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ÖZET 

Araştırmanın amacı okul öncesi öğretmen adaylarının ve sınıf öğretmeni 

adaylarının okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarını 

ortaya koymaktır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Bay (2008) tarafından 

geliştirilen “Anasınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında 

Öğretmen Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” kullanılmıştır. Veri toplama 

aracı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi 

Öğretmenliği son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Ölçeğin tekrar geçerlik ve 

güvenirlik çalışması yapılmıştır.  Öğretmen adaylarının okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına yönelik yeterlilik algılarının öğrenim gördükleri lisans programına 

ve mezun oldukları ortaöğretim türüne göre anlamlı farklılık gösterip 

göstermediğine bakılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik yeterlilik algılarının öğrenim gördükleri 

lisans programına göre sınıf öğretmenliği öğretmen adayları lehine anlamlı 

farklılık gösterdiği saptanmıştır.   

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Okuma 

Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, Öğretmen Adayları. 
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ABSTRACT 

The aim of research is to reveal the efficiency perceptions of the preschool 

teacher candidates and primary school teaching teacher candidates about 

preparation studies to read- write. As a data gathering tool in the research, “In 

Nursery Class Teachers` Preparation Studies to Read-Write, Determining of 

Teachers Efficiency Perceptions Scale” developed by Bay (2008) is used. The 

data gathering tool is carried out to the final year students of Gazi University Gazi 

Education Faculty Departments of Primary School Teaching and Preschool 

Teaching. It is examined whether the teacher candidates` efficiency perceptions 

for preparation studies to read-write differ from meaningfully according to 

undergraduate program they are studying and type of secondary school they have 

graduated or not. In the result of the research, it is ascertained that the teacher 

candidates` efficiency perceptions about the preparation studies to read-write 

differ from meaningfully according to the undergraduate program they are 

studying in favor of primary school teaching teacher candidates.   

Key Words: Preschool Education, Primary School Teaching, Reading and 

Writing Readiness, Teacher Candidates 

GİRİŞ 

Okumayı ve yazmayı öğrenmek, çocuğun okuldaki ve daha sonraki yaşamı 

için çok önemli bir beceri olarak görülmektedir. Okuma ve yazma becerisi yaşam 

boyu gelişme göstermektedir. Okul öncesi dönemin okuma ve yazmaya hazırlık 

için en önemli dönem olduğu söylenebilir (Naeyc, 1998). Okuma ve yazmaya 

hazırlık becerisi çocukların ilkokula başlamadan önce doğal olarak katıldıkları bir 

süreçtir (Morrison, 1998). 

Dodge( 2002) okuma yazmanın bileşenlerini, sözcük sayısı ve dili 

kullanmayı geliştirme, fonolojik farkındalık, yazı bilinci, harf ve kelime 

farkındalığı, kavrama, kitap ve metinlere karşı duyarlılığın artırılması, okumaya 

karşı motivasyon olarak belirtmektedir. 
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Okul öncesi dönemde çocukların sahip olduğu sözel dil, fonololjik 

farkındalık ve alfabe bilgisi gibi becerilerin okula başladıklarındaki okuma 

başarısının ön göstergesi olarak görülmektedir. Bu becerilere ek olarak yazı 

farkındalığı ( yazının kullanım amacı ve yazı  kavramlarının( yazının soldan –sağa 

ve yukardan aşağı yazıldığı gibi) da daha sonraki okuma başarısını olumlu yönde 

etkilediği belirtilmektedir (Vukelich, 2008).  

Motivasyon okuma yazma da önemli bir bölümdür. Çocuklar onların 

ilgisini çeken yeni bir şeyi öğrenmek için, hikayedeki olay örgüsünü anlamak için 

okurlar, çocuklara kitap okunması da çocukların kitaplara ilgisini ve okuma 

motivasyonunu arttıracaktır( Dodge vd., 2002).  

Çocuğun okumaya başlayabilmesi için gerekli olan bu ön beceriler aniden 

ortaya çıkmamakta ve eğitimle şekillenmektedir. Okul öncesi eğitim 

programlarının, bu temel becerileri oluşturmak için çocuklara yaşantı 

sağlamasının gerekli olduğu düşünülmektedir (Bodrova ve Leong, 1999).   

