hareket 

edebilmesi” şeklinde tanımlamıştır. Ebeveynler, kendi başına hareket edebilmeyi, 

okula hazır olma göstergesi olarak görmektedirler. Ayrıca “sosyal beceriler” 

kelimesini sıkça zikreden ebeveynler, bazı sosyal davranışların ilköğretime hazır 

bulunuşlukta önemli bir rolü olduğunu dile getirmişlerdir. Örneğin ebeveynler, 

kişiler arası iletişim becerisinin grup içinde öğrenmenin önkoşulu olduğunu dile 

getirirken, diğer çocuklarla yalnız kalabilme ve arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurabilme 

gibi becerileri de sıralamışlardır. Yine ebeveynler kişiler arası iletişime ek olarak 

çocukların düşündüklerini ve ihtiyaçlarını ifade edebilmesine de vurgu yapmışlardır. 

Ebeveynlerin büyük çoğunluğu ilköğretime hazır bulunuşluğu tanımlarken 

çocukların biyolojik yaşına, zihinsel gelişimine, temel akademik becerilerine ve 

kişiler arası iletişim becerisine vurgu yaparken sadece bir ebeveyn ahlaki gelişime 

dikkat çekmiş ve hazır bulunuşluğu “Çocuk, yanlışı doğrudan ayırt edebildiğinde 

ilkokula hazırdır” [Ebeveyn 8] şeklinde tanımlamıştır. 
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4.2. Okula Hazır Bulunuşluk Kriterleri 

 

Katılımcıların ilköğretime hazır bulunuşluk ile ilgili yanıtları incelendiğinde 

öğretmenlerin 89, ebeveynlerin 39 olmak üzere toplam 128 adet beceri ve özellik 

ifade ettikleri belirlenmiştir. Bu beceriler alan yazın ve Okul Öncesi Eğitim Programı 

ışığında Sosyal-Duygusal Beceriler, Zihinsel Beceriler, Fiziksel Beceriler ve Genel 

Sağlık Durumu, Özbakım Becerileri ve Biyolojik Yaş kategorileri altında 

toplanmaktadır.  

 

4.2.1. Sosyal-Duygusal Beceriler 

 

Öğretmenler ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleri olarak çok sayıda özellik 

ve beceri belirtmekle beraber, çocuğun sosyal-duygusal becerilerine daha çok vurgu 

yapmışlardır. Sosyal-duygusal gelişme ait 41 ayrı beceri ve özellik sıralayan 

öğretmenler; duygu ve isteklerini ifade edebilen, kendine güven duyan, genel toplum 

kurallarını bilen ve uygulayan, iyi arkadaş ilişkileri kurabilen, okulun farkında olan 

ve okula gitmeye istekli olan çocukların okul olgunluğuna erişmiş olduklarını ve 

başarılı bir okul başlangıcı yapabileceklerini belirtmişlerdir.  

Öğretmenlerden dördü, ilköğretime hazır bulunuşluk için gereken en önemli 

beceri olarak, çocuğun kendisini yani duygu ve isteklerini ifade edebilmesini 

belirtmiştir. Örneğin Öğretmen 6 “Çocuklar çok zeki ve çalışkan olabilirler ama 

düşündüklerini ifade edemeyen çocuklar asla başarıya ulaşamıyorlar!” diyerek, 

sosyal becerilerin sadece ilköğretime başarılı bir başlangıç için değil, tüm hayat 

boyunca önemli olduğunu ileri sürmüştür. Öğretmen 2 ise “Kendini rahat ifade 

edemeyen, derdini anlatamayan çocuk benimle iletişim kuramıyor. Arkadaşlarıyla 

iyi ilişkiler kuramıyor. Kendini dışlanmış hissediyor veya dışlanıyor. Diğer 

çocuklarla bir arada bulunamıyor, kendi dünyasında yaşayıp kalıyor” ifadesiyle, 

iletişim becerilerinin başarılı bir okul başlangıcı için çok önemli olduğunu 

belirtmiştir. 
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Öğretmenler kendini ifade edebilme becerisinin dışında, bağımsız hareket 

edebilme becerisinin de okula hazır bulunuşluk için önemli bir özellik olduğunu 

belirtmişlerdir. Örneğin Öğretmen 5 “Okula başlayacak çocukların kendi 

ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Mesela bir öğrencim her şeyi bana sorar, sorarak 

yapar. Doğru-yanlış kararı veremiyor daha. Daha doğrusu kendi başına hiç karar 

veremiyor!” derken, çocuğun bağımsız hareket edebilmesinin okul yaşamı için 

gerekliliğine vurgu yapmıştır. Ayrıca Öğretmen 5 “doğru-yanlış kararı” ifadesiyle 

çocukların ahlaki gelişimine vurgu yapan tek öğretmendir. 

Öğretmen 3 de bağımsız hareket edebilmenin okula uyum için önemli 

olduğunu ilginç bir örnekle açıklamıştır: “Çocuk kendi ihtiyacını karşılamıyor. Ama 

bu aileden kaynaklanıyor. Mesela babası okula çok yakın bir yerde çalışıyor ve 

öğle arası okula gelip çocuğa yemeğini yediriyor. Düşünün! Yemeğini dahi babası 

yediriyor! ... Annesi, babası, çocuğun her işini yaparak, çocuğa iyilik yaptıklarını 

sanıyorlar.” Yine öğretmenler; bağımsız hareket edebilen, özgüven sahibi 

çocukların, anneden kopmada problem yaşamadıklarını ve okula kolay uyum 

sağladıklarını belirtmişlerdir. Öğretmen 1 “Benim çalıştığım okulun çevresindeki 

anneler çalışmıyor ve çocuklar ilköğretime başlayıncaya kadar annesinden hiç 

ayrılmamış oluyor. Bu yüzden anneden ayrılma konusunda büyük sıkıntı 

yaşıyoruz. Anneden kopabilme becerisi gösteremeyen çocuk, okula güven 

duyamıyor, devamlı bir huzursuzluk duyuyor. Kendi başına okul yaşamını 

sürdüremiyor. Arkadaşlarıyla ilişkide bile zorlanıyor ki benle iletişime geçmesi 

daha zor oluyor” sözleriyle, çocuğun bağımsız hareket edebilmesinin okula hazır 

bulunuşluk için önemli gördüğünü belirtmiş, anneden kopabilme davranışının 

kazanılmasının çocuğun ailesinin sosyoekonomik durumuyla ilişkili olduğunu iddia 

etmiştir. 

Kendini ifade edebilme ve bağımsız hareket edebilme becerilerini okula hazır 

bulunuşluk için olmazsa olmaz olarak gören öğretmenler, çocukların temel sosyal 

becerilere sahip olması gerektiğini, bu becerilerin okul yaşamında onlar için bir 

avantaj olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin Öğretmen 4 “Öğretmen dışarı 

çıkabilirsiniz dediğinde çıkması gerektiğini bilmesi önemli. Okul ve sınıf 

kurallarını biz öğretiyoruz ama bunu algılayamayan, algılasa da bu kurallara 
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uymayan çocuklar oluyor. Zil çalıyor ama çocuk hala bahçede oyun oynuyor. Bu, 

disiplin almadığının, kural öğrenmediğinin bir göstergesi. İdeal olarak 

öğretmenler çocukların kuralları bilmesini ve kurallara uymasını isterler. Ama bu 

ideal çocuğun tarifi!” derken, çocukların okul ve sınıf kurallarını bilmelerini 

beklemediğini ama okula başlayacak çocuklarda kural bilincinin oluşmuş olması 

gerektiğini dile getirmiştir. Yine Öğretmen 1 okula uyumlu bir başlangıç için 

kuralların öğrenilmiş olmasını, saygı ve görgü kurallarının okul yaşamı için 

gerektiğini şu sözleriyle açıklamıştır: “Çocuklar sınıf ve okul kurallarını 

bilmiyorlar. Mesela bir öğrencim: Şist! Gelsene buraya! diyebiliyor bana.” Ayrıca 

öğretmenler; paylaşma, yardımlaşma gibi becerilerin çocukların okula kolay uyum 

sağlayabilmeleri için bir avantaj olduğunu ve çocukların gelecek okul yaşamlarına 

pozitif katkıları olduğunu düşünmektedirler. 

Sosyal-duygusal gelişimin okul olgunluğu için önemine vurgu yapan 

öğretmenler, iyi arkadaş ilişkileri kurabilen, rahat, konuşkan, girişken ve sebat 

gösteren çocukların okul olgunluğuna erişmiş olmasalar bile, ilköğretime çok kısa 

sürede uyum sağlayabileceklerini ileri sürmüşlerdir. Öğretmen 5’in de vurguladığı 

gibi: “Girişken, rahat ve aile ortamında baskı görmeyen çocuklar ilköğretime 

rahat bir başlangıç yapıyorlar. Girişken olan çocuklar zaten her şeyi yapabilirler!” 

Bu becerilerin haricinde öğretmenler, çocukların okulun farkında olmaları ve 

okula gitmeye istekli olmaları gerektiğini belirmişlerdir. Örneğin Öğretmen 5’in 

“Okula karşı olumlu duygular geliştirmeyen çocuklara, okula gelmek istemeyen 

çocuklara ne yaparsak yapalım olmuyor.”, Öğretmen 7’nin “Okumanın, okulun 

öneminin daha doğrusu çocuk okula niçin geldiğinin farkında değil…” ve 

Öğretmen 2’nin “Çocuklar okuldan ve öğretmenden korkuyorlar!” ifadeleri, bu 

bulguyu destekler niteliktedir. 

Bencil, kavgacı, hırçın, aşırı içe kapanık, yerinde duramayan ve hiperaktif 

(aşırı hareketli) diye nitelendirdikleri çocukların başarılı bir okul başlangıcı 

yapamadıklarını ve okulda uyum sorunları yaşadıklarını iddia eden öğretmenler, niye 

böyle düşündüklerini şu sözlerle açıklamışlardır: 
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- “Çevresine zarar verici davranışlarda bulunan, saldırgan ve hiperaktif 

özellikte çocuklar okula uyumda zorluk çekiyorlar. Çok saldırgan ve 

hareketli çocukları sınıfta diğer çocuklarla aynı seviyeye getirmek hem 

öğretmene zorluk çıkarıyor hem de sınıfın düzenini bozuyor. Çok hareketli 

çocukların hareketlerinin engellenmesi hem çocuğun gelişimini etkiliyor 

hem diğer çocukların öğrenmesine ve gelişmesine zarar veriyor. [Öğretmen 

2]  

- “Davranış bozukluğu olan, sürekli kavgacı, uyumsuz, yerinde duramayan 

ve hiperaktif diye nitelendirdiğimiz çocuklar okula uyum sağlayamazlar.” 

[Öğretmen 6] 

 Ebeveynler de öğretmenler gibi ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleri olarak 

çok sayıda özellik ve beceri belirtmekle beraber, çocuğun sosyal-duygusal 

becerilerine daha çok vurgu yapmışlardır. Sosyal-duygusal gelişme ait 17 ayrı beceri 

ve özellik sıralayan ebeveynler; bağımsız hareket edebilme, kendini ifade edebilme, 

sosyal ilişki kurabilme ve başkalarına saygı gösterme becerilerinin ilköğretime hazır 

bulunuşluk için en önemli kriterler olduğunu belirtmişlerdir. Söz konusu becerilerin 

haricinde; kurallara uyma, kendini kontrol edebilme, kendi başına çalışabilme, 

öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirebilme gibi özelliklerin de okul olgunluğu 

açısından önemli olduğunu vurgulamışlardır. 

 Ebeveynlerin hemen hepsi “bağımsız hareket edebilme” becerisini okul 

olgunluğunun en önemli göstergesi olduğunu iddia etmişlerdir. Örneğin 

ebeveynlerden biri “Çocuk okulda kendi başına her ihtiyacını karşılayabilmeli. 

Kendi işini göremeyen çocuk okulda nasıl o kadar zaman geçirecek ki?” [Ebeveyn 

4] sözleriyle çocuğun bağımsız hareket edebilmesinin okul yaşamı için gerekliliğine 

vurgu yapmıştır. Ebeveynlere göre, diğer bir okula hazır bulunuşluk kriteri ise 

“kendini ifade edebilme” becerisidir. Ebeveynlerin büyük çoğunluğu söz konusu 

becerinin kazanılmasının okul olgunluğu için şart olduğunu, kazanılmadığı takdirde 

çocukların okul yaşamını sürdüremeyeceklerini, duygusal ve akademik manada 

problemler yaşayacaklarını iddia etmişlerdir. Katılımcıların Sosyal-Duygusal 

Beceriler kategorisine ait ifade ettikleri ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleri Tablo 

5’de gösterilmiştir. 
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Tablo 5. Sosyal-Duygusal Beceriler Kategorisine ait ifadeler 

İfadeler Öğretmen Ebeveyn 

1. Kendini ifade eder. √ √ 
2. Kendine güven duyar. √  
3. Duygularını ifade eder. √  
4. Toplum kurallarının farkındadır. √  
5. Saygılıdır. √ √ 
6. Okul kurallarının farkındadır. √  
7. Toplum içinde nasıl davranması gerektiğini bilir. √  
8. Kurallara uyar. √ √ 
9. Paylaşımcıdır. √ √ 
10. Görgü kurallarını bilir. √  
11. Arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar. √ √ 
12. İletişim becerilerini bilir. √  
13. Birey olduğunun farkındadır. √  
14. Anneden ayrılabilir. √  
15. Uyum sağlayabilir. √  
16. Okula gitmeye isteklidir. √  
17. Okula güven duyar. √  
18. Sosyaldir. √  
19. Rahattır. √  
20. Konuşkandır. √  
21. Girişkendir. √  
22. Ataktır. √  
23. Çaba gösterir. √  
24. Pratik zekâya sahiptir. √  
25. Problemlerini çözebilir. √  
26. İsteklerini ifade eder. √  
27. Kendisiyle ilgili sorulara cevap verir. √  
28. Özgüveni vardır. √  
29. Bağımsız hareket edebilir. √ √ 
30. Kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir. √ √ 
31. Kendi başına okula gidip gelebilir.   
32. Nerede, nasıl konuşacağı ve davranacağı konusunda iyi 
bir anlayış geliştirmiştir. 

√  

33. Saygı kurallarını uygular. √  
34. Sınıf kurallarının farkındadır. √  
35. Sınıfta parmak kaldırarak konuşmak için izin ister. √  
36. Yardımlaşmayı bilir. √ √ 
37. Dayanışmayı bilir. √ √ 
38. Disiplin duygusu vardır. √  
39. Sorumluluk duygusu vardır. √ √ 
40. Okulun farkındadır. √  
41. Okula ve öğretmene iyi duygular besler. √  
42. Yardım ister.  √ 
43. Çocuklarla oyun kurabilir.  √ 
44. Arkadaşlık kurabilir.  √ 
45. İlgilidir.  √ 
46. Kendini kontrol edebilir.  √ 
47. Kendi başına çalışabilir.  √ 
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 Tablo 5 incelendiğinde katılımcıların Sosyal-Duygusal Beceriler kategorisine 

ait 47 ayrı ifade kullandıkları görülmektedir. Bu ifadelerden; kendini ifade eder, 

saygılıdır, kurallara uyar, paylaşımcıdır, arkadaşlarıyla iyi ilişkiler kurar, bağımsız 

hareket edebilir, kendi ihtiyaçlarını karşılayabilir,  yardımlaşmayı bilir, 

dayanışmayı bilir ve sorumluluk duygusu vardır ifadeleri öğretmenler ve 

ebeveynler tarafından ortak dile getirilen ifadelerdir. 

 

4.2.2. Zihinsel Beceriler 

  

Öğretmenler, okula hazır bulunuşluk kriterleri olarak çocukların zihinsel 

gelişimine yönelik 18 farklı beceri ve özellik dile getirmişlerdir. İlköğretime 

başlayacak çocuğun; verilen yönergeleri anlaması ve onlara uyması, dikkatini 

toplayıp dinlemesi, temel geometrik şekilleri bilmesi, temel renklerin isimlerini 

bilmesi, ailesi hakkında bilgi sahibi olması, ev adresi-telefonunu bilmesinin 

gerektiğini belirten öğretmenler bu becerilerden direktiflere uyma ve dinleme 

becerilerini okula hazır bulunuşluk için olmazsa olmaz olarak nitelendirmişlerdir. 

