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ÖZET 

VELİ ORYANTASYON PROGRAMININ OKUL ÖNCESİ 

ÖĞRENCİLERİNİN OKULA UYUMUNA ETKİSİ 

TOPCU, Elif 

Yüksek Lisans, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı 

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Serap NAZLI 

Temmuz 2017, x + 85 sayfa 

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi veli oryantasyon programının 

öğrencilerin okula uyumu üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırma, ön-test_son-

test, deney ve kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Araştırma, 2014-2015 eğitim- 

öğretim yılında okul öncesi eğitime başlayan ve programa katılmaya gönüllü olan 12 

veli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini 12’si deney grubunda, 12’si 

kontrol grubunda olmak üzere 24 veli oluşturmaktadır.  Deney grubuna Bilişsel 

Davranışçı  Aile Danışması Kuramı temel alınarak hazırlanan sekiz oturumluk “Veli 

Oryantasyon Programı” uygulanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak ön-test ve 

son-test verilerini elde etmek için “5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeği” ve programı değerlendirmek amacıyla “Veli Oryantasyon 

Programı Değerlendirme Formu” kullanılmıştır.  Deney ve kontrol gruplarının ön-test 

ve son-test okula uyum düzeyleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığı “Mann 

Whitney-U” ve “Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi” ile analiz edilmiştir. Araştırma 

sonucunda “Veli Oryantasyon Programının” okul öncesi öğrencilerinin okuldan 

kaçınma düzeylerini azaltmada bir etkisinin olmadığı ancak okula uyum, işbirlikli 

katılım, kendi kendini yönetme ve okulu sevme düzeylerini anlamlı bir şekilde artırdığı 

bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Okul Öncesi, Okula Uyum, Veli Oryantasyon Programı 
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SUMMARY 

THE EFFECT OF THE PARENT ORIENTATION PROGRAM ON THE SCHOOL 

ADJUSTMENT OF PRE-SCHOOL STUDENTS 

TOPCU, Elif 

Master Thesis Program of Guidance and Psychological Counseling 

Thesis Advisor: Serap NAZLI, Prof. Dr. 

Jul 2017, x +85 pages 

The main objective of this research is to investigate the effect of the parent 

orientation program on school adjustment of pre-school students. The research is an 

experimental study with pretest and posttest, experimental and control groups. The 

study was carried out with 12 parents who started volunteering in pre-school education 

and participated in the program in 2014-2015 academic year. The sample of the study 

was consisted of 12 parents in the experimental group and 12 parents in the control 

group, totally 24 parents. Eight sessions Parent Orientation Program was administered 

to the experimental group which was prepared on the basis of Cognitive Behavioral 

Family Counseling Theory. In the research 'Teacher Assessment Scale for School 

Children for 5-6 Years' was used as a pre-test and post-test and for the purpose of 

evaluating the program 'Parent Orientation Program Evaluation Form' was used. “Mann 

Whitney-U” and "”Wilcoxon Marked Ranks Test” were used to determine whether 

there was a significant difference between the pre-test and post-test in terms of 

adjustment levels of the experimental and control groups. As a result of the research, it 

was found that the Parent Orientation Program didn’t have an effect on decreasing the 

avoidance levels of preschoolers, but it significantly increased the levels of school 

adaptation, cooperative participation, self-management and school love of preschoolers.  

Key Words: Pre-school, Adaptation to School, Parent Orientation Program 
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ÖNSÖZ 

 

Bu çalışmada okula uyum sürecinde ailenin etkisi incelenmek istenmiştir. Okul 

öncesi eğitim döneminin okul uyumunda önemli olması ve bu dönemde ailenin sürece 

katıldığı çalışmaların olmamasından yola çıkılarak yapılan bu çalışma ile alana katkı 

sunmak amaçlanmaktadır.  

Çalışmanın tamamlanmasında birçok kişi katkı sunmuştur.  Öncelikle bu 

çalışmanın başlangıcından tamamlanmasına kadar olan süreçte bana yol gösterici olan,  
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NAZLI’ya teşekkürlerimi sunarım.  

Bu süreçte arkadaş olarak beni daima motive ederek yanımda olan, akademisyen 

olarak her türlü desteğini esirgemeyen Dr. Mahmut ÇİTİL’e, ölçme ve değerlendirme 

ile ilgili her soruma bıkmadan yanıt veren Yard. Doç. Dr. Fatih KEZER’e, tezimi 

tamamlamamda ve düzeltmelerimde bana destek veren Mustafa KURT’a, çalışmamı 

okuyup bana akademik ve duygusal destek veren değerli arkadaşım Araş. Gör. Sare 

TERZİ’ ye, Veli Oryantasyon Programı’mın uygulama sürecinde bana destek olan Milli 

Eğitim Vakfı Koleji idarecilerine ve benden hiçbir desteğini esirgemeyen daima 

yanımda olan çalışma arkadaşım Hülya ACAR’a sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca 

programa katılan değerli velilerime, okul öncesi öğretmen arkadaşlarıma, zorlu tez 

sürecinde bana destek olup her zaman yanımda olan Gizem Özkan’a ve bu süreçte 

destek olan arkadaşlarım Mustafa Tufaner, Gülsemin Kardeş ve Ahmet Aşkan’a çok 

teşekkür ederim.  
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BÖLÜM 1 

 

GİRİŞ   

 

Bu bölümde, araştırmanın problemi açıklanarak, amacı, önemi, sınırlılığı ve 

tanımları ele alınmıştır.  

 

1.1. Problem 

 

Öğrenmenin çok yüksek olduğu okul öncesi eğitim dönemi, öğrencilerin okul 

hayatının temeli oluşturulmaktadır. Bu dönem çocukların öğrenmek ve keşfetmek için 

büyük istek duyduğu ve beyinleri hızla geliştiği için çevresel etkilere en açık olduğu, 

bilişsel, fiziksel, dil, sosyal ve duygusal gelişim açısından geleceği etkileyen önemli 

özelliklerin kazandığı bir dönemdir (Aydın, 2003).  

Çevre, öğrenme motivasyonunu ve çocuğun gelişimini etkilemektedir. 