Albrecht ve Miller’e (2004) göre; okuryazarlığın gelişim sürecindeki ilk 

basamak farkındalık ve araştırmacılıktır. Bu aşamada çocuklar hikâye kitaplarını 

dinlemek ve tartışmaktan hoşlanmaktadırlar. Basılı materyallerin bir mesajı 

olduğunu anlamaya başlamaktadırlar. Çocuklar okul öncesi dönemde, 

çevresindeki işaret ve levhaları tanımaya çalışarak, ritimli oyunlara katılarak ve 

okuma yazma girişimlerinde bulunarak, okuma ve yazma için temel deneyimleri 

oluşturmaktadırlar. 

Çocukların yazının, rastgele çizmeden ve kendi yaptıkları karalamalardan 

farklı olduğunu anlamaları gerekmektedir (Beaty, 2006). Çocukların yazıyı 

anlamaları için, okuma yazmaya hazırlık aşamasının iyi planlanması 

gerekmektedir (Whitehead, 1990). Mümkün olan her durumda çocuğun dikkati 

yazı yazmaya çekilmeli ve kağıt, kalem kullanma ihtiyacının nedenleri 

açıklanmalıdır. Doğum günü kartını ya da alışveriş listesini yazarken çocuğun 

yardım etmesi istenmelidir (Bennett vd., 1999). Sınıflarda yazı alıştırmalarına 
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yönelik geniş bir mekân oluşturulması da, çocukların okuma ve yazmaya yönelik 

isteklerinin artmasını sağlamaktadır (Naeyc, 1998). Tüm bunlar çocuğun, 

harflerin yan yana geldiklerinde anlamlı ifadeler yaratabildiğini görmesinde, 

kullanılan bu işaretlerin onun kitaplarda gördüğü işaretlere benzediğini 

kavramasında ve yazı yazmanın, başkalarına bilgi iletmesinde büyük bir işlevi 

olduğunu anlamasında yarar sağlamaktadır (Bennett vd., 1999). Yazı karalamaları 

yapan çocuklar yazmanın okunacak bir şey olduğunu anlamışlardır ve genellikle 

karalama yazılarını okur gibi yapmaktadırlar. Bu, yazma becerisinin doğal 

edinimindeki ilk basamaklardan biridir  (Beaty, 2006). 

Okul öncesi öğretmenleri çocukların bilgi düzeylerini, anlama düzeylerini 

gözlemleyerek eğitime başlama noktasına karar vermelidirler (Bloch, 2000). Bu 

çocukların öğrenmelerine fırsat sağlamak ve uygun ortamı oluşturmak için önemli 

ve gereklidir. Öğretmenler rollerini rehberlik etme ve öğrenmeyi yönlendirme 

olarak genişletmelidirler. Okul öncesi öğretmenlerinin çocukların okuma yazmaya 

hazırlık çalışmalarındaki becerilerin gelişimine katkı sağlayacak aktiviteleri 

kullanmaları gerekmektedir (Bodrova ve Leong, 1999).   

 Pierce (2003) 5 öğretmen ve 78 çocuk üzerinde yaptığı araştırmada okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarının, çocuğun okuma başarısı üzerinde olumlu etkisi 

olduğu sonucuna ulaşmıştır. Erduran (1999) 62 çocuk üzerinde yaptığı deneysel 

çalışmasda anaokullarında uygulanan okuma yazmaya hazırlık çalışmalarının 

çocuğun okuma davranışını doğrudan olumlu yönde etkilediği sonucuna 

ulaşılmıştır. Gardiner (2006) 44 çocuk üzerinde yaptığı deneysel çalışmada okuma 

yazmaya hazırlığa yönelik yapılan çalışmaların sonucunda çocukların fonolojik 

duyarlılığının ve yazı bilincinin geliştiğini ortaya koymuştur.  

 Ülkemizde okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan okuma-yazmaya 

hazırlık çalışmalarına, öğretmen önderliğinde işlenen kavramlar doğrultusunda 

kısa bir süre ayrıldığı gözlenmektedir. Bu süre içerisinde okuma- yazmaya 

hazırlık çalışmalarına yönlendirici az sayıda etkinliğe yer verilmekte ve mevcut 

olan etkinliklerin okuma-yazmaya hazırlık konusu ile ilgili somut olarak yeterli 
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derecede olmadığı düşünülmektedir (Oktay ve Aktan 2000).  