Örneğin Öğretmen 2’nin “En önemli özellik, öğretmenin söylediklerini anlayıp 

uygulayabilecek durumda olması gerekir” ve Öğretmen 6’nın “Benim açımdan 

çocuğun kavraması ve anlaması çok önemli. Söylediklerimi anlayabilecek, 

kavrayabilecek, kavradıklarını da uygulayabilecek!” şeklindeki ifadeleri zihinsel 

gelişimin okula hazır bulunuşluk için önemli olduğunun altını çizmektedir. Benzer 

şekilde Öğretmen 3 “Çocuğun, öğretmenin verdiği direktiflere uyması önemli bir 

özellik. Eğer çocuk öğretmenin direktiflerini anlamaz ve yerine getiremezse bu 

çocukta bir gelişme sağlayamayız” diyerek, zihinsel gelişimi okula başlangıç için 

önemli gördüğünü sebepleriyle beraber açıklamıştır. Öğretmen 5 de “Öğretmenden 

ve çevresinden tepkilerin ne anlama geldiğini anlayabilmeli ve davranışlarını 

düzeltebilmeli” sözleriyle, hem zihinsel gelişim alanına hem de sosyal gelişim 

alanına çifte vurgu yapmıştır. 

Ayrıca öğretmenler zihinsel gelişim alanına ilişkin olarak dikkatini toplama 

ve dinleme becerisinin kazanılmasının ilköğretime başlangıç için gerekli olduğuna 
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işaret etmişlerdir. Örneğin Öğretmen 6 “Dinleme becerisi okul öncesi dönemde 

kazanılmış olmalı!” iddiasında bulunmuş, bu beceriyi okula hazır bulunuşluk 

açısından neden önemli gördüğünü de “İnsan dinlemezse, dinleyemezse öğrenemez” 

sözleriyle açıklamıştır. Öğretmen 7 de “Konuşma becerileri kadar, bu yaş 

çocuğunun dinlemeye de hazır olması gerekir” diyerek, bu bulguyu destekler 

nitelikte görüş bildirmiştir. Bir diğer öğretmen ise dinlemenin öğrenmenin ön şartı 

olduğunu, bu sebeple ilköğretime başlayacak çocukların dinleme becerisini kazanmış 

olmaları gerektiğini nedenleriyle birlikte şu şekilde ifade etmiştir: “Dinlemeyi 

alışkanlık haline getirmeyen öğrenciler, yeni bilgileri öğrenmede güçlük 

çekiyorlar… Dinleme davranışının gelişmemesi; iletişimsizlik ve sınıf içi disiplin 

konularında sorunlar yaşanmasına sebep oluyor.” [Öğretmen 9]  

Öğretmen 5 ise “Girişken çocuklar her alanda etkili oluyorlar, suskun 

çocuklar, içe kapanık çocuklar sürekli olarak susuyorlar, dinlemiyorlar, çoğu 

zaman derse dikkatini vermiyorlar. Girişken çocuk ise dikkatini toplayabiliyor…” 

şeklindeki sözleriyle, dikkatini toplayabilme ve dinleme becerilerinin okul yaşamı 

için gerekliliğine değinmiş ve gözlemlerine dayanarak zihinsel gelişim ile sosyal 

gelişim alanları arasında sıkı bir ilişki olduğunu öne sürmüştür. 

Öğretmenler, direktiflere uyma ve dinleme becerilerine ek olarak, çocukların 

ailesi hakkında belli başlı bilgileri öğrenerek ilköğretime başlaması gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Çocuğun aile bireylerinin adlarını, mesleklerini, ev adresini ve ev 

telefonunun numarasını bilmesinin, çocukların günlük yaşamlarında ihtiyacı olan 

bilgiler olduğunu belirten öğretmenler, bu bilgilerin öğrenilmiş olmasının, bağımsız 

birey olma yönünden önem arz ettiğini dile getirmişlerdir. 

Öğretmenlerin üzerinde durdukları noktalardan biriside temel şekil ve renk 

bilgisinin okul öncesi dönemde kazanılmış olmasıdır. Örneğin özel okul öğretmeni 

Öğretmen 5 “Çocuk; saymayı, şekilleri, renkleri, büyük-küçük gibi zıt kavramları, 

benzerlikleri bilmesi gerekir” derken, Öğretmen 6 “Şekilleri ve renkleri bilmesi 

gerekir” sözleriyle bu bulguyu destekler görüş bildirmiş, temel akademik becerilerin 

ilköğretime başlamadan önce kazanılmış olması gerektiğini ifade etmiştir. 
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Öğretmenler; anlaşılır şekilde konuşamayan, algılama güçlüğü çeken ve zor 

anlayan diye nitelendirdikleri çocukların okula kolay uyum sağlayamadıklarını, 

sorunlar yaşadıklarını ifade etmişlerdir. Örneğin Öğretmen 1’e göre, “Kelimeleri 

anlaşılır olmayan, telaffuzda zorluk çeken çocuklar okulda oldukça zorlanır.” 

Yine, Öğretmen 6’ya göre, “Kekemelik gibi rahatsızlıkları olan ve konuşma 

zorluğu yaşayan çocuklar okula uyumda zorluk yaşamaktadır.” Bu bulguyu 

destekler ifadelerde bulunan Öğretmen 2 de “Anlamlı cümle kuramayan ve düzgün 

konuşamayan çocuklar hazır değildir. Bu özellik öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilişki 

kurmasının temelini oluşturur” derken, dil becerilerinin kullanımına bağlı olarak 

sosyal gelişime de dikkat çekmiştir. 

Öğretmenlerin büyük bir kısmı, zihinsel gelişimi akranlarına göre geri ve 

algılama problemi yaşayan şeklinde ifade ettikleri çocukların, öğrenmede ve okulun 

gereklerini yapmakta zorlandıklarını dile getirmişlerdir. Örneğin Öğretmen 2 

“Zihinsel özürlü ve algılamasında problem bulunan” şeklinde tanımladığı okula 

hazır olmayan çocuğun, ilköğretim programının gereklerini yapamayacağını ve 

akranlarına göre bir eksiklikle başladığı okul yaşamında devamlı olarak geriden takip 

edeceğini, geçen zamanla da öğrenme farkının açılacağını iddia etmiştir. Yine 

Öğretmen 6 “zihinsel problem yaşayan”, Öğretmen 1 “anlama zorluğu çeken” ve 

Öğretmen 4 “zor anlayan” şeklinde ifade ettikleri çocukların kaynaştırma eğitimine 

uygun olmadıklarını ve bu çocuklara özel alt sınıflarda eğitim verilmesi gerektiğini 

öne sürmüşlerdir. Bu durum oldukça düşündürücüdür. Çünkü kaynaştırma eğitimine 

geçişin sağlanmaya çalışıldığı Türk eğitim sisteminde bazı sınıf öğretmenlerinin bu 

duruma hazır olmadıkları görülmektedir. Dolayısıyla, bu konu hazır bulunuşluk 

bağlamında analiz edildiğinde, sınıf öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimine ilişkin 

bilgi sahibi olmaları, bu eğitimin gerekliliğine inanmaları ve kaynaştırma eğitimine 

tabi tutulan öğrencilere nasıl ulaşabilecekleri konusunda beceri sahibi olmaları 

sağlanmalıdır. Bu durum aynı zamanda “Sınıf öğretmenleri kaynaştırma eğitimine 

hazır mıdır? Eğer hazır değillerse ne yapılmalıdır?” gibi sorular kapsamında yeni 

araştırma bulgularına ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.    

Ebeveynler, okula hazır bulunuşluk kriterleri olarak çocukların zihinsel 

gelişimine yönelik çok sayıda beceri ve özellik dile getirmekle beraber; direktiflere 
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uyabilme, sessiz bir şeklide oturabilme ve anlaşılır şekilde konuşma becerilerine 

vurgu yapmışlardır. Ebeveynler ayrıca; adını bilme/söyleme, ev telefonunu bilme, 

isminin yazılışını tanıma, renkleri tanıma/ayırt edebilme, rakamları tanıma, ritmik 

sayma, geniş kelime dağarcığı gibi akademik becerilerin de ilköğretime hazır 

buluşluk için önemli birer kriter olduğunu dile getirmişlerdir. 

 İlköğretime hazır bulunuşluk kriterlerinden, direktiflere uyma ve dinleme 

becerilerini olmazsa olmaz olarak nitelendiren ebeveynler, söz konusu becerilerin 

okul olgunluğu açısından önemini şu ifadelerle açıklamışlardır: “Çocukların ilgisi 

çabuk dağılır, bilirsiniz. Ders saati boyunca öğretmenin anlattıklarını 

dinleyebilmeli çocuk. Sınıfta anlatılanları doğru düzgün dinlemeyen çocuk 

eksiğini evde tamamlamaya çalışıyor ki bu hem çocuk hem de veliler için çok güç 

ve problemli oluyor. Ama dinleme becerisi küçük yaşlardaki çocuklar için çok zor 

olur herhalde” [Ebeveyn 3] sözleriyle, dinleme becerisinin akademik başarıya etkisi 

olduğunu iddia etmiş aynı zamanda biyolojik yaş ile dinleme becerisi arasındaki 

ilişkiye vurgu yapmıştır. Bir diğer ebeveyn “Çocuk öğretmenin söylediklerini 

anlayamaz veya yerine getiremezse okulda istenilen başarı sağlanamaz diye 

düşünüyorum” [Ebeveyn 1] sözleriyle söz konusu becerileri neden önemli gördüğü 

ifade etmiş, Ebeveyn 3’e benzer şekilde dinleme ve direktiflere uyma becerileri ile 

akademik başarı arasında ilişki olduğunu iddia etmiştir. 

Katılımcıların Zihinsel Beceriler kategorisine ait ifade ettikleri ilköğretime 

hazır bulunuşluk kriterleri Tablo 6’da gösterilmiştir. 
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Tablo 6. Zihinsel Beceriler Kategorisine ait ifadeler 

İfadeler Öğretmen Ebeveyn 

1. Söyleneni anlar. √  
2. Yönergelere uyar. √ √ 
3. Dikkatini toplayabilir. √  
4. Dinleme becerisine sahiptir. √ √ 
5. Temel şekilleri bilir. √  
6. Renkleri bilir. √ √ 
7. Annesinin babasının adını bilir. √  
8. Annesinin babasının ne iş yaptığını bilir. √  
9. Ev adresini bilir. √  
10. Ev telefon numarasını bilir. √ √ 
11. Kendisi ve ailesi hakkında bilgi verir. √  
12. Saymayı bilir. √  
13. Hayal gücü gelişmiştir. √  
14. Anlaşılır şekilde konuşur. √ √ 
15. Doğru-yanlış kararı verebilir. √  
16. Zihinsel olarak gelişmiştir. √  
17. Sorulan sorulara düzgün ve mantıklı cevaplar verir. √  
18. Ailesindeki bireylerin adını bilir. √  
19. Adını bilir, söyler ve yazılışını tanır.  √ 
20. Ritmik saymayı bilir.  √ 
21. Geniş kelime dağarcığına sahiptir.  √ 
22. Soru sorar.  √ 
23. Okulla ilgili temel bilgiye sahiptir.   
24. Kitabı tanır ve nasıl kullanacağını bilir.   

 

Tablo 6 incelendiğinde katılımcıların Zihinsel Beceriler kategorisine ait 24 

ayrı ifade kullandıkları görülmektedir. Bu ifadelerden; yönergelere uyar, dinleme 

becerisine sahiptir, renkleri bilir, ev telefon numarasını bilir ve anlaşılır şekilde 

konuşur ifadeleri öğretmenler ve ebeveynler tarafından ortak dile getirilen 

ifadelerdir. 

 

4.2.3. Özbakım Becerileri 

 

Öğretmenler, yapılan görüşmelerde, okula hazır bulunuşluk kriterleri olarak 

temel özbakım becerilerini önemli gördüklerini belirtmişlerdir. Öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu, ilköğretime başlayacak bir çocuğun temel ihtiyaçlarını kendi başına 

karşılayacak olgunlukta olması gerektiğini ifade etmiştir. Özbakım becerilerine 
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ilişkin en çok vurgulanan beceriler sırasıyla; kendi başına tuvalet ihtiyacını 

karşılayabilme, sağlığını koruyabilme, temizlikle ilgili kurallara uyma, kendi başına 

yemek yiyebilme, kendi başına giyinebilme, istenilen nitelikte elini yıkama ve okul 

malzemelerine sahip olmadır.  

Öğretmenler, kendi başına tuvalet ihtiyacını karşılayabilmenin, ilköğretime 

hazır bulunuşluk göstergesi olan en önemli özelliklerden biri olduğunu 

vurgulamışlardır. Örneğin Öğretmen 4 “Tuvalet eğitimi kesinlikle kazanmış olması 

lazım. Bu eğitim ilköğretimde verilecek bir eğitim değil” demiş, Öğretmen 2 de 

sınıfından bir örnekle bu becerinin önemine vurgu yapmıştır: “Mesela bir öğrencim 

tuvalet ihtiyacını yalnız başına karşılayamıyor. Her zaman annesinin okula 

gelmesini istiyor. Müdür yardımcısı annesini arıyor ve annesi gelip tuvaletini 

yaptırıyor.”  

Öğretmenler ifadelerinde, ayrıca, özbakım becerileriyle diğer gelişim 

alanlarının birbiriyle olan girişmişliğine de dikkat çekmiştir. Örneğin, Öğretmen 1 

“Tuvaletini tutamayan çocuk ilköğretime başlamamalı. Ayrıca temizlik alışkanlığı 

edinmeyen çocuklar arkadaşları tarafından dışlanıyor” derken, özbakım 

becerilerinin çocuğun sosyal ilişkilerine yaptığı etkiye dikkat çekmiştir. Öğretmen 5 

de temizlik kurallarına uyma becerisinin çocuğun sosyal ilişkilerine olan etkisine şu 

sözleriyle değinmiştir: “Bakımlı ve temiz olmak demek iyi dostlar ve arkadaşlar 

demektir. Çocuklar temiz ve bakımlı çocuklarla daha iyi ilişki kuruyorlar.” 

Öğretmen 3 de sınıfından verdiği bir örnekle tuvalet eğitiminin okul öncesinde 

kazanılması gereken bir beceri olduğuna, kazanılmadığı takdirde çocukların okul 

yaşamında ve arkadaş ilişkilerinde aksaklıklara sebep olduğuna şu şekilde işaret 

etmiştir: “Birkaç öğrencim var. Bu çocuklar tuvaletlerini yalnız başlarına yapmaya 

çalışıyorlar ama devamlı olarak sınıfa önlerini ıslatarak geliyorlar. Diğer çocuklar 

niye pantolonlarının ıslandığını soruyorlar. Öğrenciler utanıyor, kulaklarına 

kadar kızarıyorlar.” Ayrıca öğretmenlerden bazıları, çocukların klozete alıştırılmış 

olduklarını fakat okullarda alaturka tuvaletlerin bulunduğunu, bu farklılıktan dolayı 

son senelerde problemler yaşamaya başladıklarına dikkat çekmişlerdir. Örneğin 

Öğretmen 4 “Çocuklar tuvalet ihtiyacını yalnız başına karşılasın ama çocuklar 

klozet kullanmaya alışmış. Bizim okullarda normal tuvalet var. Çocuklar bu 
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tuvaletleri kullanmayı bilmiyor ve korkuyorlar bu tuvalette.” şeklinde ifade ettiği 

problemin çözümüne yönelik okul idaresinden bir girişimde bulunulmasını arz 

etmiştir. 