Çocuğun hangi hızda neleri öğrenebileceği, çocuğun çevresinin destekleyici olması ve 

imkânlar sunmasıyla ilgili olabilmektedir. Çevresel uyarıcılar çocuğun gelişimini 

olumlu yönde etkileyebildiği gibi istenmeyen bir şekilde de etkileyebilmektedir. Bu 

nedenle çocuğun sağlıklı bir gelişim sürecine sahip olabilmesi açısından okul öncesi 

dönemde zengin uyarıcı olan bir çevre içinde yer alması ve çocuğa öğrenmesi için yeni 

fırsatların sunulması önemlidir. Çevre, uyarıcılar bakımından ne kadar zengin ise çocuk 

o kadar hızlı öğrenir ve gelişir (MEB, 2013a).  

İnsan davranışı, psikolojik, biyolojik ve sosyal gelişimi, sosyal çevresi 

içerisinde ortaya çıkan etkileşimlerin yönüne göre şekillenmektedir. Her insan, çeşitli 

sistemlerden meydana gelen bir çevre içerisinde doğar. Bu sistemlerden bazıları; eğitim 

sistemi, aile sistemi, inanç sistemi, siyasal sistem, ekonomik sistem ve çalışma hayatını 

oluşturan iş sistemidir. Bireyler bu sistemler ile bilgi, duygu, düşünce, değer 

paylaşımını gerçekleştirebilmek için diğer bireylerle etkileşim kurar. İnsan, biyolojik, 

psikolojik ve sosyal boyutu olan, kültürel bir varlıktır. İnsanlar davranışlarıyla çevresini 

etkileyebilir ve aynı zamanda bulunduğu çevresel sistemlerden de etkilenir (Ashman ve 

Hull 1999: akt: Danış,2006) Bu etkileri araştıran ve üzerinde duran Ekolojik sistem 

yaklaşım insan davranışını etkileyen, iç ve dış kuvvetlerin birbirini etkilemeleri
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üzerinde durmaktadır. Bu yaklaşım bireylerin çeşitli durumlara uyumlarını sağlayan 

kabul edilebilir davranış kalıplarını tanımlar ve çevre içerisinde bulunan insan ve diğer 

sistemlerin birbirleri etkilerini inceler. Bu sistemler arasındaki etkileşim gelişim ve 

öğrenme açısından önemlidir. 1970’li yıllarda Bronfenbrenner tarafından temelleri 

atılan ekolojik yaklaşım, çocuğun toplumun bir üyesi olması için geçen sürece 

odaklanmaktadır (Danış, 2006). Çocuğun yaşamındaki önemli sistemler etkileşim 

içerisinde olduğunda çocukların eğitimlerine ve gelişim süreçlerine yönelik birlikte 

hareket edilebilecektir.  Çocuğun yaşamında aile sisteminden sonra farklı bir sistem 

olarak eğitim sistemi içerisine girişi okul öncesi dönem ile birlikte olmaktadır.  

Ülkemizde okul öncesi eğitim, 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile 

tanımlanmıştır. Bu kanuna göre okul öncesi eğitim; mecburi öğrenim çağına gelmemiş 

çocukların eğitimini kapsamaktadır (Madde 19). Bu kanuna göre okul öncesi eğitimin 

amacı, çocukların zihin, beden ve duygu gelişimini ve iyi alışkanlıklar kazanımını 

sağlamak, onları ilkokula hazırlamak, şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen 

çocuklar için ortak bir zemin oluşturmak, çocukların Türkçeyi doğru ve güzel 

kullanmalarını sağlamaktır (MEB,2010).  

Okul öncesi eğitim dönemi çocuğun yaşamında kritik bir dönemdir çünkü bu 

dönemde pozitif deneyimler yaşayan çocuk okula, öğrenmeye ve kendi becerilerine 

yönelik pozitif tutumlar geliştirir. Erken yaşam deneyimleri ile elde edilen bilgi, beceri 

ve alışkanlıklar, çocuğun okula, kendi becerilerine ve öğrenmeye dair geliştireceği 

tutumları belirleyip, sosyalliğini, okul başarısını ve duygusal yaşamını etkiler (Arı, 

2003). Çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişebilmesi ve öğrenme sürecine karşı pozitif 

tutumlar geliştirebilmesi açısından nitelikli bilişsel uyaranların, olumlu sosyal ve 

duygusal deneyimlerin, zengin dil etkileşimlerinin, çocuğa sunulduğu ve çocuğun 

bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin oluşturulmasına ihtiyaç vardır. Bu durum 

nitelikli bir okul öncesi eğitim ve sağlıklı bir aile ortamı ile mümkün olabilmektedir 

(MEB,2013a). Nitelikli bir okul öncesi eğitim; fiziksel donanım ve düzenleme, eğitim 

programlarının çocukların tüm gelişim alanlarını destekleyici şekilde planlanmış olması, 

öğretmen-çocuk iletişimi, ailenin eğitim sürecine katılımı ve desteği belirlemektedir 

(Kandır, 2003).  

Çocuğun erken yaşta negatif deneyimler yaşaması, onu eğitim yaşamı boyunca 

etkileyecek sorunlar yaşamasına neden olabilir (MEB, 2013a). Okula başlamak çocuklar 

için büyük bir yenilik ve değişimdir. Evden ilk defa ayrılan çocuk gününün büyük bir 

kısmını yeni arkadaş ve yetişkinlerle birlikte geçirmektedir. Çocuğun uyumu, diğer 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/temkanun_0/temelkanun_0.html
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insanlarla ilişkisinde gösterdiği davranışlarla belirlenebilir. Uyum sağlamış çocuk, hem 

kendisiyle hem de çevresindeki insanlarla ahenk içerisindedir. Okula uyum sürecinin 

sorunsuz ve kolay geçmesi çocuğun hem okul yaşamı hem de sonraki dönemler için 

büyük önem taşımaktadır (Alpsan, 1977; Bayrakdar, Teletar ve Şahin, 2012). 

Okul hayatının en kritik dönemleri okulun başladığı ilk zamanlardır. Hirst, 

Jervis, Visagie, Sojo ve Cavanagh (2011) okula uyum döneminin çocuklar ve aileler 

için stresli bir dönem olduğunu ifade etmektedir.  Aileler de çocuklar gibi bu süreci 

farklı düşünceler ve duygularla yaşamaktadırlar (Sığırtmaç ve Taşçı, 2014).  