 Yapılan bu değerlendirmeler ışığında okul öncesi eğitimde okuma – 

yazmaya yönelik yapılacak hazırlık çalışmalarının, çocuğun eğitim hayatında ne 

denli önemli olduğu görülmektedir. Çocuklara bu yeterliliği kazandıracak olan 

okul öncesi öğretmeni ve sınıf öğretmenidir. Bu nedenle okul öncesi öğretmen 

adaylarının ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma – yazmaya hazırlığa yönelik 

yapılan çalışmalar konusunda yeterliliğe sahip olmaları önem taşımaktadır. 

Çalışmanın bu alanda yapılacak yeni akademik çalışmalara ışık tutacağı 

düşünülmektedir. 

Problem Cümlesi 

Okul öncesi öğretmen adayları ile sınıf öğretmenliği öğretmen adayları 

okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik yeterlilik algıları ne düzeydedir? 

 

Alt Problemler 

1. “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında 

Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” geçerli ve güvenilir midir? 

 

2. Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algıları farklılık göstermekte midir? 

 

3. Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algıları mezun oldukları ortaöğretim okul türüne 

göre farklılık göstermekte midir? 

YÖNTEM 

 

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma tarama (survey) modelinde bir çalışmadır. 

Evren ve Örneklem 
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Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan Üniversitelerin Eğitim 

Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği 

Anabilim dalı son sınıfı öğrencileri oluşturmaktadır.  

Araştırmanın örneklemini Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi 

İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim 

dallarında öğrenim gören tüm öğrenciler oluşturmaktadır (n= 216). Örneklemi 

oluşturan öğrencilerden gönüllü olanlardan veriler toplanmıştır (n= 166). 

Örneklemi oluşturan öğretmen adaylarının 109’u Sınıf Öğretmenliği programında, 

57’si ise Okul Öncesi Öğretmenliği programında öğrenim görmektedir. Araştırma 

örneklemine ilişkin veriler Tablo 1’de verilmiştir. 

 Tablo 1. Araştırmaya Alınan Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Dağılımı 

Üniversiteler n 

Sınıf Öğretmenliği 109 

Okul Öncesi Öğretmenliği 57 

TOPLAM 166 

 

 

 

Veri Toplama Aracı 

Bay (2008) tarafından geçerlik güvenirlik çalışması yapılan “Anasınıfı 

Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Öğretmen Yeterlilik 

Algılarını Belirleme Ölçeği” sekiz faktörden ve 33 maddeden oluşmaktadır. 

Ölçeğin genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık 

katsayısı .89 olarak hesaplanmıştır 

Ölçek, Alisinanoğlu, Bay, Şimşek (2008) tarafından öğretmen adaylarına 

uyarlanmış ve geçerlik- güvenirlik çalışması yeniden yapılmıştır. Yapılan 

geçerlik- güvenirlik çalışması sonucunda “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” 
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30 madde ve yedi faktör olarak düzenleniştir. Ölçeğin genelinin güvenirliği için 

hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .83 olarak hesaplanmıştır. 

Araştırmada 166 Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği lisans 

programı son sınıf öğrencilerine “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya 

Hazırlık Çalışmalarında Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” uygulanarak 

geçerlik güvenirlik çalışması tekrar yapılmıştır (Tablo 3). Orijinalinde 30 madde 

olan ölçeğin faktör analizi yapıldıktan sonra faktör yük değeri. 50’nin altında olan 

maddeler atılmış ve 28 madde kullanılmıştır.  

Ölçekte likert tipi beşli derecelendirme kullanılmaktadır. Buna göre ölçek, 

(1) Hiçbir Zaman, (2) Çok Az, (3) Nadiren, (4) Sıklıkla, (5) Her Zaman 

seçeneklerinden oluşmuştur.  

Verilerin Çözümlenmesi 

“Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin 

Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”nin yapı geçerliği ve faktör yapısı, 

açımlayıcı faktör analizi (AFA) ile incelenmiştir (Tablo 2). Ölçeğin güvenirliği 

için, Cronbach Alfa katsayısı hesaplanmıştır (Tablo 3). 

Öğretmen adaylarının yeterlilik algılarının bağımsız değişkenlere göre 

farklılaşıp farklılaşmadığına Kruskal Wallis (Tablo 8) ve t (Tablo 6) testi ile 

bakılmıştır. Araştırmanın bulgularının yorumlanmasında P<0.05 anlamlılık düzeyi 

esas alınmıştır. Analizler, SPSS paket programı kullanılarak yapılmıştır. 