Tuvalet ihtiyacını kendi başına karşılama becerisini okula hazır bulunuşluk 

için olmazsa olmaz olarak nitelendiren öğretmenler, çocuğun sağlığını korumaya 

yönelik davranışlar göstermesinin gerekliğine de değinmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 

6 “Çocuğun sağlık kurallarını bilmesi de önemli. Terliyken soğuk su içmemesi 

gerektiğini bilmesi gerekir. Birinci sınıfta hastalanıp 1–2 gün okula gelmemesi, 

okuma yazmada geri kalmasına, okula uyumda gecikmesine yol açabilir” derken, 

sağlık kurallarının bilinmesinin ve uygulanmasının okula uyum ve devam açısından 

önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Yine öğretmenler, çocuğun sağlığını korumayı 

bilmesinin, kendini kazalardan korumayı bilmesinin ilköğretime başlamadan 

öğrenilmiş olmasının önemine dikkat çekmişlerdir. Öğretmen 5 ise son yıllarda artan 

servis kullanımına vurgu yapmış ve çocukların evden okula olan yolculuklarında 

kendilerini kazalara karşı korumayı öğrenmiş olmalarının gerekliliğine değinmiştir. 

Öğretmen 8 de çocukların okul-ev arasındaki gidiş gelişlerinde trafik kurallarını 

uygulamasının ve yabancı kişilerle diyaloga girilmemesi gerektiğinin bilmesinin 

önemini dile getirmiştir. 

Öğretmenlerden bazıları, kendi başına tuvalet ihtiyacını karşılama dışındaki 

özbakım becerilerinin okula hazır bulunuşluk için çok önem teşkil etmediğini 

belirtmiş, bu becerilerin çocukların daha iyi bir okul yaşamı sürdürmesi açısından 

önemli olduğunu ifade etmişlerdir. Örneğin el yıkamayı bilmek, kıyafetlerini 

düzeltmek, okul malzemelerini toplamak, kendi başına kıyafetlerini giyip çıkarmak 

gibi becerilerin çok önemli olmadığını fakat çocuğun bu becerileri kazanmış 

olmasının öğretmen açısından avantaj olduğunu vurgulamışlardır. 

Öğretmenler, çocukların kendi başlarına kıyafetlerini giyip çıkarabilmesinin, 

ilköğretime hazır bulunuşluk için gerekli olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen 4 

“Çocuk ayakkabısını çözüyor, çıkarıyor ama tekrar bağlayamıyor. 30 tane 

çocuğun ayakkabısını çözüp bağlayamam ki!” diyerek, bu becerinin kazanılmasının 

çocuk için değil öğretmen için bir kolaylık olduğunu, sınıfların kalabalık olmasından 

dolayı problem yaşadıklarını belirtmiştir. Öğretmen 1’in “Ayakkabısını, paltosunu 
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tek başına giymesi de biz öğretmenler için büyük avantaj. Ben 55 öğrencinin tek 

tek ayakkabısını bağlayamam ki!” şeklindeki ifadesi bu görüşü desteklemektedir. 

 Ebeveynler, kendileriyle yapılan görüşmelerde, okula hazır bulunuşluk 

kriterleri olarak temel özbakım becerilerini önemli gördüklerini belirtmişlerdir. 

Ebeveynlerin büyük çoğunluğu, ilköğretime başlayacak bir çocuğun temel 

ihtiyaçlarını kendi başına karşılayacak olgunlukta olması gerektiğini ifade etmiştir. 

Özbakım becerilerine ilişkin en çok vurgulanan beceriler sırasıyla; kendi başına 

tuvalet ihtiyacını karşılayabilme, kendini koruyabilme ve temel ihtiyaçlarını 

karşılayabilmedir. 

Tuvalet ihtiyacını kendi başına karşılama becerisini okula hazır bulunuşluk 

için olmazsa olmaz olarak nitelendiren ebeveynler, çocuğun kendini korumaya 

yönelik davranışlar göstermesinin gerektiğine de değinmişlerdir. Örneğin, Ebeveyn 

12 “Benim çocuğum okula başlarken çok çekincelerim vardı. Sokakta vakit 

geçirmemiş, evden direkt okula gitmişti. İhtiyaçlarını kendi başına 

karşılayabilmesi anlamında düşündüğümden daha kolay adapte oldu.” sözleriyle, 

temel ihtiyaçları karşılayabilmenin önemine vurgu yaparken, kendini koruyabilme 

becerisine de dikkat çekmiştir. 

Yine ebeveynler “ayakkabısını ve paltosunu kendi başına giyebilme” 

becerisinin ilköğretim için gerekli olduğunu dile getirmişlerdir. 

Katılımcıların Özbakım Becerileri kategorisine ait ifade ettikleri ilköğretime 

hazır bulunuşluk kriterleri Tablo 7’de gösterilmiştir. 
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Tablo 7. Özbakım Becerileri Kategorisine ait ifadeler 

İfadeler Öğretmen Ebeveyn 

1. Tuvalet ihtiyacını kendi başına karşılar. √ √ 
2. Yardım almadan temel ihtiyaçlarını karşılar. √ √ 
3. Temizlikle ilgili kurallara uyar. √  
4. Ayakkabısını kendi bağlar. √ √ 
5. Ellerini güzelce yıkar. √  
6. Kendi başına yemek yiyebilir. √  
7. Tuvaletle ile ilgili kurallara uyar. √  
8. Tuvalet sonrası temizliği yapar. √  
9. Kendi başına elbiselerini giyip çıkarır. √ √ 
10. Okul malzemelerini toplar. √  
11. Kıyafetlerini düzeltir. √  
12. Düzenlidir. √  
13. Paltosunu kendi giyer. √ √ 
14. Eşofmanın kendi giyer. √  
15. Kendini korur.  √ 
16. Saçını bağlar. √  
17. Kendi başına burnunu siler. √  
18. Çatal kaşık kullanabilir. √  

  

Tablo 7 incelendiğinde katılımcıların Özbakım Becerileri kategorisine ait 18 

ayrı ifade kullandıkları görülmektedir. Bu ifadelerden; tuvalet ihtiyacını kendi 

başına karşılar, yardım almadan temel ihtiyaçlarını karşılar, ayakkabısını kendi 

bağlar, kendi başına elbiselerini giyip çıkarır ve paltosunu kendi giyer ifadeleri 

öğretmenler ve ebeveynler tarafından ortak dile getirilen ifadelerdir. 

  

4.2.4. Fiziksel Beceriler ve Genel Sağlık Durumu 

 

 Birçok öğretmen, küçük kas gelişiminin ilköğretime hazır bulunuşluğun 

önemli bir kriteri olduğunu dile getirmiştir. Örneğin Öğretmen 1 “El kaslarının 

gelişmiş olması en önemli özelliklerden biri. Zaten 72 ayını dolduran çocukların 

bu davranışı kazanmış olması kuvvetle muhtemel” derken, bir taraftan küçük kas 

gelişimini vurgulamış diğer taraftan da biyolojik yaşın artmasının küçük kas 

gelişimine pozitif etkisi olduğunu ifade etmiştir. Küçük kas gelişiminin okula hazır 

bulunuşluk için önemini ise şöyle açıklamıştır:  
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- “Müfredat gereği biz birinci sınıfta okuma ve yazma öğrenmeyi en önemli 

iş olarak görüyoruz. Eğer el kasları gelişmemiş olursa çocuk çabuk 

yoruluyor ve çalışmaları yarıda bırakıyor. Böyle olunca sınıftan soğuyor, 

başka şeylerle meşgul olmaya başlıyor. Bu da sınıfın ortamını bozuyor. En 

önemlisi de yapamadığını düşünerek okula karşı isteksizlik duyuyor, 

kendisinin arkadaşlarından daha değersiz hissetmesine, psikolojisinin 

bozulmasına neden oluyor.” [Öğretmen 1] 

Benzer şekilde, Öğretmen 6’nın “Mesela birinci sınıfa başlayacak çocuğun 

ilk etapta boyunun uzunluğuna ve kilosunun fazla olmasına bakarız ama çocuğun 

boyunun uzun olması okula hazır olduğu anlamına gelmiyor. Çocuğun boyunun 

uzun olması, el becerilerinin gelişmiş olduğu anlamına gelmiyor!” şeklindeki 

sözleri fiziksel becerilere ve kas gelişimine vurgu yapmaktadır. Öğretmen 2 de 

“Çocuk kolunu, elini ve parmaklarını rahat kullanabilmeli” demiş ve fiziksel 

becerilerin ilköğretim programı gereği çok önem arz ettiğini şu çarpıcı örnekle 

açıklamıştır: “Mesela bir öğrencim vardı. Birçok yönden başarılı olmasına rağmen 

parmak kasları gelişmemiş olduğundan, çok çabalamasına rağmen, yazı 

yazamıyordu. Zamanla derslere katılımı bıraktı ve içe kapanıp gitti. Ben fazla 

ilgilenemedim, çünkü sınıfta çok fazla öğrencim vardı. Her öğrenciyle birebir 

ilgilenmem mümkün değil ki!”  

Yine, Öğretmen 3 “El kasları gelişmiş olmalı. El kasları gelişmemiş çocuk 

yazmada çok zorlanıyor” ve Öğretmen 4 “El kasları gelişmemiş çocuk çabuk 

yoruluyor, bundan dolayı da yazmaya karşı isteksizlik duyuyor, yazmak istemiyor 

ve derse karşı soğuyor” şeklindeki ifadeleriyle küçük kas gelişiminin önemine 

dikkat çekmişlerdir. Öğretmen 5 de el becerilerinin okula hazır bulunuşluk için 

önemine değinmiş fakat öğrencilerinin hepsinin okul öncesi eğitim gördüklerini, 

bundan dolayı da yazı yazmada zorlanmadıklarını belirtmiştir. 

Özet olarak öğretmenler küçük kas gelişiminin ilköğretimin gereği olan yazı 

yazma becerisi için ön şart olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca yine küçük kas 

gelişimine bağlı olarak birkaç öğretmen, çocukların kalemi doğru ve düzgün 

tutabilmelerini ilköğretime hazır bulunuşluk için önemli gördüklerini dile getirmiştir. 

Çocukların okul hayatında başarılı olabilmeleri için genel sağlık durumlarının iyi 
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olması ve sağlam duyu organlarına sahip olmaları gerektiğini dile getiren 

öğretmenler, bunun önemini aşağıdaki ifadelerle açıklamışlardır: 

- “Öğrencinin uzuvları ve duyu organlarının sağlam olması yeterli bence. 

Ayrıca genel sağlık durumunun iyi olması şart. Eğer sağlık durumu 

çocuğun sık devamsızlık yapmasına neden oluyorsa bu önemli bir problem 

teşkil eder.” [Öğretmen 1] 

- “Duyularında problem yaşayan çocuklar okulda sıkıntı yaşıyorlar. Mesela 

bir öğrencimin gözleri az görüyordu. Ailesi bu çocuğa bir şeyler vermemiş. 

Sağlığına bile yeterli ilgiyi göstermemiş. Bu çocuk sırada bile oturmuyordu, 

devamlı olarak yanımda durdu. Hiçbir şey öğrenemedi.” [Öğretmen 5]  

- “Duyu organlarını tam olarak kullanamayan çocuklar müfredatın gereği 

olan şeyleri tam anlamıyla yerine getiremez.” [Öğretmen 2]  

Öğretmen 6 ise “Kronik hastalığı olan ya da bedensel özrü olan çocukların 

okula hazırlanmasındansa, okulların bu çocuklara hazırlanması” gerektiğini 

belirterek okulların bedensel engelli çocuklara uygun hale getirilmesi konusunda 

önemli bir noktaya vurgu yapmıştır. 

Ebeveynler, ilköğretime hazır bulunuşluk kriterlerini sıralarken çocukların 

fiziksel becerilerine ve genel sağlık durumlarına da vurgu yapmışlardır. Ebeveynlerin 

hemen hepsi motor becerilerin, okul olgunluğunun ön şartlarından biri olduğu 

konusunda hemfikirdirler. El kaslarının gelişimine vurgu yapan ebeveynler; “kalem 

tutabilme” ve “makasla kesebilme” becerilerinin okul öncesi dönemde kazanılmış 

olması gerektiğini iddia etmişlerdir. Örneğin bir ebeveyn “Öğretmenler tek tek 

çocuklara kalem tutmasını öğretemez ki, bu çok zaman alır” [Ebeveyn 10] 

sözleriyle söz konusu becerinin önemine değinmiştir. Ayrıca ebeveynler, ilköğretime 

hazır bulunuşlukla ilgili konuşmalarında “sağlıklı olma” ifadesini sıkça 

tekrarlamışlardır. “Sağlıklı olma” ifadesiyle ise, çocuğun “kör-sağır olmaması”, 

“kronik hastalığı olmaması”, “bulaşıcı hastalığı olmaması” gibi durumlara dikkat 

çekmişlerdir. 

Katılımcıların Fiziksel Beceriler ve Genel Sağlık Durumu kategorisine ait 

ifade ettikleri ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleri Tablo 8’de gösterilmiştir. 
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Tablo 8. Fiziksel Beceriler ve Genel Sağlık Durumu Kategorisine ait ifadeler 

İfadeler Öğretmen Ebeveyn 

1. Kalem tutabilir. √ √ 
2. El becerileri gelişmiştir. √  
3. Kalemi doğru ve düzgün tutabilir. √  
4. Parmak kasları gelişmiştir. √  
5. Sağlıklıdır. √ √ 
6. Duyuları sağlamdır. √  
7. Sırada rahatça oturabilecek uzunluktadır. √  
8. Kolunu, elini ve parmaklarını rahat kullanır. √  
9. Küçük kasları gelişmiştir. √  
10. Resim yapabilir. √  
11. Yazı yazmada zorlanmaz. √  
12. El-göz koordinasyonu sağlar. √  
13. Makasla kesebilir.  √ 
14. Motor becerileri gelişmiştir.  √ 

 

Tablo 8 incelendiğinde katılımcıların Fiziksel Beceriler ve Genel Sağlık 

Durumu kategorisine ait 14 ayrı ifade kullandıkları görülmektedir. Bu ifadelerden; 

kalem tutabilir ve sağlıklıdır ifadeleri öğretmenler ve ebeveynler tarafından ortak 

dile getirilen ifadelerdir. 

 

4.2.5. Biyolojik Yaş 

 

Öğretmenlerden bazıları, ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleriyle ilgili 

olarak dile getirdikleri görüşlerinde biyolojik yaşa vurgu yapmışlardır. Örneğin 

Öğretmen 2, çocuğun bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimlerinin okula hazır 

bulunuşluk için önemli olduğunu belirtmiş, “… 72 ayını doldurmuş normal bir 

çocuk bu özellikleri tamamlamış olur” şeklindeki ifadesiyle de biyolojik yaşın 

çocuğun tüm gelişim alanlarına pozitif etki yaptığını iddia etmiştir. Yine Öğretmen 

1’in “… Zaten 72 ayını dolduran çocukların bu davranışları kazanmış olması 

kuvvetle muhtemel!” sözleri, bu görüşü desteklemektedir. Öğretmen 10 da 

ilköğretime hazır bulunuşluk için yaşın önemli bir kriter olduğunu ifade etmiş ve 

“Biz (öğretmenler) ders yaparken 72 ayını doldurmamış öğrencilerde gerilikler 

hissederiz. Olayların zorluğu karşısında hemen pes ederler! Büyük olanlar ise 
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buna direnç gösterirler” sözleriyle biyolojik yaşın uygunluğunun ilköğretime 

başlangıç için gerekliliğine vurgu yapmıştır. 

Ebeveynlerin hepsi, ilköğretime hazır bulunuşluk kriterlerini sıralarken 

biyolojik yaşa vurgu yapmışlar, ilköğretime hazır bulunuşluğun en önemli kriteri 

olarak biyolojik yaş kriterini zikretmişlerdir. Biyolojik yaşın, ilköğretime başlangıçta 

aranan tek kriter olduğunu ve söz konusu bu sebeple öncelikli olarak başka kriterler 

gözetmediklerini ifade eden ebeveynler hazır buluşluk konusunda gerekli 

bilgilendirmelerin yapılması gerektiğini dile getirmişlerdir. “Çocuğunuzun 

ilköğretime hazır olduğuna nasıl karar verdiniz?” sorusuna ebeveynlerin hepsi 

“biyolojik yaşın uygunluğu” cevabını vermişlerdir. 