Çocuğa dış dünyayı tanıma imkânı veren, ona çeşitli özellikler kazandıran en 

temel kurum ise ailedir. Çocuk ailesinden öğrenme için gerekli temel deneyimleri 

kazanırken, okul öncesi eğitim kurumlarında da bunu sağlamlaştırma olanağı 

bulmaktadır. Gordon’a (1993) göre, ebeveynlerin çocukları üzerindeki etki alanı 

oldukça geniştir. Ebeveynler özellikle 0-6 yaş döneminde hem çocuklarının 

ihtiyaçlarının yerine getirilmesinde sorumlu kişilerdir hem de ilk öğretmenleridir. İnsan 

kişiliğinin gelişimsel temellerinin atıldığı okul öncesi dönemde, çocuğun aile içindeki 

yeri, geliştirdiği kimlik ve kazandığı değer çocuğun zamanla toplum içerisinde 

kazanacağı değerin ve kimliğin belirleyicisi olacaktır. Olumlu aile ilişkileri çocuğun 

olumlu sosyal ilişkiler kurmasını ve diğer çocuklarla etkileşime daha rahat girebilmesini 

sağlarken, çocuğun ilişkileri ve başarısı için gerekli olan toplumsal yeterliliğinin 

oluşmasını sağlayarak öz-yetkinlik ve öz-değer duygularının gelişmesini sağlar. 

Duyarsız ve ilgisiz ebeveynlik çocukta olumsuz duygulara temel olabileceği için çocuk 

yoğun öfke duygusu yaşayabilir. Bu da çocuğun toplumsal uyumunu, gelişimini ve 

başarısını negatif yönde etkileyebilmektedir (MEB, 2013b). Çocuğun gelişimini ve 

başarısını etkileyen en önemli etkenlerden biri olan aile; çocuğun okula karşı olumlu 

tutum oluşturmasında da başlıca rol oynamaktadır (MEB,2013a). 

Ogelman, Önder, Seçer ve Erten’in (2013) yaptığı araştırmada, annelerin 

çocuklarına yönelik tutumlarının, okul öncesi eğitim dönemindeki çocuklarının okula 

uyumlarını ve sosyal becerilerini etkileyebildiğini göstermiştir. Anneleri ile olumsuz 

tutumlar sonucunda sağlıklı iletişim kuramayan çocuklar ise akranlarıyla olan 

ilişkilerinde sosyal becerileri daha az kullanmaktadırlar ve okula uyumda sorun 

yaşamaktadırlar. Anneleri ile olumlu tutumlar sonucunda sağlıklı iletişim kurabilen 

çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına daha yüksek düzeyde uyum sağladıkları 

görülmüştür.  
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Ailelerin olumsuz tutumları, bireyin sosyal yaşamını ve okul yaşantısını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Okula ilk adım olan okul öncesi eğitimde bu tutumlar 

değiştirilmediğinde, öğrencilerin okul ile ilgili olumsuz tutum oluşturmalarına neden 

olabilmektedir. Bu süreçte ailelerin üzerlerine düşen görev ve sorumlukların farkına 

varmaları ve yerine getirmeleri konusunda desteğe ihtiyaçları vardır.  

Çeliktürk (2011) tarafından yapılan bir araştırmada, öğretmenlerin ve velilerin 

okula uyum süreci ile ilgili görüşleri alınmıştır. Araştırmada hem öğretmenlerden hem 

de velilerden alınan görüşlere göre, okula uyum sürecine aileler dâhil edilerek ailelerle 

de uyum çalışmalarının, bilgilendirmelerin yapılması ve okul rehberlik servislerinin de 

bu sürece destek vermesini gerekli gördükleri sonuçları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmaya 

göre uyum sürecine rehberlik servisi de dâhil edilmelidir (Çeliktürk, 2011). Rehberlik 

servisinin çalışmaları içerisinde oryantasyon süreci ile ilgili planlar da yer almalıdır. 

Rehberlik servisleri planları gelişimsel rehberlik ve psikolojik danışma 

programına göre hazırlanmalıdır. Myrick’e (1997) göre gelişimsel rehberlik ve 

psikolojik danışma programının sekiz amacı vardır. Bu amaçlardan bir tanesi ve Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2006 yılında belirlediği yedi yeterlik alanından bir tanesi 

‘okula ve çevreye uyum’ dur (akt: Nazlı, 2011b). MEB (2012), Okul Öncesi Eğitim 

Rehberlik Programında bu yeterlik alanı şöyle açıklanmıştır:   

İlk kez ebeveynlerinden ve aile ortamından ayrılarak bir eğitim sistemine katılan 

çocuğun, sosyalleşme sürecine katkı sağlaması ve katıldığı yeni ortama alışması 

amacıyla bu yeterlik alanı belirlenmiştir. Belirlenen bu yeterlik alanında yer alan 

kazanımlar ile çocuğun, okul içinde olumlu ilişkiler geliştirerek kişilerarası ilişkilerin 

gelişimine katkı sağlaması, okulun ve sınıfın bir bireyi olarak sosyalleşmesi, 

toplumun en küçük kurumu olan aileden sonra okul ve sınıfın bir üyesi olarak 

toplumsal kuralları öğrenmesi amaçlanmıştır. 

 Kapsamlı gelişimsel rehberlik programlarında bireyin gelişimsel ihtiyaçları ön 

plandadır. Gelişimsel rehberlik ile bireyin içinde bulunduğu gelişimsel dönemin 

ihtiyaçlarını ve görevlerini yerine getirmesi için bireye destek olmayı ve bireye içinde 

bulunduğu dönemde ve sonraki yaşantısında başarılı olması için gerekli olan beceri 

ve yaşantıları kazandırmak amaçlanmaktadır (Nazlı, 2011b).  

Kapsamlı gelişimsel rehberlik programı eğitim sisteminin ilk dönemi olan okul 

öncesi dönemden başlamaktadır. Çocuğun okula başlama süreci çok önemlidir çünkü 

buradaki yaşantılar sonraki yaşantıları etkilemektedir. Çocukların okul öncesi dönemde 

akademik ve sosyal olarak nasıl baş ettiği onların lise dönemine kadar akademik, sosyal 

ve zihinsel sağlık göstergelerinin güçlü tahmincisidir (Cowan,2014).  
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Okula uyum sürecinin nitelikli bir şekilde çocuk, aile, öğretmen, okul ve 

toplumsal çevre ele alınarak planlanıp uygulanması önemlidir. Bu kapsamda Milli 

Eğitim Bakanlığı’nın 2006-2007 eğitim öğretim yılı itibariyle başlattığı çalışma ile okul 

öncesi ve ilkokula yeni başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası planlanmaktadır. 