Araştırmada öğretmen adaylarının alacakları en düşük puan 28, en yüksek puan 

140’dır. Puanın artması yeterlilik algısının yüksek olduğunu göstermektedir.  
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BULGULAR VE TARTIŞMA 

Alt Problemlere İlişkin Bulgular 

1. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

“Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarında 

Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” geçerli ve güvenilir midir? 

 
a) Ölçeğin Geçerlik Çalışması 

 Yapılan faktör analizinde Screee Plot eğrisi 5 faktörlü yapıyı göstermiştir. 

Madde yükü .50 den küçük olan maddeler  atılmış ve güvenirliği yüksek yapılara 

ulaşılmıştır. Faktör analizi sonuçlarına göre öğretmen adaylarına göre uyarlanan 

“Öğretmen Adayları Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik 

Algılarını Belirleme Ölçeği”nin 5 faktör ve 28 madde olduğu görülmüştür. 

Tablo 2’de “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık 

Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”nin Betimleyici 

Faktör Analizi sonuçları ve her bir faktörün varyansı ile tüm faktörlerin toplam 

varyansı verilmiştir. 

Tablo 2 “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına 

İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”nin Betimleyici Faktör Analizi 

Sonuçları 

Faktör Yük Değerleri İlk Madde  

No 

Yeni 

Madde 

No 

Ortak 

Faktör  

Varyans 
1 2 3 4 5 

m4 M1 .648 .712     

m5 M2 .649 .761     

m6 M3 .586 .784     

m7 M4 .651 .745    

m22 M5 .668 .647    

m23 M6 .724 .603    
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Tablo 2’nin devamı  

m24 M7 .676 .577    

m27 M8 .628 .577    

m18 M9 .738  .675   

m19 M10 .803  .759   

m20 M11 .787  .792   

m21 M12 .734  .780   

m28 M13 .434  .615   

m29 M14 .653  .600   

m30 M15 .739  .559   

m13 M16 .601   .572   

m14 M17 .728   .783   

m15 M18 .524  .823   

m16 M19 .664  .744   

m17 M20 .694  .743   

m8 M21 .665   .757  

m9 M22 .652   .857  

m10 M23 .672   .884  

m11 M24 .637   .875  

m12 M25 .652   .837  

m1 M26 .553    .743 

m2 M27 .608    .633 

m3 M28 .656    .547 

Faktörlerin Açıkladıkları Varyans 
               

1 2 3 4 5 

Açık. Varyans %17.34 %15.54 %13.60 

 

%13.01 

 

% 6.30 

Açık.Top.Varyans %65.793 
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Faktör döndürme sonrasında, ölçeğin birinci faktörünün 8 maddeden (4, 5, 

6, 7, 22, 23, 24, 27), ikinci faktörünün 7 maddeden ( 18,19, 20, 21, 28, 29, 30), 

üçüncü faktörünün 5 maddeden (13, 14, 15, 16, 17), dördüncü faktörünün 5 

maddeden (8, 9, 10, 11, 12) beşinci faktörün 3 madden ( 1, 2, 3) oluştuğu 

görülmektedir. Birinci faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri. 577 -

.784,  ikinci faktörde yer alan  maddelerin faktör yük değerleri .559- .792, üçüncü 

faktörde yer alan maddeler arasındaki faktör yük değerleri .572 -.823 , dördüncü 

faktörde yer alan maddelerin faktör yük değerleri .757- .884, beşinci faktörde yer 

alan maddelerin faktör yük değerleri .547- .743 arasında değişmektedir.  Birinci 

faktöre “Görsel Algılamaya Yönelik Çalışmalar ve Sesleri Ayırt Etmeye Yönelik 

Çalışmalar” ismi verilmiştir. İkinci faktöre  “Bedensel Hazır Bulunuşluk 

Çalışmaları ve Türkçe’yi Doğru Kullanmaya Yönelik Çalışmalar” ismi 

verilmiştir. Üçüncü faktöre “Kendini Sözel Olarak İfade Etmeye Yönelik 

Çalışmalar ve Başkalarıyla İlişkileri Yönetebilmeye Yönelik Çalışmalar”, 

dördüncü faktöre “Dikkat ve Bellek Çalışmaları”, beşinci faktöre “El Becerisine 

Yönelik Çalışmalar”isimleri verilmiştir. 