 

4.3. Hazır Bulunuşluğa Etki Eden Faktörler 

 

Öğretmenlerin “Çocuğun okula hazır bulunuşluğunu etkileyen faktörler 

nelerdir?” sorusuna verdiği yanıtlar incelendiğinde; öğretmenler ilköğretime 

başlayan çocukların farklı hazır bulunuşluk düzeylerinde olduklarını belirtmişler ve 

bu farklılığa etki eden birçok faktörü dile getirmişlerdir. Bu faktörler; ailenin sosyal-

kültürel-ekonomik yapısı, okul öncesi eğitim kurumları, çevre, kalıtım, teknoloji, 

medya ve çocuk bakıcılarıdır. Öğretmenlerce en çok dile getirilen faktör ailenin 

sosyal-kültürel-ekonomik yapısıdır. 

Öğretmenlerin hepsi “Çocuğun okula hazır bulunuşluğunu etkileyen faktörler 

nelerdir?” sorusuna “En önemlisi ailedir” cevabını vermişlerdir. Örneğin, Öğretmen 

3 genel olarak ailenin etkisine değinirken, Öğretmen 4 “Aile çok önemli. En önemli 

kişi de annedir” şeklindeki sözleriyle bu bulguyu destekler ifadelerde bulunmuş, 

ebeveynlerden annenin etkisinin daha fazla olduğunu dile getirmiştir. 

Ebeveynlerin eğitim durumunun, kültür ve düşünce yapısının çocuğun okula 

hazır bulunuşluğunu etkilediğini düşünen Öğretmen 2 “Çocuğun yetiştiği çevre ve 

ailesi çok önemli. Ama benim çalıştığım okulun çevresindeki aileler daha 

çocuklarının kaçıncı sınıfta okuduklarını bile bilmiyorlar. Aslında okulun 
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çevresindeki aileler ne köylü ne de şehirli” derken, hem ailelerin ilgisine hem de 

sosyokültürel durumlarına vurgu yapmıştır. 

Öğretmenler ebeveynlerin çalışıp çalışmamasının çocuğun okula hazır 

bulunuşluğuna etkisi olduğunu ifade etmişlerdir. Öğretmen 1 “Bizim okulun 

sosyoekonomik çevresinden dolayı anneler çalışmıyor” sözleriyle, ailelerin hem 

sosyal yapısının hem de ekonomik yapısının etkisine dikkat çekmiştir. Öğretmen 6 

da ailelerin sosyal, kültürel ve ekonomik durumlarının okula hazır bulunuşluğa etkisi 

olduğunu ifade etmiş, “Bazı çocuklar bırakın okula hazırlanmayı, evine ekmek 

götürmekle meşgul!” sözleriyle, ailenin ekonomik yapısının etkisini çarpıcı bir 

şekilde vurgulamıştır. Öğretmen 3 ise okula hazır bulunuşluğa, ailenin ekonomik 

durumundansa, aile bireylerinin bilinçli olup olmamasının daha fazla etkisi olduğunu 

belirtmiş ve yakın çevresinden bir örnek vererek bu durumu şu şekilde açıklamıştır: 

“Bu ailenin maddi durumuyla alakalı değil. Tanıdığım bir anne vardı. Maddi 

durumu iyi olmadığından çocuğunu okul öncesi eğitim kurumuna gönderemedi. 

Ama tanıdığı bir kişinin çocuğunun okul öncesi eğitim kurumunda hangi 

aktiviteleri yaptığını öğrenip evde çocuğuyla bunları yapmaya çalışıyordu. Bu 

maddi imkânsızlıkla alakalı değil işte.” Öğretmen 4 de “Çocuğun annesi babası 

üniversite mezunu, bilinçli ve ilgililer” sözleriyle, ebeveynlerin eğitim seviyelerinin 

yüksekliğinin ve bilinçli olmasının okula hazır bulunuşluğu olumlu yönde 

etkilediğini dile getirmiştir. 

Ailelerin okula hazır bulunuşluğa olumsuz etkilerinin de olacağını düşünen 

Öğretmen 9 “Normal ailelerden gelen çocuklardan istenmeyen bir özellik yok. Ama 

parçalanmış ailelerden gelen çocuklar sosyal ve duygusal açıdan oldukça 

problemli oluyor” şeklindeki ifadesiyle boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynlerin 

olumsuz etkilerine vurgu yapmıştır. 

Öğretmen 5 ise “Okulu sevmeyen, okula karşı iyi şeyler hissetmeyen 

ailelerin çocuklarını okula hazırlamak zor oluyor” şeklindeki ifadesiyle, 

ebeveynlerin eğitime ve okula karşı tutumlarının okula hazır bulunuşluğa etkisi 

olduğunu iddia etmiştir. Ayrıca ebeveynlerin çocuğa ilgisine ve aile içi iletişimin 

etkisine değinen Öğretmen 5 okula uyum sorunları yaşadığını belirttiği bir 
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öğrencisinin ailesini şu sözlerle tanımlamıştır: “Annesi öğretmen, babası işadamı. 

Baba fiziksel ceza uyguluyor, anne ise ilgisiz.”  

Ailedeki birey sayısının etkisine de değinen öğretmenler, ailede tek çocuk 

olmanın, ilköğretime hazırlanmada olumsuz etkisi olduğunu iddia etmişlerdir. 

Öğretmenler, kardeşi olmayan çocukların kendi başına hareket edebilme, paylaşma, 

yardımlaşma gibi becerileri örgün eğitime başlamadan önce kazanamadıklarını, 

dolayısıyla ilköğretime hazır oluş boyutunda kardeş sayısının olumlu-olumsuz 

etkileri olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca büyükanne ve büyükbabaların da okula 

hazırlanma sürecinde etkisi olduğu öğretmenler tarafından dile getirilmiştir. 

Ebeveynlerin kuralları öğretirken daha disiplinli olduğu fakat büyükanne ve 

büyükbabaların kural, disiplin vb. becerilerin öğretimine olumsuz etkilerde 

bulunduğu görülmüştür. 

Öğretmenler ilköğretime hazır bulunuşluğa etki eden bir diğer önemli faktör 

olarak Okul öncesi Eğitim Kurumlarını dile getirmişlerdir. Öğretmenler okul öncesi 

eğitim kurumları olarak; anasınıfı, kreş ve anaokulu kurumlarını ifadelerinde sıkça 

tekrarlamışlardır. Örneğin Öğretmen 1 “Anasınıfına gitmesi büyük oranda çocuğu 

ilköğretime hazırlıyor. Çocukların anasınıfı eğitimi aldığı, sınıfa yeni geldiklerinde 

bile, davranışları ve oturuşları ile anlaşılabiliyor” şeklindeki ifadesiyle, okul öncesi 

eğitimin okula hazır bulunuşluğa olan olumlu etkisine vurgu yapmıştır. Yine aynı 

ifadede sosyal gelişimin ilköğretime hazır bulunuşluk için önemine değinen 

Öğretmen 1, okul öncesi eğitimin çocuğun sosyal gelişimine olumlu etkisinin 

olduğunu da iddia etmiştir. Öğretmen 2 de “Anasınıflarını çok önemli görüyorum. 

Anasınıfı eğitimi almış çocuklar almamış çocuklara göre daha başarılı ve özellikle 

sosyal yönleri çok gelişmiş oluyor. Anasınıfına gitmiş çocuk, yanına geliyor, 

seninle sohbet ediyor, halini hatırını soruyor” sözleriyle bu bulguyu destekler görüş 

bildirmiştir. Ailenin ve okul öncesi eğitim kurumlarının etkisini dile getiren 

Öğretmen 6, günümüzde çalışan anne sayısının artışıyla doğru orantılı olarak artan 

çocuk bakıcılarına vurgu yapmış ve bu konuda eğitimsiz bakıcıların olumsuz etkisini 

azaltabilmek amacıyla çocukların üç yaşından sonra eğitim kurumlarında 

bakılmalarının ve eğitilmelerinin gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca siyasetçilerin ve 

devletin de çocukların okula hazırlanmasında etkisi olduğunu düşünen öğretmenler, 
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okul öncesi eğitimin öneminin kavranması ve gerekli düzenlemelerin yapılarak okul 

öncesi eğitimin yaygınlaştırılması noktasında yetkililerin çaba sarf etmesi gerektiğini 

dile getirmişledir. 

Ebeveynlerin “Çocuğun okula hazır bulunuşluğunu etkileyen faktörler 

nelerdir?” sorusuna verdikleri cevaplar, Aile, Çocuk Bakıcıları ve Okul öncesi 

Eğitim üzerine yoğunlaşmaktadır. Aile ile ilgili faktörler ebeveynlerin çalışıp 

çalışmaması, ebeveynlerin eğitim durumları, aile içi iletişim, ailenin eğitime bakış 

açısı, kardeş sayısı, ailenin yaşadığı çevre, ailenin yaşadığı coğrafya, ailenin 

öncelikleri, ailenin ekonomik durumu, ailenin çocuğa ayırdığı zaman ve aile statüsü 

(parçalanmış, vb.) üzerine yoğunlaşmaktadır. 

Ebeveynler, anne babanın eğitim durumunun ilköğretime hazır bulunuşluğa 

etki eden en önemli faktör olduğunu iddia etmişlerdir. Diğer saydıkları faktörlerin 

söz konusu bu faktörden kaynaklandığını ifade eden Ebeveyn 8 “Anne baba eğer 

eğitimli ise çocuğunun okula başlamadan önce belli bir donanım kazanması 

gerektiğini bilecektir. Donanımı kazandıracak imkânlarda bu eğitimli velilerde 

bulunur diye düşünüyorum. Eğitimin; maddi, sosyal ve kültürel anlamda pozitif 

katkıları yadsınamaz. Biz anne baba olarak çocuğumuza evde ve dışarıda onu 

hayata hazırlayacak ortamlar yaratmamız gerektiğini biliyor ve elimizden geldiği, 

vaktimizin yettiği kadar yapmaya çalışıyoruz” sözleriyle, ebeveynlerin; eğitim, 

sosyal, kültürel, ekonomik durumlarının ilköğretime hazır bulunuşluğa etkisine 

değinmiştir. 

Bir diğer ebeveyn ise ilköğretime hazır bulunuşluğa etki eden en önemli 

faktör olarak ailenin çocuğa olan ilgisi ve eğitime bakış açısını dile getirmiştir. 

“Ailenin zengin ya da eğitimli olması çok önemli değil. Bence önemli olan ailenin 

çocuğuna ilgi göstermesi ve eğitime, okula karşı tutumu. Eğitimin ailede 

başladığını bilen ve çocuğuna bir şeyler öğretmesi gerektiğini düşünen anne 

babaların çocuklarının da okulda problem yaşamayacağını düşünüyorum.” 

[Ebeveyn 5] 

Öğretmenlere benzer şekilde son yıllarda artan çalışan anne sayısına bağlı 

olarak çocuklarla ilgilenen kişilerin de okula hazır bulunuşlukta etkisi olduğunu dile 
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getiren ebeveynler, bakıcılar ve büyükannelerin adını dile getirmişlerdir. Çocuk 

bakıcılığının bir sektör olduğunu ifade eden ebeveynler, çocuk bakıcılarının 

eğitimsel anlamda yetersiz olduklarını ve söz konusu bu kişilerin kontrol edilmesinin 

gerekliliğine vurgu yapmışlardır. 

Ebeveynler ilköğretime hazır bulunuşluğa etki eden bir diğer önemli faktör 

olarak Okul Öncesi Eğitim Kurumlarını göstermişlerdir. İfadelerinde sıkça kreş, 

anasınıfı, anaokulu kurumlarını zikreden ebeveynler, ilköğretime hazır bulunuşlukta 

okul öncesi eğitim kurumlarının anne babalardan daha etkili olduğunu iddia 

etmişlerdir. Anne babaların çocuklarına yeterli zamanı ayıramadıklarını ve 

çocuklarla geçirilen zamanın da nitelikli olmadığını ifadelerinde sıkça tekrarlayan 

ebeveynler, okul öncesi eğitim kurumlarının çocukları büyük oranda ilköğretime 

hazırladığını dile getirmişlerdir. Örneğin Ebeveyn 2 “Biz mecburiyetten dolayı 

çocuğumuzu küçük yaşta kreşe verdik. Daha sonra anasınıfına devam etti. Siz 

soruncaya kadar, ilköğretime hazır mıdır? sorusu hiç aklıma gelmedi aslında. 

Şimdi düşünüyorum da çocuğum için istemeyerek de olsa iyi bir şey olmuş kreş ve 

anasınıfına gitmesi” sözleriyle, ilköğretime hazır bulunuşlukta okul öncesi eğitim 

kurumlarının etkisine değinmiştir. 

Katılımcıların Okula Hazır Bulunuşluğa Etki Eden Faktörlere ait ifadeleri 

Tablo 9’da gösterilmiştir. 
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Tablo 9. Okula Hazır Bulunuşluğa Etki Eden Faktörler 
 

Faktörler  Öğretmen Ebeveyn 
1. Aile √ √ 
2. Ailenin sosyal yapısı √  
3. Ailenin kültürel yapısı √  
4. Ailenin ekonomik yapısı √ √ 
5. Ailenin siyasi yapı √  
6. Çalışan ebeveyn √ √ 
7. Ebeveynlerin eğitime bakış açısı √ √ 
8. Parçalanmış aile √ √ 
9. Ailedeki birey sayısı √ √ 
10. Aile büyükleri √ √ 
11. Ailenin çocuğa ayırdığı zaman  √ 
12. Aile içi iletişim  √ 
13. Okul öncesi eğitim kurumları √ √ 
14. Anasınıfı √ √ 
15. Anaokulu √ √ 
16. Kreş √ √ 
17. Okul öncesi eğitim çalışanları √ √ 
18. Okul öncesi eğitim öğretmenleri √ √ 
19. Çocuk bakıcıları √ √ 
20. Coğrafik çevre √  
21. Kalıtım √  
22. Teknolojik gelişmeler √  
23. Medya √  
24. Siyasiler √  
25. Devlet √  

 

Tablo 9 incelendiğinde katılımcıların Okula Hazır Bulunuşluğa Etki Eden 

Faktörler kategorisine ait 25 ayrı ifade kullandıkları görülmektedir. Bu ifadelerden; 

aile, ailenin ekonomik yapısı, çalışan ebeveyn, ebeveynlerin eğitime bakış açısı, 

parçalanmış aile, ailedeki birey sayısı, aile büyükleri, okul öncesi eğitim 

kurumları, anasınıfı, anaokulu, kreş, okul öncesi eğitim çalışanları, okul öncesi 

eğitim öğretmenleri ve çocuk bakıcıları ifadeleri öğretmenler ve ebeveynler 

tarafından ortak dile getirilen ifadelerdir. 
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4.4. Sorumluluk 

 

İlköğretim birinci sınıf öğretmenleriyle gerçekleştirilen görüşmelerde, 

görüşme soruları içinde olmamasına rağmen, çocukların ilköğretime hazırlanmasında 

kimlerin sorumlu olduğu konusuna değinmişler ve söz konusu sorumluların neler 

yapması gerektiğini belirtmişlerdir. Böylece “Çocukların ilköğretime 

hazırlanmasından kimler sorumludur?” sorusu daha çok araştırma sürecinde ortaya 

çıkmış bir soru olarak, araştırma kapsamına dâhil edilmiştir. Öğretmenlerin hepsi, 

“Çocukların ilköğretime hazırlanmasından kimler sorumludur?” sorusuna 

tereddütsüz “Aile” cevabını vermiştir. Ailenin haricinde çocukların okula 

hazırlanmasında okul öncesi eğitim kurumlarına ve okul öncesi eğitim 

öğretmenlerine büyük rol düştüğü birçok öğretmen tarafından dile getirilmiştir. 

Aşağıda bu iki kurumun (ailelerin ve okul öncesi eğitim kurumlarının) 

sorumluluklarına yönelik görüşlere yer verilmektedir. 