Öğrenciler okula bir hafta erken gelerek okulu ve öğretmenlerini tanımaları ve uyum 

sağlamaları ile ilgili etkinlikler yapılmaktadır. Ancak bu sürece ailelerin dâhil edildiği 

çalışmalar birkaç il (İstanbul ve Elazığ) ile pilot uygulama olarak kalmıştır ve bu 

çalışmalar okul öncesi eğitimi kapsamamaktadır.  UNICEF tarafından ‘Okul Öncesi 

Okula Uyum Programı’  hazırlanmıştır. Programa göre, eğitim hayatına yeni başlayan 

ve daha sonraki kademelere geçiş yapacak olan çocukların yaşama ihtimali olan uyum 

sorunlarını en aza indirmeyi ve okula uyumu desteklemeyi amaçlamaktadır. Program 

içerisinde çocuk-aile-okul üçgenini içine alan etkinlikler geliştirilmiştir. Programın bir 

kısmında aile el kitabı ve aile etkinlik kitabı şeklinde bölümler bulunmaktadır. Program 

içerisinde okula uyum dair teorik ve uygulamaya yönelik bilgiler ve örnekler 

sunulmuştur ancak programın yaygınlaştırma aşaması henüz tamamlanmamıştır. 

Eğitime erişim,  kaydolma ve tamamlama,   ülkemiz eğitim politika hedefleri 

arasında yer almaktadır. Okula hazır bulunuşluk ve okula uyum bütün öğrencilerin 

kaliteli eğitimin bütün olanak ve fırsatlarından yararlanmalarını sağlamak, etkili 

öğrenmeyi ve sağlıklı gelişimi hedef alan eğitim sistemlerinin temelinde yer alır. Okula 

hazır bulunuşluğun, çocukların okul içi ve dışındaki günlük yaşam başarıları, akademik 

başarıları ve mesleki başarıları üzerindeki etkisi, çocukların okula uyumlarının ne kadar 

önemli olduğunu göstermektedir. Okula uyum süreci aynı zamanda, toplumların 

sürdürülebilir sosyal ve ekonomik gelişmesi için önemlidir. Toplumsal boyutta okula 

uyum ile insan kalitesi ve gelişmişlik arasında bağlantılar kurulmakta ve eğitim üzerine 

yapılan yatırımların en küçük yaştan başlatılmasının en yüksek faydayı getireceği ifade 

edilmektedir (Cunha ve Heckman, 2010).  

Milli Eğitim Bakanlığı’nın “İlkokul 1. Sınıflar ile okul öncesi eğitime 

başlayacak öğrencilerin okula uyumlarını sağlamak ve okul korkularını yenmeleri” 

amacıyla 2006- 2007 eğitim- öğretim yılı başında başlattığı proje ile birlikte, okulların 

açılışından bir hafta önce gelerek “uyum programına” katılmaya başlamışlardır. Yapılan 

program öğrenciye yönelik olup birkaç ilde veliler oryantasyon sürecine dahil 

edilmemektedir. Bu illerde ise düzenli bir uygulama yapılmamakla birlikte program 

yalnızca birinci sınıf ve beşinci sınıf velilerine uygulanırken okul öncesi velilerine 

yönelik yapılan bir çalışma bulunmamaktadır. Okula başlama aile için önemli bir 
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dönemdir ve bu dönem hem çocuk hem de aile için bir uyum sürecini gerektirmektedir. 

Öğrencilere yönelik çalışmaların yanı sıra aile ile çalışıldığında ve aile sürece dâhil 

edildiğinde sonuçlar daha kalıcı olabilecektir. 

Bu bağlamda okula uyum döneminde velilerin okula uyum süreci hakkında 

bilgi sahibi olarak okul ve ebeveynlik öz-yeterliğiyle ilgili olumlu tutum edinmeleri, 

ebeveynlik becerilerini geliştirmeleri sonraki dönemlerde karşılaşabilecekleri sorunlara 

önleyici bir yaklaşım olacaktır, bu konuda yapılan araştırma sayısı az olduğundan böyle 

bir araştırmaya gereklilik duyulmuştur.  

Okul öncesi öğrencilerinin okula uyumunu desteklemede ailenin rolünün 

incelenmesi bu araştırmanın problemini oluşturmaktadır.  

 

 

1.2. Amaç 

 

Bu araştırmanın temel amacı, okul öncesi öğrencilerinin velilerine uygulanan 

veli oryantasyon programının öğrencilerin okula uyumuna etkisinin incelenmesidir.  

Bu amaç kapsamında araştırmada aşağıdaki iki denence test edilmiştir:  

1. Veli Oryantasyon Programına katılan velilerin (deney grubu) 

çocuklarının okula uyum düzeyleri, katılmayan velilerin (kontrol grubu) çocuklarının 

okula uyum düzeylerine göre anlamlı bir şekilde artar.  

2. Veli Oryantasyon Programına katılan velilerin (deney grubu) 

çocuklarının  okulu sevme, işbirlikli katılım, okuldan kaçınma, kendi kendini yönetme 

düzeyleri, katılmayan velilerin (kontrol grubu) çocuklarının okula uyum düzeylerine 

göre anlamlı bir şekilde artar.  

 

1.3. Önem 

 

Öğrenim yaşamları boyunca tüm çocuklar okul öncesi dönemden başlayarak 

yeni bir öğretim kademesine geçerken okula uyum olgusu ile yüz yüze kalırlar. Bu 

geçişlerde çocuklar geride bıraktıkları öğretim kademesinden farklı ortam ve durumlarla 

karşılaşırlar ve onlardan bu yeni ortam ve durumlara kısa sürede uyum sağlamaları 

beklenmektedir. 
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Okul öncesi dönem okula uyum sürecinin yaşandığı ilk dönemdir. Bu 

dönemdeki deneyimler hem okul öncesi eğitimi hem de ilkokul sürecini 

etkileyebilmektedir. Bu süreçte sorun yaşayan çocuklar için kısa ve uzun vadeli birçok 

risk söz konusu olabilmektedir (Önder ve Gülay, 2010). Okul öncesi dönemde 

çocukların yaşamında aile önemli bir yer tutmaktadır. Çocuk yetiştirme yöntemleri ve 

anne-baba-çocuk iletişiminin doğrudan çocukların davranış ve sosyal becerileri, okula 

uyumu etkileyebilmektedir.  