 
Birinci faktörün toplam varyansın  %17.34’ünü açıkladığı, ikinci faktörün 

ise %15.54’ünü açıkladığı görülmektedir. Diğer faktörlerin açıkladığı varyans 

oranları ise% 6.29 ile %13.60 arasında değişmektedir. Beş faktörün açıkladığı 

toplam varyans ise %65.79’dur. Açıklanan toplam varyansın %50’nin üzerinde 

olması tüm faktörlerin, öğretmen adaylarındaki okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarını yüksek düzeyde ortaya koyduğunu 

göstermektedir. 

b) Ölçeğin Güvenirlik Çalışması 

Ölçeğin boyutlarının ve tamamının güvenilirliklerini ölçmek amacıyla 

Cronbach Alfa güvenirlik istatistiği yapılmıştır.  
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Tablo 3’de ölçeğin alt boyutları ve tamamının iç tutarlılığı için hesaplanan 

alfa katsayıları verilmiştir. 

Tablo 3 “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına 

İlişkin Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”nin Cronbach Alfa Katsayıları 

Faktörler Cronbach Alpha Değeri 
Faktör 1      .91 
Faktör 2      .88 
Faktör 3    .85 
Faktör 4     .90 
Faktör 5    .72 

TOPLAM .90 
 

Faktörlerin alfa değerleri .72 ile .90 arasında değişmektedir. Ölçeğin 

genelinin güvenirliği için hesaplanan Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .90 

olarak hesaplanmıştır. Tezbaşaran (1997), likert tipi bir ölçekte yeterli 

sayılabilecek bir güvenirlik katsayısının olabildiğince 1’e yakın olması gerektiğini 

ifade etmektedir. Alfa değerlerinin .50’nin üzerinde olması güvenirliğin 

güçlülüğünü göstermektedir. Bu sonuçlara göre ölçeğin güvenirliğinin yüksek 

düzeyde olduğu söylenebilmektedir 

2. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algıları farklılık göstermekte midir? 

 

 “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin 

Öğretmen Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği” inin birinci faktörü sekiz 

maddeden oluşmakta ve bu faktörden alınabilecek en yüksek puan 40’dır, ikinci 

faktörü 7 madden oluşmakta ve bu faktörden alınabilecek en yüksek puan 35’dir, 

üçüncü faktörü 5 madden oluşmakta ve bu faktörden alınabilecek en yüksek puan 

25’dir, dördüncü faktörü 5 madden oluşmakta ve bu faktörden alınabilecek en 

yüksek puan 25’dir, beşinci faktörü ise 3 madden oluşmakta ve bu faktörden 

alınabilecek en yüksek puan 15’dir. 
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Tablo 4.’de “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına 

İlişkin Öğretmen Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”nden aldıkları puanların, 

ortalamalarına ve standart sapmalarına göre dağılımı, ölçeğin hem genel hem de 

alt boyutlarında verilmiştir. 

Tablo 4. “Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına 

İlişkin Öğretmen Yeterlilik Algılarını Belirleme Ölçeği”nin Genelinden ve 

Alt Boyutlarından Aldıkları Puanların Ortalamaları ve Standart Sapma 

Değerleri 

Faktör 
No FAKTÖRLER n X  s 

1.Faktör 
Görsel Algılamaya Yönelik Çalışmalar 
ve Sesleri Ayırt Etmeye Yönelik 
Çalışmalar 

166 31.94 6.20

2. Faktör 
Bedensel Hazır Bulunuşluk 
Çalışmaları ve Türkçe’yi Doğru 
Kullanmaya Yönelik Çalışmalar 

166 30.03 4.57

3. Faktör 

Kendini Sözel Olarak İfade Etmeye 
Yönelik Çalışmalar ve 
Başkalarıyla İlişkilerini Yönetebilmeye 
Yönelik Çalışmalar 

166 21.81 2.97

4. Faktör Dikkat ve Bellek Çalışmaları 166 13.60 6.12

5. Faktör El Becerisine Yönelik Çalışmalar 166 11.02 2.45

TOPLAM  166 108.41 15.21

 