 

4.4.1. Aile 

 

Görüşmeler sırasında öğretmenler, çocukların okula hazırlanmasında ailelere 

büyük iş düştüğünü ifade etmişlerdir. Öğretmenlere göre aileler, çocukların 

gelişimlerini desteklemek amacıyla birtakım faaliyetlerde bulunmalı, okula hazır 

bulunuşluk için gerekli becerileri kazandırmalıdırlar. Bu beceriler gelişim alanlarına 

göre kategoriler altında sunulmuştur. 

 

Sosyal-Duygusal Beceriler 

Öğretmenler çocuğun en çok sosyal-duygusal gelişim yönünden 

desteklenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler, ailelerin çocuklarını okula 

hazırlamak amacıyla; 

1. Spor, satranç vb. sosyal aktivitelere göndermeli, 
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2. Çocuklarıyla beraber zaman geçirmeli, 

3. Küçük yaşlardan itibaren topluluklar içine sokmalı, 

4. Pazar, alışveriş merkezi, tiyatro, sinema vb. yerlere götürüp, oralarda nasıl 

davranması gerektiğini öğretmeli, 

5. Küçük alıştırmalarla sorumluluk ve disiplin kazandırmalı, 

6. Evde söz hakkı vermeli, düşüncelerini ifade etmesine izin vermeli, 

7. Öğretmen sevgisi aşılamalı, 

8. Hayat tecrübesi kazandırmalı, 

9. Çocuğa ilgi göstermeli, onu dinlemeli, 

10. İletişim becerilerini öğretmeli, dinlemeyi öğretmeli, 

11. İhtiyacını belirtmeyi, soru sormayı öğretmeli, 

12. İşbirliğinin önemini öğretmeli, 

13. Toplum kurallarını öğretmeli, 

14. Sevgi, saygı, azim ve sebat duygularını kazandırmalı, 

15. Konuşma ve davranışlarıyla model olmalı, 

16. Çocuğun, çocuklarla beraber zaman geçirmesini sağlamalıdır. 

Öğretmenlerin hepsi de ailelerin çocukları hayata hazırlaması gerektiği 

konusunda hemfikirdirler. Bunu yapmak için de çocukları küçük yaşlardan itibaren 

sinema, tiyatro, pazar, alışveriş merkezleri gibi sosyal ortamlara sokmaları 

gerektiğini ifade etmişlerdir. Örneğin Öğretmen 6 “Çocukları küçük yaşlardan 

itibaren toplulukların içine sokmak lazım. Onları toplumdan soyutlamamız lazım. 

Mesela ben çocuğumla pazara, alışveriş merkezine beraber gitmişimdir. Orada 

satıcıyla karşılaşsın, gitsin oyuncakçıya nasıl bir oyuncak istediğini anlatsın, 

seçtiği oyuncağın özelliklerini sorsun. Bunlar sosyal gelişim için küçük adımlar. 

Çocuğun okula başlamadan sosyalleşmiş olması lazım. İnsan ilişkilerini bilmesi 

lazım” derken, ailelerin çocuklarını okula ve hayata hazırlamak amacıyla yapması 

gerekenleri, kendi hayatından verdiği bir örnekle açıklama yoluna gitmiştir. 
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Öğretmen 2 de ailelerin çocuklarını okula hazırlamak amacıyla sosyal ortamlara 

sokması gerektiğini, böylece “çocukların; topluluklar içinde nasıl konuşulacağını, 

nasıl davranılacağını, kime nasıl hitap edileceğini öğreneceğini” iddia etmiştir. 

Evde söz hakkına sahip, düşüncelerine önem verilen ve okul öncesi dönemde 

ilgileri doğrultusunda sosyal aktivitelere katılan (spor, satranç, vb.) çocukların 

ilköğretime daha rahat bir başlangıç yapacağını söyleyen Öğretmen 5 “Aileler 

çocuklarını okula hazırlarken, büyütürken, serbest bırakacaklar, çocuğun kendine 

güveni gelişecek, birey olduğunun farkına varacak” şeklindeki sözleriyle, ailelerin 

öncelikle çocukların sosyal-duygusal gelişimini destekleyici çalışmalar yapmasını 

tavsiye etmiştir. 

Öğretmenler, özellikle okul öncesi eğitim kurumlarına gitmemiş, evden gelen 

çocukların ilköğretime başlamadan önce okul, öğretmen ve okul yaşamı hakkında 

bilgilendirilmeleri gerektiğini, bunun çocuk için hayati önem taşıdığını ifade 

etmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 9 “Aile, çocuğuna, büyüdüğünü, okula gitmesi 

gerektiğini anlatmalı. Çocuğunu alıp okulu gezdirmeli, öğretmenlerle tanıştırmalı. 

Genellikle çocuklar okuldan korkarlar. Aile çocuğu korkutmak için okul ve 

öğretmenleri kullanmamalı” Öğretmen 5’in “Aile çocuğa okulu anlatmalı, okulu 

sevdirmeli, okulu korku aracı olarak kullanmamalı. Okula başlaması gerektiğini 

anlatmalı, bundan sonra öğretmenin onun yanında olacağını anlatmalı” ve 

Öğretmen 8’in “Okulu tanımayan, okula ne için gideceğinin farkında olmayan 

çocuklar, okula uyum sağlamada zorluk çekiyorlar. Yazdan bunlar anlatılıp, çocuk 

hazırlanmalı” şeklindeki ifadeleri bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğretmenler, ailelerin okul öncesi dönemde çocuklarına; disiplin, 

yardımlaşma, dayanışma ve işbirliği gibi sosyal becerileri kazandırmaları gerektiğini, 

bu becerilerin çocuğun tüm hayatı boyunca başarılı olabilmesi açısından önem 

taşıdığını ifade etmişlerdir. Örneğin Öğretmen 4, kural bilincinin okul öncesinde aile 

tarafından kazandırılması gerektiğini belirtmiş “Anne evde oyun oynarken, oyunun 

kurallarını anlatıp kurallara uyulması gerektiğini ve okulda da kurallar olacağını 

öğretebilir” sözleriyle, ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynarken birçok önemli 

beceri kazandırabileceğini dile getirmiştir. Öğretmen 6’nın da “Aileler, küçük 

alıştırmalarla sorumluluk kazandırabilir” sözleri bu bulguyu destekler niteliktedir. 
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Fiziksel Beceriler ve Genel Sağlık Durumu 

Öğretmenlere göre, ebeveynler çocukları okula hazırlamak amacıyla; 

1. Boyama çalışmaları yaptırmalı, 

2. Beslenmesine önem vermeli, 

3. Sağlığına ilgi göstermeli, 

4. Erken yaşlarda kalem, kâğıt, makas gibi okul gereçleriyle tanıştırmalı, 

5. Motor gelişimini destekleyici oyunlar oynamalıdır. 

Öğretmenlerin hemen hepsi el kaslarının okul öncesi dönemde geliştirilmesi 

gerektiği konusunda görüş bildirmişlerdir. Çocuğun el kaslarının geliştirilmesine 

yönelik olarak ebeveynlerin, çocuklarını erken yaşlardan itibaren kâğıt, kalem gibi 

yazı malzemeleriyle tanıştırmalarını tavsiye etmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 13 

“Veliler çocuklarını anaokuluna göndermediyse, taşırmadan boya çalışmaları 

yaptıracak, boyama çok önemli! Çizgi kavramını çok güzel verecek, yani çocuğa 

zorla vermeye kalkmayacak, çizginin dışına taşırmadan boyayabilir misin? 

şeklinde oyun oynarmış gibi bu beceriyi kazandırmaya çalışacak” derken, 

ebeveynlerin çocukların el becerilerinin gelişimine katkı yapması gerektiğini ve bunu 

da oyunlaştırarak yapmalarının uygun olacağını ifade etmiştir. Yine Öğretmen 5’in 

“Aileler en azından çocuklarına boyama yaptırsınlar. Kâğıt, kalem versinler 

ellerine. Bir şeyler çizdirsinler, bir şeyler boyatsınlar” ve Öğretmen 3’ün 

“Çocukların hepsi okul öncesi eğitim alamıyor. Onların en azından kalemle, 

defterle, kitapla tanışması lazım. Bir öğrencim var, hiç kalem tutmamış hayatında. 

Ama iki tane ablası var. Hiç mi bu çocuğa kalem verilmez?” şeklindeki ifadeleri bu 

duruma dikkat çekmektedir. Ayrıca ebeveynlerin çocukların genel sağlık durumunu 

yakından takip etmeleri gerektiğini dile getiren öğretmenler, “işitme ve görme 

eksikliği olan çocukların aile tarafından tedavi ettirilmesi” gerektiğini ifade 

etmişlerdir. Yine öğretmenler, ebeveynlerin çocukların tüm bakımından sorumlu 

olduğunu ve çocuğun beslenmesine titizlikle dikkat edilmesi gerektiğini ileri 

sürmüşlerdir. 
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Zihinsel Beceriler 

Öğretmenlere göre, ebeveynler çocukları okula hazırlamak amacıyla; 

1. Renkleri öğretmeli, 

2. Erken yaşlarda çocuğuna kitap okumalı, 

3. Bol miktarda tekerleme söyleyerek dil gelişimini desteklemeli, 

4. Evde eğitim ortamları hazırlamalı, 

5. Ev adresini ve ev telefonunu öğretmeli, 

6. Rakamları, şekilleri öğretmeli, 

7. Büyük-küçük gibi zıt kavramları öğretmelidir. 

Öğretmenler, çocuğun zihinsel becerilerinin geliştirilmesine yönelik 

ebeveynlerin bir takım faaliyetler yapması yönünde görüş bildirmişlerdir. Öncelikle 

ebeveynlerin evde eğitim ortamları yaratması gerektiğini belirten öğretmenler; 

çocukların zamanlarının büyük kısmını televizyon ve bilgisayar karşısında 

geçirmemeleri gerektiğini iddia etmişlerdir. Dil gelişiminin önemine değinen 

Öğretmen 6 “Dil gelişimini önemli görüyorum. Kendimde bir anneyim ve 2 

çocuğuma da bu konuda önem verdim. Daha anne karnındayken çocuklara ses 

kayıt cihazıyla masal, yabancı dildeki sesler, klasik müzik dinlettim. Böyle anne 

karnında eğitilmeye başlanınca ileride dil gelişimlerinin iyi olduğunu, kavrama 

güçlerinin de geliştiğini biliyordum ve kızımda bu gelişmeyi gördüm. Kızım 1 

yaşındayken cümle kurabiliyordu. Daha sonra da çocuğuma bol miktarda 

tekerleme söyledim. Anlamasa da masal okudum, zamanla çocuğum masalları 

ezberlemeye başladı. Yani küçük yaşlarda çok kitap okunan çocuklar ileride kitap 

okumaya istekli oluyorlar. Büyüdükçe başkalarının konuşmalarını da dinlemeyi 

öğreniyorlar. Bir konu hakkında yorum yapacakken düşüncelerini de çok güzel 

ifade edebiliyorlar” derken, çocukların erken yaşlarda masal, tekerleme gibi 

materyallerle tanıştırılması gerektiğini iddia etmiş ve bu faaliyetlerle ebeveynlerin 

çocuklarının zihinsel-dilsel gelişimlerine büyük katkılar yapabileceklerini ifade 

etmiştir.  
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Dil gelişimi açısından çocukların seslerin farkında olmasının, bunun 

sağlanabilmesi için de ebeveynlerin çocuklarına bol miktarda masal, hikâye, şiir, 

tekerleme öğretmesi gerektiğini ifade eden öğretmenler, ebeveynlerin çocuklara 

kesinlikle okuma öğretmemelerini tavsiye etmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 12 

“Çocukların okuma bilmeden gelmeleri biz öğretmenler için büyük avantaj. 

Şimdiki sistem harf sistemi ve biz ses vererek öğretiyoruz. Anneler bizim 

öğrettiğimiz şekilde öğretemezler. Mesela “L” sesini” şeklindeki ifadesinde,  

ebeveynlerin harfleri tanıma konusunda çocuklarına yanlış bilgiler verdiklerini, 

ilköğretime başlandığında bu yanlış bilgilerin düzeltilmesinin çok güç olduğunu dile 

getirmiştir. Bu bulguyu destekler ifadelerde bulunan Öğretmen 11 “Harflerin 

yazımını öğretmek de zor oluyor. Ebeveynler bitişik el yazısıyla yazmayı 

öğretmiyorlar. Sıfırdan öğretmeye göre yanlışı düzeltmek daha zor oluyor. Eğer 

öğreteceklerse doğru öğretsinler” sözleriyle, harf tanıma ve yazma faaliyetlerinin 

kuralına uygun bir şekilde öğretilmemesinin hem öğrenci hem de öğretmen için 

dezavantaj olduğunu iddia etmiştir. Okuma-yazma becerisinin okul öncesi dönemde 

kazanılması konusunda görüş birliği olmadığından dolayı problemler yaşandığını 

dile getiren öğretmenler, bu ikilemin çözüme bağlanması konusunda bir girişim 

beklediklerini ifade etmişlerdir.  

Öğretmenlerin hemen hepsi, ebeveynlerin çocuklarına okuma-yazma 

öğretmelerinin ilköğretim birinci sınıfta doğurduğu probleme vurgu yapmıştır. 

Örneğin, Öğretmen 11 “Okuma-yazma öğrenen çocukla, öğrenmeden gelen çocuk 

aynı sınıfta olacağı için daha önceden öğrenip gelmiş çocuklar okuma-yazma 

çalışmaları esnasında sıkılıyorlar” ifadesiyle, okuma-yazma öğrenerek gelen 

çocukların ilköğretim birinci sınıfa başladıklarında bu durumun kendileri için belki 

de bir dezavantaj olabileceğine dikkat çekmiştir. 

Öğretmen 5 de “Aileler; eğitici filmler, çizgi filmler seyrettirsinler” derken, 

ebeveynlerin çocukların zihinsel gelişimini destekleyici faaliyetlerde bulunmaları 

gerektiğini dile getirmiştir. Çocukları okula hazırlamak amacıyla ebeveynlerin eğitici 

oyuncaklardan yararlanmalarını tavsiye eden Öğretmen 10 “Renkleri tanıma, 

tamamlama çalışmaları, eksik resimleri tamamlama, uzunu-kısayı bulma, 
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uzaktakini-yakındakini gösterme gibi” çalışmalarla çocukların zihinsel gelişimlerine 

büyük katkılar sağlanabileceğini dile getirmiştir. 

Okul öncesi dönemde ebeveynlerin çocuklarına sayılar, şekiller ve renklerle 

ilgili oyunlar oynatılması ve böylece bu becerilerin kazanılmasının gerekli olduğunu 

düşünen öğretmenler, ebeveynlerin temel kavram bilgisine yönelik çalışmalar 

yapmalarını tavsiye etmişlerdir. Örneğin Öğretmen 12 “Renkleri verecek. Trafikte 

kırmızı ışıkta ne oluyordu çocuğum? Arabamız duruyordu. Hadi burayı kırmızıya 

boyayalım gibi oyunlaştırarak öğretecekler her şeyi. Bu kırmızı! Bu şekilde değil, 

oyunlaştırarak verecek. Zaten biz birinci sınıfta da böyle kavratıyoruz. İlk önce 

oyunla başlıyoruz sonra onlar yavaş yavaş kavrıyorlar” sözleriyle oyunun önemine 

vurgu yapmış, ebeveynlerin çocuklara temel kavramları kazandırması gerektiğini, 

bunun da en kolay oyunla yapılabileceğini belirtmiştir. 

İlköğretime başlamadan önce çocukların sınıflama, birebir eşleme, 

karşılaştırma ve sıralama gibi temel matematik becerilerini öğrenmiş olmaları 

gerektiği konusunda hemfikir olan öğretmenler, sayıların öğretimi ve dört işlem 

konularında farklı görüşler dile getirmişlerdir. Örneğin Öğretmen 12 “Veliler; 1’den 

100’e kadar ritmik saymayı öğretmeli, yapabiliyorsa 2’şer, 3’er saymayı öğretmeli” 

derken, bu becerilerin ilköğretime başlamadan önce kazanılmasının çocuk için bir 

avantaj olduğunu dile getirirken, ilköğretime hazır bulunuşluk açısından olmazsa 

olmaz olmadığını da ayrıca belirtmiştir. Bunun aksini iddia eden öğretmenler ise 

sebeplerini şöyle sıralamışlardır:  

- “Harfleri ve rakamları tanıması, sayması, temel toplama ve çıkarma 

bilmesi çok önemli değil. Zaten birinci sınıfın amacı bunları kazandırmak.” 