Başaran, Gökmen ve Akdağ (2014), öğretmenlerle yaptıkları çalışmada,  

çocuğun ön yargılarını okula uyum sorunlarının bir nedeni olarak bulmuşlardır. Bu 

sonuç, ebeveynlerin okul başlamadan önce çocuklarını okula hazırlamada eksik ve 

yetersiz olmaları ile ilişkili bulunmuştur. Öğretmenler okul uyum sürecini 

kolaylaştırmak için okul başlamadan önce yapılan çalışmalar arasında aile bilgilendirme 

uygulamalarını belirtmemişlerdir. Aile bilgilendirme çalışmalarını okul başladıktan 

sonra yapılan uygulamalar arasında ifade etmişleridir. Bu durum ailelerin okul 

başlamadan çocuklarının okula uyumunu kolaylaştırmak için yapabilecekleri şeyler 

konusunda desteğe ihtiyaçları olduğunu göstermektedir. Öğretmenler okula uyum 

sürecinde aileler, okul psikolojik danışma ve rehberlik birimleri ile işbirliği 

yapmaktadırlar ancak bu çalışmalar çok sınırlı düzeydedir. 

Gelişimsel rehberlik modeli ile birlikte öğrencilerin gelişim dönemlerinin 

özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun önleyici yaklaşımın önemi ortaya çıkmıştır. 

Kapsamlı gelişimsel rehberlik programına göre, öğrencilerin gelişimsel görevlerini 

yerine getirebilmelerine destek olmak amacıyla etkinlikler planlanmalıdır. Bu 

etkinlikler planlanırken aile sürece destek olması amacıyla ebeveyn konsültasyonu ve 

aile eğitimleri yapılmaktadır (Nazlı, 2011b). Aile eğitimleri hazırlanırken temel alınan 

kuramlardan ‘Bilişsel Davranışçı Aile Danışması Kuramına’ göre ebeveynlerin 

tepkilerinin değişmesiyle çocukların da davranışlarının değişeceği umulmaktadır. 

Bilişsel davranışçı aile eğitimleri, ailenin gücüne odaklanır ve ebeveynlere beceriler 

öğretilerek bunları uygulaması beklenir. Eğitim süreci ebeveynin otoritesini azaltmadan 

başarılı olursa, ebeveynlerin yetenekleri artırılır ve onlarda güven duygusu geliştirilir 

(Nazlı, 2011a). 

Öğrencilerin okula uyumu ailelerin tutumu ile şekillenmektedir. Bu yüzden 

okul- aile- öğretmen işbirliği ve ortak tutumu önemlidir.  Veli oryantasyon programı ile 

veli de okula uyum sağlayacak ve ebeveynlik ile ilgili olumlu tutuma sahip olacaktır. 
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Aileler olumlu tutum sergilediğinde çocuğun okula uyum süreci de daha kolay 

olacaktır.  

Veli Oryantasyon Programı ile okula uyum sürecine aile de dahil edilerek, okul 

öncesi dönemden başlayarak toplumsal boyutta insan kalitesi ve gelişmişlik 

destelenerek, ülke eğitim politikasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Ayrıca 

araştırmada veli oryantasyon programı ile öğrencilerin okula uyumuna etkisi 

belirlenecektir. Bu sayede Türkçe alan yazına getireceği katkılardan dolayı bu 

çalışmanın önem taşıyacağı düşünülmektedir.  

Araştırma bulgularının bu konuda yapılacak yeni araştırmalara ve okula uyum 

konusunda okulda çalışan psikolojik danışmanlara ve rehber öğretmenlere yol 

göstermesi açısından önemli katkı sağlayacağı düşünülmektedir.  

 

 

1.4.  Sınırlılık 

 

Okula uyum değişkeni öğrenciler üzerinden doğrudan ölçülebilmesi için bir 

ölçme aracı bulunmadığından, dolaylı olarak öğretmenler tarafından değerlendirilerek 

belirlenmiş olması bu araştırmanın sınırlılığını oluşturmaktadır.  

 

 

1.5. Tanımlar 

 

Okula uyum: Bu araştırmada okul uyumunu Okul Uyumu Öğretmen 

Değerlendirmesi Ölçeğinden alınan puanlar belirleyecektir.  

Okul öncesi eğitim: 3-6 yaş çocuğun sosyal-duygusal,  motor, dil ve bilişsel 

gelişimini desteklemek amacıyla, bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

hazırlanan bir program çerçevesinde ilkokula hazırlayan sistemli bir eğitimdir (MEB, 

2013a) 

Veli oryantasyon programı: Araştırmacı tarafından okul öncesi 

öğrencilerinin okula uyumunu artırmak amacıyla hazırlanan 8 oturumluk aile eğitim 

programıdır. 
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BÖLÜM 2 

 

KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 

 

Bu bölünde kuramsal çerçeve kapsamında, okul öncesi eğitim, okula uyum ve 

okula uyumun belirleyicileri başlıkları altında kuramsal bilgilere yer verilmiştir. Ayrıca 

yerli ve yabancı alan yazında yer alan araştırmalara araştırma konusuyla ilgili 

araştırmalar ele alınmıştır. 

 

2.1. Okul Öncesi Eğitim 

 

Toplumsal gelişimin en önemli araçlarında biri olan eğitim; bireyin tüm gelişim 

alanlarında kendi sürecini tamamlamasında önemli bir rol oynamaktadır. Eğitimin bir 

süreç olarak hem bireyi hem de bireyin içinde yaşadığı toplumu etkileme gücünün 

yüksek olması bilim insanlarının erken yaşa odaklanmalarına ve süreci olası en erken 

yaşta başlatmalarına neden olmuştur (Toran, 2014).  

Çocukluğun tarihsel süreci hakkında yapılan çalışmalar göstermektedir ki, okul 

öncesi eğitim döneminin farklı bir gelişim dönemi olmasıyla ilgili ilk bilgiler eski 

Yunan dönemine kadar uzanmaktadır. Yirminci yüzyılda ise bu dönemin farklı bir 

dönem olduğu, gelişim ve eğitim ihtiyaçlarının farklı olduğu kabul edilmiştir. Bu dönem 

çocuk gelişimi için kritik bir dönemdir (Oktay, 2002).  