 Öğretmen adaylarının  “Görsel Algılamaya Yönelik Çalışmalar ve Sesleri 

Ayırt Etmeye Yönelik Çalışmalar” da  aldıkları puanların ortalaması 31.94, 

“Bedensel Hazır Bulunuşluk Çalışmaları ve Türkçe’yi Doğru Kullanmaya 

Yönelik Çalışmalar” da aldıkları puanların ortalaması  30.03, “Kendini Sözel 

Olarak İfade Etmeye Yönelik Çalışmalar ve Başkalarıyla İlişkilerini 

Yönetebilmeye Yönelik Çalışmalar” da aldıkları puanların ortalaması 21.81,  

“Dikkat ve Bellek Çalışmaları”nda aldıkları puan ortalamaları 13.60, ”El 

Becerisine Yönelik Çalışmalar” da aldıkları puan ortalamaları 11.02’dir.  Bu 

veriler dikkate alındığında öğretmen adaylarının okuma yazmaya hazırlık 
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çalışmalarının hem alt boyutlarında hem de genelinde yeterlilik algılarında iyi 

düzeyde puana sahip oldukları söylenebilir. 

 

Tablo 5’de okul öncesi öğretmen adaylarının yeterlilik algılarının öğrenim 

gördükleri lisans programına göre dağılımları verilmektedir. 

Tablo 5. Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına 

İlişkin Yeterlilik Algı Puan Ortalamalarının Öğrenim Gördükleri Lisans 

Programına Göre Dağılımı 

Öğrenim Gördüğü  
Lis. Prog. n X  s 

Sınıf  
Öğretmenliği 109 113.5 13.3 

Okul Öncesi  
Öğretmenliği 57 98.7 13.9 

Toplam  166 108.4 15.2 

Tablo 5 incelendiğinde 109 öğretmen adayının sınıf öğretmenliği programı 

son sınıf öğrencisi olduğu, 57 öğretmen adayının ise okul öncesi öğretmenliği 

programı son sınıf öğrencisi olduğu görülmektedir. Tablo 5’e göre araştırmaya 

katılan öğretmen adaylarından sınıf öğretmenliği lisans programında öğrenim 

gören öğretmen adaylarının sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik sınıf öğretmeni adaylarının 

yeterlilik algıları puan ortalamaları 113.5; okul öncesi öğretmen adaylarının 

yeterlilik algıları puan ortalamaları 98.7’dir.  

Öğretmen Adaylarının okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına ilişkin 

yeterlilik algılarının puanları öğrenim gördükleri lisans programına göre okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin 

yapılan t testi sonuçları Tablo 6’da verilmiştir. 
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Tablo 6. Öğretmen Adaylarının Öğrenim Gördükleri Lisans Programları ile 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin Yeterlilik Algılarına İlişkin t 

Testi Sonuçları 

Öğrenim 
Gördüğü Lis. 

Prog. 
n X  s sd t p 

Sınıf 
Öğretmenliği 109 113.

5 13.3

Okul Öncesi 
Öğretmenliği 57 98.7 13.9

164 6.69 .000 

        * p<0.05 

Tablo 6’da öğretmen adaylarının okuma yazmaya hazırlık çalışmalarındaki 

yeterlilik algı düzeyleri puanları arasında öğrenim gördükleri lisans programına 

göre sınıf öğretmenliği öğretmen adayları lehine anlamlı fark olduğu  [t(164)=6.69 

p<0.05] görülmektedir. Buna göre, sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya 

hazırlık çalışmalarındaki yeterlilik algı puan ortalamalarının (X=113.5) okul 

öncesi öğretmen adaylarının puan ortalamalarından (X=98.7)  daha yüksek olduğu 

saptanmıştır. Diğer bir değişle, sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya 

hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algıları okul öncesi öğretmen adaylarına 

göre daha yüksektir.  

 Bay (2008) anasınıfı öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algılarının belirlenmesi amacıyla yaptığı 

araştırmanın sonucunda, öğretmenlerin yeterlilik algı düzeylerinin yüksek olduğu 

ve genel yeterlilik algı puan ortalamasının 141.98 olduğu görülmüştür. 

Alisinanoğlu ve ark. (2008), yaptıkları araştırma sonucunda, Ankara ilindeki 

Üniversitelerin Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümüne bağlı okul öncesi 

öğretmenliği programında öğrenim gören okul öncesi öğretmen adaylarının 

okuma yazmaya hazırlık çalışmalarındaki yeterlik algı düzeylerinin düşük olduğu 

görülmüştür. Patterson (2002),  13 öğretmen ile yaptığı görüşme ve gözlemler 

sonucunda, öğretmenlerin sınıflarında okuma yazma becerilerini geliştirmeye 

yönelik okuma alanları bulundurdukları, yazılı çevreye önem verdikleri ve yazılı 

çevreyi sağladıkları ve yüksek sesle okuma etkinlikleri yaptıkları, küçük kaslarla 
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ilgili hareket becerilerinin gelişimine önem verdikleri ve küçük kasların 

gelişimine yönelik etkinlikler yaptıklarını belirlemiştir.  