[Öğretmen 6] 

- “Çocuğa sayılar, dört işlem problemleri okula gelmeden önce verilmemesi 

gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar kurallı öğretilmiyor. Veliler bunu, 

sadece okusun, sadece sayıları saysın diye verdikleri için, bizim okulda 

vereceğimiz kurallara uygun olmadığı için, yanlış öğrettikleri için problem 

oluyor.” [Öğretmen 10] 
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Öğretmenlerden bazıları, ebeveynlerin okul öncesinde çocuklarına; ev 

adreslerini, ev-cep telefon numaralarını öğretmelerinin çocuk ve öğretmenler 

açısından bir avantaj olacağını dile getirmişlerdir. Bunun, “Okulda veya okul 

dışında meydana gelebilecek olağan dışı bir durumda çocuğun paylaşması gereken 

en önemli bilgiler” [Öğretmen 13] olduğunu, bu sebeple önemli gördüklerini ifade 

etmişlerdir. 

 

Özbakım Becerileri 

Öğretmenlere göre, ebeveynler çocukları okula hazırlamak amacıyla; 

1. Fiziksel ihtiyaçlarını kendi başına karşılamayı öğretmeli, 

2. Temizlik kurallarını kazandırmalı, 

3. Düzenli olmayı öğretmeli, 

4. Sağlığını korumayı öğretmelidir. 

Öğretmenlerin hemen hepsi, ilköğretime başlayacak çocuğun fiziksel 

ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabilmesi konusunda görüş bildirmişlerdir. 

Ebeveynlerin veya çocuğun bakımından sorumlu olan kişilerin, çocuklara kendi 

başına tuvalet ihtiyacını karşılayabilmeyi öğretmesi gerektiğini ifade eden 

öğretmenler, klozete alıştırılmış çocukların alaturka tuvaletlere de alıştırılmasını 

tavsiye etmişlerdir. Tuvalet sonrası temizliğin ailede kazandırılması gerektiğini 

düşünen öğretmenler, çocuğun ilköğretime başlamadan önce diş fırçalama, el-yüz 

yıkama, kıyafetlerine çeki düzen verme gibi özbakım becerilerinin ebeveynler 

tarafından model olunarak kazandırılacağını iddia etmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 13 

“Ben 30 yaşımdan sonra dişlerimi fırçalamayı alışkanlık edindim. Benim annem 

babam diş fırçalamaz, gerektiğini bile bilmezdi. Ben bunun önemli olduğunu 

bildiğim halde alışkanlık haline dönüşmesi yıllar aldı. Ama evde annesinden, 

kreşte öğretmeninden diş fırçalamanın gerekliliğini görerek öğrenirse, ömür boyu 

bu alışkanlık devam edecektir” sözleriyle, özbakım becerilerinin erken yaşlarda 

kazanılması gerektiğini ifade etmiş ve ebeveynlerin bu davranışları kazandırırken 

model olması gerektiğine değinmiştir.  
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Ayrıca, öğretmenler düzenli olmanın, çocukların okul yaşamı ve ileriki 

yaşamları için önemine vurgu yapmışlardır. Ebeveynlerin evlerinde küçük 

alıştırmalar yaparak ve çocuklara sorumluluklar vererek bu beceriyi 

kazandırılabileceklerini ifade eden öğretmenler şu tavsiyelerde bulunmuşlardır: 

- “Çocuk oyuncaklarıyla oynuyor. Anne en azından oynadığı oyuncakları 

toplatabilir. Onu toplamayan çocuk sınıfa geldiğinde ders araç gereçlerini 

de toplamıyor. İşi bittiğinde kitabını bile toplamıyor. Evde bu beceriyi 

kazandırabilirler. Bu beceriyi kazanan çocuk okulda da gösterecektir.” 

[Öğretmen 3] 

- “Çocuk yatağını toplamalı, eşyalarını toplamalı, dolabını düzenlemeli. 

Bunlar yapılmadığı zaman, çocuk sınıfta yere düşen kalemini bile eğilip 

almıyor. Niye kalemini almadığını sorduğumda, ‘Öğretmenim, benim 

annem babam alır yerden kalemi’ diyor. Bu beceriyi kazanmamış çocuk, 

sınıfta da dağınık, sırası dağınık, defteri dağınık, çantası dağınık olur.” 

[Öğretmen 10] 

 

4.4.2. Okul Öncesi Eğitim Kurumları/Öğretmenleri 

 

Görüşmeler sırasında öğretmenler, çocukların ilköğretime hazır olarak 

gelmelerini önemli gördüklerini dile getirmişler ve çocukların ilköğretime 

hazırlanmasında en büyük sorumluluğun ebeveynlerde olduğunu belirtmişlerdir. 

Çocukların ilköğretime hazırlanması hususunda ikinci sırada Okul Öncesi Eğitim 

Kurumları ve Öğretmenlerinin adını zikretmişlerdir. Örgün eğitimin erken yaşlara 

indirilmesi ve okul öncesi eğitimin şart olması gerektiğini ifade eden ilköğretim 

öğretmenleri, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların büyük oranda ilköğretime 

hazırlandığını dile getirmişlerdir. Hatta bazı öğretmenler ilköğretime hazır çocuğun 

tarifini yaparken “okul öncesi eğitim almış çocuk” ifadesini kullanmıştır. 

İlköğretim öğretmenleri, okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların en çok 

fiziksel ve sosyal-duygusal gelişim yönünden desteklenmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Ayrıca program gereği ilköğretimin birinci sınıfında kazandırılması 
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amaçlanan akademik becerilerin (okuma, yazma, sayı ve işlem, vs.) okul öncesi 

eğitim kurumlarında çocuklara verilmemesi konusuna vurgu yapmışlardır. Örneğin, 

Öğretmen 6 “… Birinci sınıfta verilecek temel şeyleri öğrenerek gelen çocuk çok 

sıkılıyor, bilmeyen çocuksa öğrenmek için çabalıyor. Doğal olarak biz 

öğretmenler; müfredatı, bilmeyen çocuk üzerine kuruyoruz. Böyle olunca da bilen 

çocuk köreliyor” şeklinde ifade ettiği problemin, ilköğretim birinci sınıfta eğitim-

öğretimi olumsuz yönde etkilediğini, bu sebeple okul öncesi eğitimin en kısa sürede 

zorunlu hale getirilmesi hususunda yetkililerin adım atması gerektiğini belirtmiştir.  

Yine öğretmenler, okul öncesi öğretmenlerinin; okuma, yazma, sayılar, işlem 

kavramını çocuklara yanlış öğrettiklerini dile getirmişlerdir. Yukarıda da belirtilen 

nedenlerden dolayı çocuklara okuma, yazma, sayı ve işlem kavramının 

kazandırılmamasının, ilköğretimin amaçları doğrultusunda daha uygun olduğunu 

belirten ilköğretim öğretmenleri, söz konusu becerilerin temelini teşkil eden ön 

çalışmaların yapılmasını tavsiye etmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 14 

“Anasınıflarının, çocukların parmak kaslarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

yapması gerekiyor. Anasınıfı öğretmenlerinden bunu bekliyoruz. Bol miktarda 

boya çalışması, bol miktarda kitap sayfası açma gibi. Mesela hamur, çamur gibi 

materyallerle bolca oynatıp, çocukların bize gönderilmesi gerekiyor” derken, 

çocukların küçük kas gelişiminin okul öncesi eğitim kurumlarında yapılacak 

aktivitelerle geliştirilmesinin uygun olacağını belirtmiştir. Öğretmen 12’nin “Okul 

öncesi eğitim öğretmenleri, çocukların el becerilerini geliştirecek oyunlar 

oynatmalı, logolar veya bilyelerle parmak kaslarını geliştirecek çalışmalar 

yapmalı” şeklindeki ifadesi bu bulguyu destekler niteliktedir. Yine “çocukların 

okuma-yazma öğrenmeden gelmeleri gerekir” şeklinde görüş bildiren Öğretmen 11, 

okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocukların el becerilerinin gelişimine yönelik 

çalışmalar yapmasının önemine değinmiştir. Ayrıca Öğretmen 11 “Yapılması 

gereken, ilk biz sınıf öğretmenlerinin başlayacağı dalga hareketleri, çizgi 

çalışmaları, iki çizginin arasını doldurma gibi… Ayrıca çocukların makas 

tutabilmeleri gerekir” sözleriyle okul öncesi eğitim öğretmenlerinin, yazma 

öğretimine yönelik amaçlı çizgi çalışmaları yapmalarının, çocukları ilköğretime 

hazırlama hususunda faydalı olacağını belirtmiştir. Yine “makas tutabilmeleri 
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lazım” ifadesiyle, okul öncesi eğitim öğretmenlerinin çocuklarla makas kullanarak 

kesme çalışmaları yapmalarını tavsiye etmiştir. İlköğretim sınıflarında son yıllarda 

uygulanmaya başlayan performans ödevlerinde çocukların yapması gereken kesme, 

yapıştırma çalışmalarında çok zorlandıklarını ifade eden Öğretmen 12 “Anasınıfında 

makas tutmayı, yapıştırmayı öğrensinler ki, bize geldiği zaman daha rahat bir 

şekilde ilerleyebiliriz” sözleriyle, kesme, yapıştırma çalışmalarının önemine atıfta 

bulunmuştur. 

İlköğretim birinci sınıf öğretmenleri, okul öncesi eğitim kurumlarında 

çocukların; kendini ifade etme, özgüven, paylaşma, kural bilinci, saygı, sevgi gibi 

beceri ve özellikleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasının faydalı olacağını 

dile getirmişlerdir. Kendini ifade edebilmenin, eğitim hayatı için en önemli 

becerilerden biri olduğunu belirten öğretmenler, okul öncesi eğitim alan çocukların 

söz konusu bu beceriyi genelde kazandıklarını dile getirmişlerdir. Okul öncesi eğitim 

kurumlarından gelen çocukları “özgüvene sahip, paylaşmayı bilen, temel sosyal 

kuralları bilen” şeklinde tanımlayan öğretmenler, bazı sosyal davranışların ailede, 

ebeveynler tarafından kazandırılmasının güç olacağını iddia etmişlerdir. Örneğin 

Öğretmen 11 “Mesela arkadaşlarıyla bir şeyleri paylaşmayı öğrenmek. Bunu ailede 

vermek oldukça güçtür. Tamam, annesiyle bir şeyini paylaşır, kardeşiyle 

oyuncağını paylaşır ama bir arkadaş, aile dışından bir bireyle paylaşma evde 

kazandırılamaz. Kan bağı olmayan bir bireyle paylaşmayı yapamazsa, ilkokulda 

büyük zorluk yaşayacaktır. Annesine, babasına, kardeşine istediklerinde 

oyuncağını verir ama arkadaşla paylaşma evde zor kazandırılır” derken, paylaşma 

becerisinin okul öncesi dönemde kazandırılması gerektiğini, bunun da en kolay okul 

öncesi eğitim kurumunda kazandırılacağını belirtmiştir. 

Ayrıca ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerinin 

çocukları çok iyi tanımaları gerektiğini ifade etmişlerdir. Okul öncesi eğitim 

kurumlarından gelen bazı öğrencilerin ilköğretime başlangıç için şart olan birtakım 

becerileri kazanmamış olmalarının, çocukların gelişiminin takip edilmemesinden 

kaynaklandığını iddia eden ilköğretim öğretmenleri, okul öncesi eğitim kurumlarında 

çocukların özellikle eksik yönlerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu 

belirtmişlerdir. Bunlara ek olarak, okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklara 
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akademik bilgiler verilmesinden ziyade “çocukların bilgiye kendi başına ulaşmasını 

yani öğrenmeyi öğrenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapılması” gerektiği 

ilköğretim öğretmenlerince dile getirilmiştir. Örneğin, Öğretmen 6 “Okul öncesinde 

bolca deney yapabilirler. Biz domates yiyoruz ama domates nasıl oluyor? deyip, 

çekirdekten çimlendirip, büyütüp, koparıp, kesip, yiyerek öğrenmeliler. Çocuklar 

bir şeyleri keşfetmenin, öğrenmenin zevkine varmalı” sözleriyle, okul öncesi eğitim 

kurumlarında çocukların deney ve araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasının çok 

faydalı olacağını ifade etmiştir. 

 

4.5. Değerlendirme 

 

Türkiye’de okul öncesi eğitim alıp almadıklarına ve bireysel farklılıklarına 

bakılmaksızın 72 ayı dolduran çocuklar ilköğretim okullarına başlatılmaktadır. 

Öğretmenlerin büyük çoğunluğu, ilköğretime başlangıç için yegane kriter olan 

biyolojik yaş uygunluğunun makul ve geçerli bir kriter olmadığı konusunda görüş 

bildirmişlerdir. Neden böyle düşündükleri sorulduğunda ise mevcut uygulamada 

yaşanan problemleri sıralamışlar ve ilköğretime başlangıçta yapılması gereken 

uygulamalar hakkında önerilerde bulunmuşlardır. 

Değerlendirme konusunda okullarda farklı uygulamalar yapıldığı öğretmenler 

tarafından dile getirilmiştir. Çalıştığı okulun sosyoekonomik durumunu düşük ve orta 

olarak tanımlayan öğretmenler, değerlendirmenin okul yöneticileri tarafından 

yapıldığını ve değerlendirmede sabit kriterler kullanılmadığını belirtmişlerdir. 

Örneğin Öğretmen 1 “Biz öğretmenler sadece 72 ayı doldurmuş olma kriterinin 

aranmasına bile razıyız. Daha önce söylediğim gibi, sırf okula kaynak yaratmak 

maksadıyla 72 ayını doldurmamış çocukların kaydını yapmasalar bile yeterli 

olacak. Bundan öğretmenler olarak çok muzdaripiz. Okula hazır olmayan veya 

özel eğitime muhtaç çocuklar bir şekilde kaydediliyor, çocuk başarısız olunca da 

bütün suç öğretmene yükleniyor ya da öğretmenin başarısızlığı veya ilgisizliği 

şeklinde addediliyor” sözleriyle, mevcut uygulamalar hakkındaki görüşlerini çarpıcı 

bir şekilde özetlemiştir. Aynı şekilde Öğretmen 2 de “Bizim okula 72 ayını 
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doldurmayan çocukların da kaydı yapılıyor. 72 ayını doldurmayan çocukların, 

fiziksel gelişimine bakılıyor ama asıl ölçüt, okula yapılan bağışlar. Bağış yapan 

velinin çocuğunun okula kaydı kolaylıkla yapılıyor. Sonra bu çocuğun okula hazır 

olmadığını dile getirdiğimizde müdür veya yardımcısının tepkisiyle karşılaşıyoruz” 

şeklindeki ifadesiyle, ilköğretime kayıtlarda mevcut mevzuatın dahi uygulanmadığını 

dile getirmiştir. 

Çalıştığı okulun sosyoekonomik durumunu yüksek olarak tanımlayan 

öğretmenler ise değerlendirmenin okul yöneticileri tarafından gelişim testleri 

vasıtasıyla yapıldığını belirtmişler fakat bu testlerin çocuğun tüm gelişim alanlarını 

ölçecek nitelikte olmadığını iddia etmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 12 “Müdür bey bir 

test uyguluyor, o teste göre çocukları; bu anaokuluna gitsin, bu birinci sınıfa 

başlasın diye ayırıyor. Bu sene 2 öğrenciyi yaşları tutmadığı halde birinci sınıfa 

başlattılar. Öğrencinin birini üç sene birden atlattı. Çocuk üstün zekâlıymış. Ama 

bence bu uygulama yanlış. Çocuk sınıf arkadaşlarıyla maç yapmak istiyor ama 

cüssesi küçük olduğu için arkadaşları onu takımlarına almak istemiyorlar. Sınıfta 

eziliyor” ifadesiyle, herhangi bir gelişim alanının gelişmişliğinin okul yaşamı için 

yeterli olmadığını, çocuğun tüm gelişim alanlarıyla okula hazır olması gerektiğini 

sınıfından bir örnekle açıklamıştır. 