Okul öncesi eğitim kurumlarının ortaya çıkışı, 19. yüzyılın başlarında annelerin 

fabrikalarda çalışmaya başlamasıyla olmuştur. O dönemde okul öncesi eğitim 

kurumlarının amacı, anneler çalışırken çocuklarına hijyen ve ahlak kurallarının 

öğretilmesi, çocukları dışarıdan gelebilecek zararlara karşı korumak ve çocuklara 

bakılmasını sağlamaktır. Günümüzde ise okul öncesi eğitim, çocuğun doğumundan 

temel eğitime başladığı ana kadar geçen bir zaman dilimi içeren ve sonraki hayatını 

önemli ölçüde etkileyen bir süreçtir. Bu zaman diliminde çocuklar; sürekli gelişerek, 

çocukların dil gelişimi, bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimin 

önemli oranda tamamlandığı ve kişiliğinin şekillendiği bir eğitim döneminden 

geçmektedirler (Ömeroğlu ve Yaflar, 2004). Alan yazında okul öncesi eğitim ile ilgili 

birçok tanım bulunmaktadır. Bu tanımlardan bazıları aşağıda belirtilmiştir.
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Okul öncesi eğitim, 3-6 yaş çocuğun sosyal-duygusal,  motor, dil ve bilişsel 

gelişimini desteklemek amacıyla, bireysel farklılıklarına ve ihtiyaçlarına uygun olarak 

hazırlanan bir program çerçevesinde ilkokula hazırlayan sistemli bir eğitimdir (MEB, 

2013a). İnsan gelişimi, doğum öncesi dönemde başlayarak ölüme kadar süren, birçok 

faktörün etkilediği, genel olarak bütün insanlarda aynı süreçleri içeren ve her insanda 

farklı yaşanan bir süreçtir (Aydın, 2002). Genel bir deyişle hayatın ilk altı yılını 

kapsayan okul öncesi yıllarında insanoğlu yaşadığı çevreyle etkileşiminin en fazla 

olduğu, hızlı ve etkili geliştiği bir dönemdedir. Yukarıda da değinildiği üzere, bu 

yıllarda çeşitli alışkanlıkların kazanılması, temel bilgi ve becerilerin öğrenilmesi ve 

kişiliğin oluşması, şekillenmesi gibi durumlar nedeniyle sonraki hayata etkisi 

bakımından bu dönem kritik bir öneme sahiptir (Arı, 2003). Burada ayrıca belirtmek 

gerekir ki, bu dönem yetişkinliğe hazırlanmanın yanı sıra kendi başına da önemli bir 

dönemdir. Okul öncesi eğitim dönemindeki çocuğun bazı temel ihtiyaçları 

bulunmaktadır ve bunlar yaşamının önceliklerini belirlemektedir. Okul öncesi 

dönemdeki çocuğun temel ihtiyaçları sağlıklı bakım ve beslenme, güven, sevgi ve ilgi, 

hareket ve oyun, kendi kendini tanıma, özgürlük ve yetişkin desteğidir (Ural ve 

Ramazan, 2007). Bu ihtiyaçların tam olarak ve zamanında karşılanması çocuğun 

dünyaya bakışını belirlemektedir. İhtiyaçlarının karşılanıp karşılanmaması çocuğun 

insanlara güven ya da güvensizlik duymasının temelini oluşturmaktadır. Ayrıca bu 

dönem çocuğun toplumsallaşma sürecinde önemli bir basamaktır ( Güven ve Azkeskin, 

2010). 

Okul öncesi dönem; temel gelişim alanlarında iç içe geçmiş ve birbiriyle 

bağlantılı süreçleri anlamayı, desteklemeyi, geliştirmeyi ve buna uygun eğitsel 

düzenlemeleri gerektiren bir özelliğe sahiptir (Turaşlı, 2007). Okul öncesi dönemde, 

çocuklar çevresini tanımaya ve iletişim kurmaya isteklidirler. Bunun yanı sıra yaşadığı 

bu dönemde çocuklar toplumun değer yargılarına ve kültürel yapısına uygun davranışlar 

ve alışkanlıklar kazanmaktadırlar. Bu dönemde ailesi tarafından sevgi ve şefkatle 

büyütülmesi, ihtiyaçlarının karşılanması gelişiminin tüm yönleriyle desteklenmesi çok 

önemlidir (Şahin, 2005).  Bu dönemdeki eğitim çocuğun ihtiyaçlarına ve özelliklerine 

uygun yöntem ve şekilde verilmesi gerekmektedir.  

Okul öncesi eğitim genel olarak çocukların doğumundan altı yaşına kadar olan 

zaman diliminde gelişimlerini desteklemeye ve sağlamaya yönelik düzenlenmiş, planlı 

ve sistemli her türlü eğitim etkinliklerini içermektedir (Ural ve Ramazan, 2007). Gülay 
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ve Akman’a (2009) göre de okul öncesi eğitim, çocukların ihtiyaçlarına ve gelişim 

düzeylerine uygun zengin bir çevre ve uyarıcı olanağı sağlayan bir eğitim sürecidir.  

Okul öncesi eğitim; düşünce ve duygularını açık bir şekilde ifade edebilen, 

meraklı, araştırmacı, girişimci, bir problemle karşılaştığında çözümler ve alternatifler 

üretebilen, başkalarının ve kendi haklarına saygı duyan, kendi kendine karar verebilen, 

ve yöneten, potansiyelini ve yeteneklerini en iyi şekilde ve düzeyde kullanabilen, kişiler 

yetiştirebilmeyi amaçlamaktadır (Unutkan, 2006). Milli Eğitim Bakanlığı (2013a) da, 

okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi için bazı temel ilkeler belirlemiştir. 

Bunlar;  

1. Okul öncesi eğitim dönemi, insanların hayatında diğer dönemlerin temelini 

oluşturmaktadır. 

2. Çocuklar çeşitli yollardan ve farklı miktarlarda gelişirler (sosyal, duygusal, 

zihinsel, fiziksel ve zihinsel). Burada temel ve önemli olan her alanın 

gelişmesidir.  

3. Küçük yaştaki çocuklar yaşadıkları tecrübelerden ve çevrelerinde olan olay, kişi, 

uyaran vb şeylerden öğrenirler.  

4. Çocuklar, sözel olarak dinledikleri eğitimden daha çok ilgi duydukları, 

motivasyonları sağlandığı ve etkin olarak katıldıkları durumlarda daha iyi 

öğrenirler.  