3. Alt Probleme İlişkin Bulgular 

 Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algıları mezun oldukları ortaöğretim okul türüne 

göre farklılık göstermekte midir? 

 

 Tablo 7’de öğretmen adaylarının okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına 

ilişkin yeterlilik algı puan ortalamalarının mezun oldukları ortaöğretim okul 

türüne göre dağılımları verilmektedir. 

 

Tablo 7. Öğretmen Adaylarının Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına 

İlişkin Yeterlilik Algı Puan Ortalamalarının,  Mezun Oldukları Okul Türüne 

Göre Dağılımları 

Mezun Oldukları Okul Türü n X  s 
Normal Lise 66 110.77 14.86 
Kız Meslek Lisesi 11 105.36 14.22 
Anadolu Öğretmen Lisesi 15 112.67 12.14 
Diğer 74 105.89 15.92 

Toplam 166 108.41 15.21 

Araştırma kapsamına alınan öğretmen adaylarının mezun oldukları okul 

türü incelendiğinde 66 Normal Lise mezunu, 11 Kız Meslek Lisesi mezunu, 15 

Anadolu Öğretmen Lisesi mezunu, 74 diğer (Anadolu Lisesi,  Süper Lise ve 

Yabancı Dil Ağırlıklı Lise) mezunudur. Tabloda en fazla diğer liselerden 

(Anadolu Lisesi,  Süper Lise ve Yabancı Dil Ağırlıklı Lise) mezun öğretmen 

adayı olduğu görülmektedir. Puan ortalamalarına bakıldığında en yüksek yeterlilik 

algısına (X=110.77) “Normal Lise” mezunu öğretmen adaylarının sahip olduğu 

görülmektedir. 
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Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilik algı puanları ile mezun oldukları 

ortaöğretim okul türü arasında anlamlı farklılık olup olmadığına ilişkin yapılan 

Kruskal Wallis sonuçları Tablo 8 ‘de verilmiştir. 

 

Tablo 8. Öğretmen Adaylarının Mezun Oldukları Ortaöğretim Okul Türü İle 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarındaki Yeterlilik Algılarına İlişkin 

Kruskal Wallis Analizi Sonuçları 

Mezun Oldukları Okul Türü Sıra Ort. Sd X P 

Normal Lise 92.05
Kız Meslek Lisesi 70.68
Anadolu Öğretmen Lisesi 97.53
Diğer 74.94

3 6.5 0.90 

 p>0.05 
 
 Tablo 8’de, öğretmen adaylarının yeterlilik algı puan ortalamaları, 

öğretmen adaylarının mezun olduğu ortaöğretim okul türüne göre anlamlı farklılık 

göstermemiştir (p>0.05). Diğer bir değişle sınıf öğretmeni ve okul öncesi 

öğretmeni adaylarının mezun oldukları ortaöğretim kurumuna göre, okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarındaki yeterlilik algı puan ortalamalarının birbirine 

yakın olduğu görülmektedir. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Okul öncesi ve sınıf öğretmeni adaylarının okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına ilişkin yeterlilik algı düzeylerini belirlemek amacıyla yapılan 

çalışmada öğretmen adaylarının yeterlilik algı puanlarının iyi düzeyde olduğu 

saptanmıştır. Araştırmada kullanılan ölçeğin  geçerlilik ve güvenirlik çalışması 

sonucunda faktör  yükü .50’nin altında olan maddeler atılmış, orijinal ölçek 28 

madde ve 5 faktör olarak yeniden düzenlenmiştir. Ölçeğin genelinin güvenirliği 

için Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .90 olarak hesaplanmıştır.  
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Araştırmanın uygulaması Ankara ilinde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim 

Fakültesi İlköğretim Bölümüne bağlı Okul Öncesi Öğretmenliği ve Sınıf 

Öğretmenliği Programlarında öğrenim gören ve ölçeği yanıtlayan toplam 166 

öğretmen adayına yapılmıştır. Uygulamada öğretmen adaylarının okuma yazmaya 

hazırlık çalışmalarına ilişkin yeterlilik algı düzeylerinin mezun oldukları 

ortaöğretim okul türü ve öğrenim gördükleri lisans programına göre farklılık 

gösterip göstermediğine t testi ve Kruskal Wallis ile bakılmıştır. Öğretmen 

adaylarının öğrenim gördükleri lisans programları ile okuma yazmaya hazırlık 

çalışmalarına yönelik yeterlilik algı düzeyleri arasında sınıf öğretmeni adaylarının 

lehine anlamalı farklılık olduğu görülmüştür.  