Öğretmenlerin hemen hepsi, ilköğretime başlangıçta standart uygulamalar 

yapılmamasının, eğitim öğretimi ve en önemlisi de çocukların ileriki okul başarılarını 

olumsuz etkilediğini dile getirmişlerdir. Okula başlangıcın, çocukların hayatlarındaki 

en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden öğretmenler, okula hazır 

bulunuşluğun değerlendirilmesi konusunda birtakım önerilerde bulunmuşlardır. Bu 

öneriler tekrarlanma sıklığına göre aşağıda sıralanmıştır: 

 

1. Okul öncesi eğitim zorunlu hale getirilmeli 

Okul öncesi eğitimin çocukları ilköğretime hazırladığı konusunda hemfikir 

olan ilköğretim öğretmenleri, örgün eğitimin erken yaşlara çekilmesi gerektiğini 

belirtmişlerdir. Örneğin, Öğretmen 4 “Çok küçük yaşlarda formel eğitime 

başlanması lazım aslında. İki-üç yaşlarda bir-iki saat, dört-beş yaşlarda dört-beş 
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saat ve altı yaşında zorunlu eğitim verilmeye başlanmalı” demiş, bu düşüncesinin 

sebebi olarak da eğitim konusunda bilinçsiz ebeveynlerin fazlalığını ileri sürmüştür. 

Yine Öğretmen 6’nın “Bence üç yaşından sonra çocuk eğitim kurumuna gitmeli, 

eğitim kurumunda eğitilmeli” şeklindeki sözleri bu bulguyu destekler niteliktedir. 

Öğretmen 11 de “Bence anasınıfları şart olmalı ve çocuklar ilköğretime başlarken, 

bu çocuk bir sene daha anasınıfında mı kalmalı yoksa birinci sınıfa mı 

başlatılmalı, bu tartışılmalı. Anasınıfları ilköğretime hazırlamada, çocuğun tüm 

gelişim alanlarına yardımcı olduğunu düşünüyorum” sözleriyle, okul öncesi 

eğitimin zorunlu hale getirilmesi konusuna değinmiştir. 

 

2. İlköğretime hazırlama sınıfları veya kursları açılmalı 

Öğretmenler, Okula Uyum Programı adı altında ilköğretim okullarının birinci 

sınıflarının son iki senedir eğitim-öğretime 10 gün erken başlatıldığını ve bu 

uygulamanın çocuklara; okulu tanıtma, okul korkusunu yenme, anneden ayrılabilme, 

öğretmene ve sınıf ortamına uyum konularında faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. 

Örneğin, Öğretmen 3 “Okullarda yeni düzenlemeyle birinci sınıflar erken 

başlıyorlar. Bu çok iyi oldu aslında. Bu süre zarfında çocuklara okulu tanıttım. 

Öğretmenler odasını, müdür odasını, tuvaletleri, laboratuarları gösterdim, 

müdürü, öğretmenleri tanıttım. Temel beceriler kazandırmaya çalıştım” şeklindeki 

ifadesiyle, uygulamanın çocukların okula uyumunda etkili olduğunu dile getirmiş, 

“Bu süre uzatılıp yetersiz olan çocuklar eğitilmeye çalışılabilir. Uyum sağlamayan 

çocukların, temel becerileri kazanmamış ve bu süre zarfında kazanamayan 

çocukların okula kayıtları yapılmayabilir. Aslında özel bir alt sınıf oluşturulup bu 

temel becerileri olmayan çocuklar bu sınıflarda ilköğretime hazırlanabilirler. Yani 

bir nevi okul öncesi eğitim verilmeli. Ama bu beceriler direkt olarak ilköğretim 

becerilerine yönelik ve tek tek çocukların ihtiyacı olan becerilere yönelik 

olmalıdır.” sözleriyle de çocukları ilköğretime hazırlamaya yönelik daha uzun süreli 

kurslar düzenlenmesinin faydalı olacağını iddia etmiştir. Yine Öğretmen 2’nin 

“Aslında birinci sınıflar okula on gün önce başlıyorlar ama kesin kayıtları hemen 

yapılıyor. Bu süre çocuğu tanıma ve uyum için kullanılabilir. Çocuklar takip 

edilip, gelişimleri uygun olmayanlar için birkaç aylık hazırlık devresi olması bence 



90 
 

 

iyi olur” şeklindeki ifadesi bu bulguyu destekler niteliktedir. Aynı şekilde Öğretmen 

10 da “Örneğin biyolojik yaşı uygun ama psiko-motor becerileri gelişmemiş, bu 

çocuklar tespit edilip açıklarını kapatmaya yönelik bir kurs, bir eğitim verilebilir” 

sözleriyle, ilköğretime hazırlık kurslarının çocukların eksik yönlerinin desteklenmesi 

açısından faydalı olacağını belirtmiştir. 

 

3. Okula kayıt komisyonu kurulmalı 

İlköğretime hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi konusunda fikir beyan eden 

öğretmenlerin büyük çoğunluğu, ilköğretime hazır bulunuşluk kriterlerinin ülke 

çapında standartlaştırılması gerektiğini ifade etmiş, her okulun bulunduğu sosyal, 

kültürel, ekonomik ve bölgesel şartlarına uygun bir değerlendirme komisyonu 

kurmasının şart olduğunu iddia etmişlerdir. Söz konusu komisyonun; birinci sınıf 

öğretmenleri, okul müdürü ve rehber öğretmenden oluşmasının uygun olacağını dile 

getiren öğretmenler, bu sayede; ilköğretime hazır olmayan ve özel eğitime muhtaç 

çocukların zaman kaybetmeden tespit edilebileceğini belirtmişlerdir. Okula hazır 

olmayan çocukların okul öncesi eğitim kurumuna veya okula hazırlık kursuna 

yönlendirilmesinin uygun olacağını dile getiren ilköğretim öğretmenleri, özel eğitime 

muhtaç veya duyu kaybı olan çocukların da bu komisyon tarafından 

belirlenebileceğini ifade etmişlerdir. 
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BÖLÜM 5 

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

Bu çalışma, ilköğretim öğretmenlerinin ve ebeveynlerin, ilköğretime hazır 

bulunuşluk olgusu hakkındaki düşüncelerinin ayrıntılı bir şekilde irdelenmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu ana amaca ulaşmak için yapılan çalışmalar 

sonucunda ulaşılan bulgular, okuyucu açısından daha açık ve anlaşılabilir olması 

bakımından hem öğretmen hem de ebeveyn görüşleri dördüncü bölümde ayrı 

başlıklar altında ayrıntılı olarak sunulmuştur. 

Araştırma bulgularında ilköğretim öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğu 

ilköğretime hazır bulunuşluğu “ilköğretim birinci sınıfın gerektirdiği becerileri 

yapabilme olgunluğu” şeklinde tanımlamışlardır. Bu tanımlama Meisels’in (1998) 

Çevresel Görüşüne benzemektedir. Bu görüş, “okula hazır bulunuşluğu” çocukların 

sergiledikleri davranış ve öğrenme ile tanımlar. Bu görüşü benimseyenler, okula 

hazır bulunuşluğu sadece çocuğun beceri ve bilgisi gibi dışsal kanıtlarla ele 

almaktadır. 

Ebeveynlerin büyük bir kısmı, ilköğretime hazır bulunuşluğu “biyolojik yaşın 

uygunluğu” ifadesiyle açıklamıştır. Nitekim Gelişimsel Görüşe göre; çocukların 

gelişimleri için içsel bir saatleri vardır ve hazır olmaları, ağırlıklı olarak biyolojileri 

tarafından etkilenmektedir (Dockett & Perry, 2002). Ebeveynlerin birkaçı ise spesifik 

bir tanımlama yapmak yerine hazır veya hazır olmayan çocuk tarifi yapmayı 

yeğlemişlerdir. Yine bu araştırmada, ilköğretim öğretmenleri, ilköğretime hazır 

bulunuşluğu çocuğun; sosyal-duygusal, zihinsel ve fiziksel gelişim alanlarının paralel 

gelişmesine bağlı olduğunu belirtmişlerdir. 

İlköğretim öğretmenleri ve ebeveynler ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleri 

olarak birçok beceri ve özellik dile getirmişlerdir. Bu beceri ve özellikler beş 

kategoride gruplandırılmıştır. Bunlar; sosyal-duygusal beceriler, fiziksel beceriler ve 

genel sağlık durumu, zihinsel beceriler, özbakım becerileri ve biyolojik yaştır. Okula 

hazır bulunuşlukla ilgili Ulusal Eğitim Hedefleri Paneli tarafından geliştirilen 

kriterler ise Kagan (1992) tarafından aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır: 
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1. Fiziksel ve Motor Gelişim: Çocuklar sağlıklı, iyi beslenmiş ve iyi 

dinlenmiş olmalıdır. Motor gelişimleri, boya kalemini tutmakta, sık ağaçlı bir ormana 

tırmanmak kadar usta olmalıdırlar. 

2. Sosyal ve Duygusal Gelişim: Çocuklar yetişkinlerle güvenli ilişkilere 

girmeli ve başkaları ile oyun oynayıp, çalışabilmedirler. 

3. Dil Kullanımı: Çocuklar, duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeli ve 

başlangıç okuma becerilerini kavrayabilmelidirler. 

4. Biliş ve Genel Bilgi: Çocuklar renk ve şekilleri bilmeli ve sıcak-soğuk gibi 

kavramları kavrayabilmelidirler. 

5. Öğrenmeye Yönelik Yaklaşımlar: Çocuklar; merak, yaratıcılık, 

bağımsızlık, işbirlikçilik ve sebat göstermelidirler. 

Okul olgunluğunun öğretmen, ebeveyn ve yönetici görüşleri ışığında 

tartışıldığı diğer bazı çalışmalarda da benzer bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin, 

Williamson (2003) altı ebeveyn, altı okul öncesi öğretmeni ve iki okul yöneticisinin 

okul olgunluğu hakkında görüşlerini incelemiştir. Araştırmanın bulgularına göre 

katılımcıların ortak olarak dile getirdikleri okul olgunluğu kriterleri; sosyal beceriler, 

kendi kendine yetme becerileri, akademik beceriler ve gelişim becerileri 

kategorilerinde toplanmıştır. 

Bu araştırmanın bulgularına göre ilköğretim birinci sınıf öğretmenleri 

ilköğretime hazır bulunuşluk kriterleri olarak dört ayrı kategoride 89 beceri ve 

yeterlik dile getirmişlerdir. Beş beceri kategorisinden biri olan sosyal-duygusal 

beceriler, öğretmenler ve ebeveynler tarafından en önemli beceriler olarak dile 

getirilmiştir. Öğretmenler, sosyal-duygusal beceriler kategorisine ait 41 yeterlik dile 

getirmişlerdir. Söz konusu bu becerilerden; duygu ve isteklerini ifade edebilme, 

bağımsız hareket edebilme, genel toplum kurallarını bilme, iyi arkadaş ilişkileri 

kurabilme, okulun farkında olma ve okula gitmeye istekli olma becerilerinin en 

önemli okul olgunluğu kriterleri olduğunu vurgularken diğer sosyal-duygusal 

becerilerin okul olgunluğu için şart olmadıklarını fakat sorunsuz bir okul başlangıcı 

açısından fayda sağlayacağını dile getirmişlerdir. Araştırmanın bulgularına göre 

ebeveynler 39 ayrı beceri ve özellik sıralayarak ilköğretime hazır çocuk profili 
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çizmişlerdir. Söz konusu becerilerden 17 tanesi sosyal-duygusal beceriler kategorisi 

altında toplanmaktadır. En sık tekrarlanan beceriler; bağımsız hareket edebilme, 

kendini ifade edebilme ve başkalarından yardım isteyebilmedir. Dolayısıyla, 

ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin ilköğretime hazır 

bulunuşlukta sosyal becerileri diğer becerilerden daha önemli gördükleri söylenebilir. 

Bu sonuç, Dockett ve Perry’nin (2002) yaptıkları araştırma sonuçları ile paralellik 

göstermektedir. Söz konusu araştırmada 280 anasınıfı öğretmeni ve 298 ebeveynin 

okula hazır bulunuşlukla ilgili görüşleri incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre 

ebeveynler ve öğretmenler okula hazır bulunuşlukta uyum becerilerine vurgu 

yapmışlardır. Bu becerinin içeriğine bakıldığında ise; sosyal uyum, iletişim gibi 

sosyal becerilerin olduğu görülmektedir. Bu araştırmaların ve görüşlerin aksine 

Lewit ve Baker (1995), Williamson (2003), Kwong (2006), Skeete (2006), Boz 

(2004) ve Ülkü’nün (2007) yaptığı çalışmalarda ebeveynlerin okula hazır 

bulunuşlukta akademik becerileri sosyal becerilerden daha önemli gördükleri 

yönündedir. Bu farklı sonucun araştırmaların çalışma gruplarında yer alan 

ebeveynlerin sosyal, ekonomik, kültürel ve eğitim düzeylerinin farklılığına, 

toplumsal ve kültürel olarak okul olgunluğuna bakışın farklılığına ve bu konu ile 

ilgili bilinçlendirilmenin düzeyine bağlı olarak değiştiği söylenebilir. Araştırmanın 

yöntem kısmında da belirtildiği gibi veri toplama aşamasında çok çeşitli ekonomik, 

sosyal ve kültürel çevreden ebeveynle görüşülmesine rağmen okul olgunluğu 

hakkında yeterli veriye ulaşılamamış ve eğitim kurumlarında çalışan ebeveynlerin 

görüşlerine ağırlık verilmiştir. Nitekim Boz (2004) tarafından yapılan okula hazır 

bulunuşluk hakkında öğretmen ve ebeveyn görüşlerinin incelendiği çalışmada, 

yüksek sosyoekonomik düzeyde olan ebeveynlerin diğer ebeveynlere göre sosyal 

iletişim becerisini okula hazır bulunuşlukta daha önemli gördükleri sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Bu araştırmanın bulgularına göre ilköğretim öğretmenleri ilköğretime hazır 

bulunuşluk kriterleri olarak sosyal-duygusal becerilerin dışında zihinsel beceriler 

kategorisine ait 18, özbakım becerileri kategorisine ait 17, fiziksel beceriler ve genel 

sağlık durumu kategorisine ait 12 ve biyolojik yaş kategorisine ait bir beceri ve 

yeterlik dile getirmişlerdir. Bu becerilerden; tuvalet ihtiyacını kendi başına 
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karşılayabilme, yardım almadan temel ihtiyaçlarını karşılayabilme gibi özbakım 

becerileri ve kalem tutabilme ve ayakkabısını bağlayabilme gibi fiziksel beceriler 

ilköğretim öğretmenleri tarafından en sık tekrarlanan becerilerdir. Bu bulgu oldukça 

anlamlıdır çünkü sosyal-duygusal becerilerin okul olgunluğu için tek başına yeterli 

olmadığı, bunun yanında fiziksel becerilerin (özellikle, küçük kas becerileri) ve 

özbakım becerilerinin de (özellikle, fizyolojik ihtiyaçlarını kendi başına 

karşılayabilme) okula hazır bulunuşluk için olmazsa olmazları olduğunu 

göstermektedir. Meisels’in (1998) sınıf öğretmenlerinin okul olgunluğu hakkındaki 

düşüncelerini incelediği çalışmasında, öğretmenlerin fiziksel gelişim ve sağlık, 

iletişim becerileri ve sosyal gelişim becerilerini en önemli okula hazır bulunuşluk 

kriterleri olarak sıraladıkları görülmektedir. Dikkat çeken nokta ise öğretmenler 

tarafından zihinsel ve akademik becerilerin okul olgunluğu açısından çok önemli 

görülmediğidir. 