5. Çocukların etkili faaliyetler yapabilmeleri için yere ve zaman ihtiyaçları vardır. 

6. Öğrenme süreci çocukların yapamadığı şeylerden değil, yapabildiği şeylerden 

başlamalıdır. 

7. Çocukların kendileri, etrafındaki insanlar ve dünya ile ilgili bilgi sahibi 

olabileceği en temel yöntem oyun ve karşılıklı konuşmadır.   

8. Kendi kendilerine düşünme konusunda desteklenen ve sorunlarını kendileri 

çözen çocuklar daha çok bağımsız hareket ederler. 

9. Çocukların gelişimlerinin odak noktasını akranlarıyla ve diğer çocuklarla 

kurdukları ilişkiler oluşturmaktadır.   

Okul öncesi eğitim dönemi çocuk gelişimi açısından kritik öneme sahiptir ve 

okul öncesi eğitim programlarının çocuklarda geliştirmesi gereken birçok yeterlik 

vardır. Bu yeterlik alanları: çocuğun kendisinin farkında olma özelliğinin gelişimi, 

sosyal becerilerin gelişimi, kendi kültürü ve diğer kültürlerin farkında olması, algısal 

becerilerin gelişmesi, büyük ve küçük kasların kullanımıyla ilgili beceriler, problem 

çözme ve işbirliği yapabilme, dil ve iletişim becerilerini geliştirme, başkalarına şefkatli 

olma, özen gösterme ve sevgi duyma, sıralama, sayı, zaman becerileri ve yaratıcılık 

becerileri gibi alanlarla ilişkilidir (Senemoğlu,1994). Çocuklara okul öncesi dönemde 

sağlanan yaşantılar ve bunların sonucunda elde edinilen bilgi ve beceriler sonraki 

öğrenim yaşantılarına etkili olmasının dışında sosyal ve duygusal yaşamlarını da 

biçimlendirecek güçtedir (Turaşlı,2007). 
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2.2. Okula Uyum 

 

Yaşadığı çevreye uyum sağlayabilmek insanın temel görevlerinden biridir. 

Çocuk doğduğu andan itibaren büyük olasılıkla kendini bir aile ve ev ortamı içinde 

bulur (Oktay, 2002). Okul, çocuğun aile ortamından sonra yaşadığı yeni bir ortam 

olmaktadır. Çocuğun yeni girdiği bu ortama uyum sağlaması, arkadaşlıklar kurabilmesi, 

paylaşması, iletişim kurabilmesi beklenmektedir.  

Bir çocuğun yeni bir duruma uyum sağlamasında kişisel özelliklerinin yanı sıra 

önceki yaşantılarıyla yeni yaşantıları arasındaki uyumun da etkisi olduğu söylenebilir. 

Okul öncesi eğitimde uyum sağlayan çocuklar sonraki dönemlerde de uyumu kolay 

sağlayabilir. Çünkü bu dönemde yaşadığı tecrübeler ileride hayata bakış açısını önemli 

şekilde etkilemektedir (Şahin, 2005). Çocukların çevreye uyum sürecinde 

gelişimlerindeki değişimleri anlayabilmek için erken çocukluk yıllarındaki okul 

deneyimleri oldukça önemlidir (Rimm-Kaufman ve Pianta, 2000).   

Çocuklar bulundukları ortamda kendilerini güvende hissetmek isterler. Okul 

öncesi eğitime başlayan çocukların okulun ilk günlerinde ağlamaları, gitmek 

istememelerinin nedeni, okul ortamında kendilerini yeterince güvende 

hissetmemeleridir (Oktay ve Polat- Unutkan, 2005). Okula başlama, çocuklar için yeni 

bir dünyanın başlangıcıdır. Bu yüzden farklı tutum ve davranışların oluşumuna neden 

olabilmektedir.   

Çocuklar okula uyum sağlama konusunda, mutlu ve yaratıcı yaşantılar 

edinmelerinde, ebeveynlerinin ve öğretmenlerin desteğine, tecrübesine her zaman 

ihtiyaç duyarlar (Dinçer, 2005). Okul öncesi dönem eğitime başlayan çocuklar, okula 

uyum sürecini ilk kez deneyimlemektedirler. Böylece okul yaşantısı ile ilgili ön bilgi ve 

beceriyi bu dönemde kazanırlar. Böylece ilk deneyim okul öncesi dönemin yanı sıra 

ilerideki eğitim kademelerini etkilemektedir. Okul öncesi dönemde okulda eğitim 

almaya hazır yani okul olgunluğunu kazanmaları gerekmektedir.  

Bazı çocuklar için okula uyum süreci daha kolay olurken, bazılarının desteğe 

ihtiyacı olabilmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarına başlayan çocuklar ilk 

günlerinde onlar için önemli süreçler yaşamaktadırlar. Öyle ki; ev ortamından ve 

annelerinden ayrılarak sınıfa girmede, öğretmenine ve yeni arkadaşlarına alışmada, 

öğretmenlerinin yönergelerini yerine getirmede sıkıntı yaşayabilen çocukların bu yeni 

ortama alışmak için daha fazla desteğe ve zaman ihtiyaçları vardır. Okul olgunluğu 

kavramı bu aşamada dikkat edilmesi gereken bir konudur (Oktay, 2002).   



13 

 

 

 

Eğitim sürecinin en önemli amaçlarından biri bireyi değişikliklere hazırlamak, 

karşılaştıkları yeni durumlara ve içinde bulunduğu çevreye dengeli bir biçimde uyum 

sağlamasının gerçekleştirilmesidir (Kangas, 2010). Bu uyumun sağlanması için atılacak 

temellerin okul öncesi eğitim döneminde sağlam bir şekilde atılması gerekmektedir. 

 

 

2.3. Okula Uyumun Belirleyicileri 

 

Gelişim ve eğitim psikologları için okula uyumun başarılı olması önemli bir 

konudur. Çünkü sağlıklı okul uyumu sağlıklı bilişsel ve sosyal davranış gelişimi sağlar. 

Başarılı okul uyumu sonraki okul başarılarının belirleyicisidir. Okula uyumun sağlıklı 

olması sonraki okul deneyimlerinde, okul başarısı, yüksek özsaygı, iyi akran ilişkileri, 

düşük okul terkini öngörmektedir (Akçinar, 2013). Okula uyum sürecinin başarılı olup 

olmasıyla ilgili bazı faktörler vardır. Bunlar çocukla, okul ortamıyla ve aileyle ilişkili 

olarak sınıflandırılabilir. 