MEB İlk Okuma Yazma Öğretimi Programında, okuma yazmaya hazırlık 

çalışmaları üç alt boyutta ele alınmıştır. Bunlar genel hazırlık, okuma hazırlık ve 

yazmaya hazırlık şeklindedir. Genel hazırlık çocukları okula hazırlamak ve 

aileleri bilgilendirmeye yöneliktir, okumaya hazırlık boyutunda, oturma, kitap 

tutma ve açma, okumaya özendirme, görsel okuma hazırlık şeklindedir. Yazmaya 

hazırlık boyutunda, el hareketleri, boyama, kalem tutma ve serbest çizgi 

çalışmaları yer almaktadır. Programda okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına tüm 

aşamalarıyla yer verilmiştir.  

MEB Okul Öncesi Eğitim Programında ise,  okuma yazma öğretmek okul 

öncesi eğitimin amacı olmadığı, ancak okuma yazmayı kolay öğrenmeyi 

sağlayacak ön becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılması gerektiği 

belirtilmiştir. Bu çalışmalardan bazıları, kalemi düzgün tutma ve düzgün kalem 

kullanma çalışmaları el yazısı yazmaya hazırlayıcı, bilek kaslarını çalıştıracak 

doğru çizgi çalışmalarının planlanması, bir sene boyunca uygulanacak ses 

çalışmalarını ilköğretimdeki okuma sistemini inceleyerek doğru şekilde planlayıp 

uygulanması şeklindedir. Öğretmenin, ilköğretim programını inceleyerek okuma 

yazmaya hazırlık çalışmalarını planlaması, çizgi çalışmalarında ve ses 

çalışmalarında nasıl bir yol izleneceğini kendisinin belirlemesi önerilmiştir. 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili bu düzenlemenin öğretmene 

bırakılması yerine okuma yazmayı öğrenmeye doğru geçişin uzmanlarca 
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planlanarak öğretmenlere sunulmasının bu alanda farklı ve yanlış uygulamalara 

yol açmayacağı düşünülmektedir.  

Sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği lisans programları 

incelendiğinde, sınıf öğretmenliği programında 3 kredilik  “İlk Okuma ve Yazma 

Öğretimi” ve 2 kredilik “Güzel Yazı Teknikleri” dersleri verilmektedir. Bu 

derslerinin içeriğinde okuma yazmaya hazırlık çalışmaları yer almaktadır. Okul 

öncesi öğretmenliği lisans programında ise, okuma yazmaya hazırlıkla ilgili 

zorunlu ders bulunmamaktadır.  Okul öncesi öğretmenliği lisans programında yer 

alan iki kredilik  “İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları” isimli ders, 

2006- 2007 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanmaya başlanmış ancak henüz 

öğretmen adayları bu dersi almamışlardır.  

2007–2008 eğitim öğretim yılından itibaren 5-6 yaşı içeren okul öncesi 

eğitimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve pilot çalışmalarının yapılamaya 

başlanmasıyla birlikte, çocukların okul öncesi eğitimde aldıkları okumaya –

yazmaya hazırlık çalışmalarının ilköğretim 1. sınıftaki okuma- yazmaya hazırlık 

çalışmaları ile paralellik göstermesi ve bütünlük oluşturulması gerekmektedir. Bu 

paralelliğin oluşabilmesi için ise sınıf öğretmenliği ve okul öncesi öğretmenliği 

lisans programlarındaki okuma yazmaya hazırlık çalışmalarıyla ilgili derslerin 

içeriklerinin de birbirleriyle örtüşmesi gerekmektedir. Okul öncesi öğretmenliği 

lisans programında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik ders sayısı 

arttırılması ve 60- 72 aylık çocukların eğitimine yönelik okuma yazma becerilerini 

destekler nitelikte ayrı bir program oluşturulması önerilebilir.  
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