Bu araştırmanın dikkat çeken bir başka bulgusu ise; öğretmenlerin “zihinsel 

problem yaşayan”, “anlama zorluğu çeken”, “zor anlayan” şeklinde ifade ettikleri 

çocukların kaynaştırma eğitimine uygun olmadıklarını ifade etmeleridir. Oysaki 573 

sayılı Özel Eğitim Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesinde 

“Özel eğitim gerektiren bireylerin eğitimleri, hazırlanan bireysel eğitim planları 

doğrultusunda akranları ile birlikte her tür ve kademedeki okul ve kurumlarda uygun 

yöntem ve teknikler kullanılarak sürdürülür” hükmü yer almaktadır (MEB, 1997). Bu 

bulgu ilköğretim öğretmenlerinin kaynaştırma eğitimi ile ilgili yeterli bilgi sahibi 

olmadıklarını düşündürmektedir. Kaya’nın (2003) ilköğretim okulu yönetici, sınıf 

öğretmenleri ve rehber öğretmenlerin kaynaştırma eğitimi ile ilgili tutum ve 

uygulamalarını incelediği araştırmasında benzer bulgulara rastlanmıştır. Araştırma 

bulgularına göre; öğretmenlerin kaynaştırma uygulamalarının gerekli ve yararlı 

olmadığı şeklinde tutumlara sahip oldukları gözlenmiştir. 

Bu çalışmanın bir diğer önemli bulgusu da ilköğretim öğretmenlerinin ve 

ebeveynlerin, çocukların okula hazır bulunuşluk seviyelerini etkileyen birçok 

değişkenin olduğuna inanmasıdır. Öğretmenler ve ebeveynlerin ortak dile getirdikleri 

faktörler; aile, okul öncesi eğitim kurumları/öğretmenleri ve çocuk bakıcılarıdır. 

Nitekim Carnegie Raporunda da (1994) küçük yaştaki çocukların okula hazırlık 
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becerileri üstünde etkiye sahip olan faktörler listelenmiştir. Bu faktörler; dengesiz 

aile yapısı, kötü sağlık ve beslenme eksiklikleri, yoksulluk, üvey veliler, çalışan 

ebeveynler ve ihmaldir. Araştırma bulgularında aile faktörünün çok fazla 

vurgulandığı görülmektedir. Benzer olarak Zili, Collins, West ve Hausken (1995) 

okula hazırlığa birçok faktörün olumlu-olumsuz etkileri olduğunu ortaya koydukları 

çalışmalarında, aile faktörüne vurgu yapmışlardır. Aile faktörü incelendiğinde; anne 

lise eğitiminden daha azına sahip, aile resmi yoksulluk sınırının altında, anne ana dil 

olarak İngilizce dışında bir dil konuşuyor, çocuk gayri meşru ve evde tek bir ebeveyn 

yaşamaktadır. Oktay (1983) yaptığı araştırmada, farklı sosyoekonomik ortamlara 

sahip ailelerin çocuklarının okul olgunluğu kazanmada, yani okulun ve öğretmenin 

istediklerini başarılı bir şekilde yerine getirebilme açısından farklılıklar gösterdiğini 

ortaya koymuştur. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerde yetişen çocukların 

sahip oldukları hazırlık düzeyleri, diğerlerine göre çok daha yüksek çıkmıştır. 

Kılıçarslan da (1997) sosyoekonomik düzeyi yüksek ve düşük bölgelerde bulunan 

anaokullarında yaptığı çalışmada, çocukların okumaya hazır olma durumları ile 

sosyoekonomik durumları arasında anlamlı bir farklılık bulmuştur. Çocuğun içinde 

bulunduğu çevresi onun ilköğretime başlayana kadar gelişimini etkileyen bir 

ortamdır. Farklı sosyoekonomik ve kültürel ortamlara sahip ailelerin okula hazır 

bulunuşluk ile ilgili görüşleri de farklılaşmakta ve bu ailelerin çocuklarının da okul 

hazır olmadaki becerilerini etkilemektedir.  

Araştırma bulgularına göre okula hazır bulunuşluğu etkileyen faktörlerin 

çoğu çocukların ev hayatları ile ilgili olduğu görülmektedir. Ebeveynlerin öğrenim 

durumlarının ve eğitime bakış açılarının da çocukların ilköğretime hazır 

bulunuşluklarında etkili olduğu bulgusu benzer araştırmalarda da vurgulanmıştır. 

Örneğin; Oktay’ın (1980) yaptığı bir çalışmada, okula başlama olgunluğunun değişik 

sosyoekonomik ve kültürel çevrelerde yetişen çocuklarda gösterdiği özellikleri 

incelemiştir. Araştırmanın birinci grubunda bulunan çocukların ebeveynleri yüksek 

eğitim görmüş ve ekonomik olanaklar açısından uygun şartlarda yaşayan ailelerin 

çocukları olduğu ve bu çocukların yarıdan fazlasının okul olgunluk düzeyinin orta ve 

üstünde çıktığı bulunmuştur. İkinci grupta yer alan çocukların ebeveynlerinin ise en 
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fazla ilkokul öğrenimi görmüş olduğu ve bu çocukların tamamına yakınının ortadan 

daha düşük bir olgunluk seviyesinde bulunduğu gözlenmiştir.  

Bu araştırmadaki öğretmenler, ailedeki birey sayısının da ilköğretime hazır 

bulunuşluğa etki eden bir faktör olduğunu iddia etmişlerdir. Nitekim okul olgunluğu 

ile ilgili yapılan araştırmalarda da bu iddiayı destekler bulgulara ulaşılmıştır. Örneğin 

Çıkrıkçı (1999), beş-altı yaş çocuklarının okul olgunluğu ile ilgili aile tutumları 

arasındaki ilişkiyi incelediği araştırmasında, Metropolitan Okul Olgunluğu Test 

sonuçlarına göre tek çocuklar, kardeşi olan çocuklara göre daha yüksek okul 

olgunluğu puanları almışlardır. Benzer şekilde Özcan (1996), ilkokul öğrencilerinin 

özgüvenleri, akademik başarıları ve anne baba tutumları incelendiği araştırmasında 

akademik başarının anne-baba tutumu ve cinsiyet değişkenine göre farklılık 

göstermediği, ailede bulunan çocuk sayısına göre farklılık gösterdiği ve tek çocuklu 

ailelerde akademik başarının yüksek olduğu vurgulanmıştır. 

İlköğretim birinci sınıf öğretmenleri, çocukların ilköğretime hazırlanmasında 

sorumluluk alması gereken kişi ve kurumlar konusunda da fikir beyan etmişlerdir. 

Araştırma bulgularına göre öğretmenler çocuğun okula hazırlanmasında en önemli 

sorumluluğun aileler/ebeveynlerde olduğu belirtmektedirler. Yine bulgulara göre, 

çocuğun kendisinin, çocuk bakıcılarının, okul öncesi eğitim kurumlarının ve 

öğretmenlerinin de çocukların okula hazırlanmasında sorumluluk sahibi olduğu 

söylenebilir. NAEYC (1999) okula hazırlık hakkındaki raporunda, ailelerin 

çocukların gelecekteki tüm öğrenimleri için temel sağlayan güçlü ilişkiler ve zengin 

deneyimler sağlamak için ihtiyaç duydukları hizmet ve yardıma erişmelerini temin 

etmenin devletin sorumluluğunda olduğu belirtilmektedir. Yine National Task Force 

on School Readiness (1991) ve Kunesh ve Farley (1993), “çocuğun tüm alanlarda 

sağlıklı gelişmesinin, yalnızca ebeveynlerin sorumluluğunda olmadığı ayrıca 

çocukların ailelerini de kapsayan tüm toplumun bu sorumluluğu üstlenmesi 

gerektiği” vurgulanmaktadır. Bununla birlikte ilginç bir nokta ortaya çıkmıştır. İlgili 

alan yazında, toplumdaki tüm paydaşların çocukların okula hazırlanmasında 

sorumluluğu paylaşması gerektiği inancına karşın bu araştırmanın katılımcıları 

çocukların okula hazırlanmasında başlıca sorumluluğun ebeveynlere düştüğüne 

inanmaktadırlar. Öğretmenler ayrıca çocukların okula hazırlanmasında ebeveynlerin; 
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kaliteli öğrenme deneyimleri sağlama, çocuğun kendi kendine yetme becerilerinin 

gelişmesine yardımcı olma, öğrenme ve yaşam için temel sağlama, olumlu model 

olma, çocuğun iyi alışkanlıklar edinmesine yardımcı olma, çocuğun sağlık ve 

beslenme ihtiyaçlarını karşılama ve çocukla kaliteli zaman geçirme konularında 

sorumlu olduklarını belirtmişlerdir. 

İlköğretim birinci sınıf öğretmenleri sorumluluk konusunda okul öncesi 

eğitim kurumları/öğretmenlerinin rolüne de vurgu yapmışlardır. Öğretmenlerin 

hemen hepsi okul öncesi eğitim kurumları ve öğretmenlerinin çocukları okula 

hazırlama hususunda çok değerli katkıları olduğuna inanmaktadırlar. Söz konusu 

kurumların; çocukların sosyal becerilerini geliştirme, çocuklara kaliteli deneyimler 

sağlama ve ilköğretim okullarıyla işbirliği yapma konularında rolleri olduğu birçok 

öğretmen tarafından ifade edilmiştir. Ancak öğretmenler, okul öncesi eğitim 

kurumlarının gelişigüzel olarak uygun olmayan aktiviteler kullandıkları ve yapılan 

çalışmaların çok akademik olduğunu düşünmektedirler. Bu çalışmanın önemli bir 

bulgusu da ilköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim kurumları ve 

öğretmenlerine yönelik eleştirileri ve tavsiyeleridir. Okul öncesi eğitim almış birinci 

sınıf öğrencilerinde gördükleri eksik ve hatalı kazanımlara vurgu yapan öğretmenler, 

okul öncesi eğitim kurumlarının; ilköğretim programına uyumlu okul öncesi 

programı uygulama, ilköğretim okullarıyla tutarlı beceriler kazandırma, okul 

olgunluğuyla ilgili ebeveynleri bilgilendirme, çocukların ihtiyacı olan becerileri 

tespit etme ve her çocuğun eksik yönlerini geliştirme konularında roller üstlenmesi 

gerektiğine inanmaktadırlar. 

İlköğretim birinci sınıf öğretmenleri, okula hazır bulunuşluğun 

değerlendirilmesi konusunda da farklı görüşler beyan etmişlerdir. Öncelikle 

öğretmenlerin tümü ilköğretime başlangıç için yegane kriter olan biyolojik yaş 

uygunluğunun kabul edilebilir ve geçerli bir kriter olmadığı görüşünde 

hemfikirdirler. Ayrıca araştırma bulgularından ilköğretime hazır bulunuşluğun 

değerlendirilmesi hususunda okullarda farklı uygulamalar yapıldığı, hemen her 

okulda değerlendirme işleminin okul yöneticileri tarafından yapıldığı aynı zamanda 

değerlendirmede sabit kriterler kullanılmadığı anlaşılmaktadır. İlköğretime 

başlangıcın çocukların hayatlarındaki en önemli dönüm noktalarında biri olduğunu 
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düşünen ilköğretim öğretmenleri okula hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi 

hususunda bir takım önerilerde bulunmuşlardır. Sıfır-altı yaş arasının çocukların 

gelişimleri açısında en değerli yıllar olduğu bu sebeple zorunlu eğitimin erken 

yaşlara indirilmesinin çocukların hem okula hazırlanma hem de ileriki okul başarısı 

açısından yararlı olacağı öğretmenler tarafından en sık tekrarlanan öneridir. 

Öğretmenlerin bir diğer önerisi ise ilköğretime hazırlama sınıfları veya kurslarının 

açılması yönündedir. Okula Uyum Programı adı altında uygulanan alıştırma 

programının etkililiğine vurgu yapan öğretmenler programın çocuklara; okulu 

tanıtma, okul korkusunu yenme, anneden ayrılabilme, öğretmene ve sınıf ortamına 

uyum konularında faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Mevcut uygulamaya yönelik 

itirazlar ise şunlardır: Programın süresinin azlığı ve program öncesinde okula kesin 

kayıt yapılması. İlköğretim öğretmenlerinin okula hazır bulunuşluğun 

değerlendirilmesine yönelik son önerileri ise ilköğretime hazır bulunuşluk 

kriterlerinin ülke çapında standartlaştırılması ve hazır bulunuşluğun 

değerlendirileceği bir komisyon kurulması yönündedir. Öğretmenler söz konusu 

komisyonun; sınıf öğretmeni, okul yöneticisi ve rehber öğretmenden oluşması ve bu 

komisyonun okulun sosyal-kültürel-ekonomik ve bölgesel şartlarına uygun bir 

değerlendirme yapabileceğini vurgulamışlardır. Bu uygulamanın; duyu kaybı olan, 

yetersiz gelişim gösteren, öğrenme güçlüğü yaşayan özetle ilköğretime hazır 

olmayan çocukların erken tespit edilmesine yardımcı olacağını ifade eden 

öğretmenler böylece problemli olarak nitelendirdikleri çocukların okulda 

yaşayacakları olası problemlerin önleneceğini iddia etmektedirler. 

 

ÖNERİLER 

 

1. Çocukların ilköğretime sorunsuz bir başlangıç yapabilmesi için bir takım 

becerilerle donanmış olması gerekmektedir. Bu beceriler, çocuğun 

ilköğretime hazırlanmasından sorumlu olan paydaşlara; basın, yayın, seminer, 

hizmet içi eğitim kursu, broşür, bildiri vb. aracılığıyla duyurulabilir. 
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2. Çocukları ilköğretime hazırlama konusunda tüm sorumluluk ebeveyn/ailelere 

bırakılmamakla beraber, okul öncesi yaşantı zenginliklerinin ve evde 

yapılacak eğitici-öğretici aktivitelerin çocukları ilköğretime hazırlama 

konusundaki etkililikleri çeşitli kanallarla ailelere kazandırılabilir. 

3. Alan yazın ve bu araştırma bulgularında da belirtildiği gibi, çocuğun 

ilköğretime hazırlanması açısından okul öncesi eğitim kurumları ve 

öğretmenlerinin önemi büyüktür. İlköğretim, okul öncesi eğitimin devamı 

niteliğindedir. Çocukların okul öncesi eğitimden ilköğretime sorunsuz 

geçişlerinin sağlanması amacıyla sınıf öğretmenleri ile okul öncesi eğitim 

öğretmenleri iletişim ve işbirliği halinde olabilir, birbirlerinin okula hazırlıkla 

ilgili düşünce, gözlem ve eleştirilerini paylaşabilirler. 

4. Okul öncesi eğitim tüm ülke çapında zorunlu oluncaya kadar, okul öncesi 

eğitim alan çocuklara okuma-yazma, dört işlem gibi akademik becerilerin 

kazandırılmaması önerilebilir. 

5. Rehberlik Merkezleri daha işlevsel hale getirilerek, okul öncesi eğitim 

almayan risk altındaki çocukların ilköğretime hazırlanması sağlanabilir. 

6. Bölgeden bölgeye, okuldan okula hatta öğretmenler tarafında bile farklı 

yorumlanan “ilköğretime hazır bulunuşluk kavramı” Milli Eğitim 

Bakanlığınca net bir şekilde açıklanmalı, çocukların ilköğretime hazır olup 

olmadığı kararı okul yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmamalıdır. 

7. Okula hazır bulunuşluğun değerlendirilmesi ile ilgili dünyada çok farklı 

uygulamalar bulunmaktadır. Türkiye’nin şartları doğrultusunda okula hazır 

bulunuşluk kriterleri belirlenebilir ve okul yöneticisi, ilköğretim öğretmeni, 

ebeveynler ve rehber öğretmenden oluşan bir kurul tarafından çocukların okul 

olgunlukları test edilebilir. 

8. Milli Eğitim Bakanlığınca son yıllarda uygulanan Okula Uyum Programının 

süresi uzatılabilir ve niteliği arttırılabilir. 
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