 

 2.3.1. Çocukla İlgili Faktörler 

 

Çocuğun yeni bir duruma uyum sağlayabilmesinde etkili olan faktörlerden 

birisi de çocuğun kişisel özellikleridir. Çocuğun özsaygısının olumlu veya olumsuz 

gelişimi ve mizacı okula uyumunu etkileyebilmektedir. Olumsuz özsaygı geliştirmiş bir 

çocuk yeni ortama girmek istemeyebilir, kendini değersiz ve yetersiz hissedebilir, 

yaşadıkları zorluklarla baş edebilmekte güçlük çekebilirler. Olumsuz özsaygısı 

nedeniyle saldırgan davranışlar gösteren çocuklar okula uyum problemleri 

yaşayabilirler. Her çocuk farklı bir mizaca sahiptir. Okula yeni başlayan çocuğun, 

okula, öğretmene ve arkadaşlarına bakış açısı, okula hangi motivasyonla geldiği farklı 

olabilir. Mizaç özelliklerine göre çocuk okul kurallarına daha kolay uyum sağlayabilir, 

arkadaşları ve öğretmenleriyle iletişime daha hızlı geçebilir ve okula uyum süreci 

hızlanabilir (Kaya, 2014). 

Başarılı okul uyumu bilişsel ve sosyal uyumu kapsar. Çocuğun bilişsel, sosyal, 

duygusal ve davranışsal gelişim özellikleri okula uyumda etkilidir. Çocuğun okul 

eğitimini başaracak gelişimsel düzeye gelmesi, okula hazır olması ile ilişkilidir 
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(Özdemir-Kılıç, 2004). Okula hazır olmak, çocuğun duygusal bir karışıklığa uğramadan 

kolay ve yeterli olarak öğrenebilmesini ifade eder (Oktay ve Polat Unutkan, 2005). 

Çocuğun okula hazır olabilmesi için belirli bir olgunluğa erişmesi 

gerekmektedir. Çocuğun okula başlama olgunluğunda çeşitli gelişim özelliklerinin rolü 

vardır. Bu kapsamda çocuğun bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimleri 

bakımından belli bir seviyeye gelmesini ve okulda yerine getirmesi beklenilen 

davranışları başarılı bir şekilde yapmaya hazır olmasına okul olgunluğu denilmektedir 

(Ülkü, 2007). Bu bağlamda fiziksel faktör sağlıklı beden gelişimini, görme ve işitme 

becerilerinin sağlıklı olmasını, küçük kas gelişimini, çocuğun vücudunu kontrol 

edebilmesini, dengeli hareket edebilmesini ve nörolojik faktörleri: bilişsel faktör  zekâ 

ve dil gelişiminin yanı sıra beceri, bilgi ve kapasite kullanımını: sosyal faktör aile 

ortamını, aile üyeleri ile olan ilişkileri, ailenin sosyoekonomik düzeyini, evde işitsel ve 

görsel iletişim araçlarının bulunmasını, yazılı materyalle tanıştırılmasını: duygusal 

faktör çocuğun kendini nasıl gördüğünü, başkalarının duygularını anlama ve kendi 

duygularını ifade edebilme becerisini vb. içermektedir (Artan ve Bayhan, 2004; Berlin, 

Brooks-Gunn ve Fuligni, 2000; Unutkan, 2003).  

Skeete’ye (2006) göre, okul öncesi eğitim döneminde iki tür hazır bulunuşluk 

yaklaşımı vardır; bunlardan birincisi öğrenmeye hazır bulunuşluk, diğeri ise okula hazır 

bulunuşluktur. Öğrenmeye hazır bulunuşluk gelişimsel bir süreçtir ve gerekli 

kazanımların öğrenilebilmesiyle alakalıdır. Okula hazır bulunuşluk ise çocuğun okul 

ortamına uyum sağlaması ve başarılı olmasıyla ilgilidir. 

Çocuk ilk defa programlı öğretimin beklediği belirli kurallara uymak, 

öğretmenin söylediklerini yerine getirmek, etkinliklere katılmak ve kendisinden 

beklenilen kazanımları öğrenmek gibi görevlerle karşı karşıyadır (Oktay ve Unutkan, 

2006). Okula yeni başlayan bir çocuğun zihninde farklı sorular oluşabilir ve bunlara 

kendini rahatlatıp tatmin edecek ve güvende hissetmesine destek olacak yanıtlar 

bulamazsa okuldan korkmasına ve okula gitmek istememesine neden olabilmektedir 

(Yalman, 2007).  
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 2.3.2. Okul İle İlgili Faktörler  

 

Okul öncesi eğitim kurumlarında çocuklarda uyumu sağlamak ve gelişimlerini 

en üst düzeye çıkarmak amacıyla özel düzenlenmiş eğitim ortamı, program ve öğretmen 

ile hizmet verilmektedir (Aral, Kandır ve Can, 2002).  Çocukların okul öncesi eğitimden 

beklenen kazanımları elde edebilmeleri için kaliteli eğitim ortamlarına ihtiyaçları vardır. 

Eğitim ortamının koşulları çocukların motivasyon dikkat ve algı gibi özelliklerini 

etkilemektedir. Uygun öğrenme ortamının sağlandığı ve duygusal olarak destekleyici 

personelin olduğu, çocukların ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortamda çocuklar daha 

mutlu olurlar, öğretmenleri ile daha yakın ve özel bir bağ kurabilirler. Çocukların eğitim 

ortamı yani sınıfları onların bir diğer özel alanlarıdır. Çünkü buralar kendi evlerinden 

sonra aidiyet hissederek “bizim sınıfımız, benim okulum” şeklinde sahiplendikleri ilk 

yerlerdendir. Kendilerine özel hazırlanmış bir ortamda çocuklar daha kolay sahiplenirler 

ve uyum sağlayabilirler (Ulutaş, 2014). 

Çocukların içinde bulunduğu çevre, çocukları doğrudan etkileyebilmektedir 

(Oktay, 1999). Yılmaz’a  (2003) göre, çocukların okula uyum sağlamalarında çevresel 

etkenler büyük rol oynamaktadır. Çünkü çevresel şartları iyi olan ortamlarda bulunan 

çocukların okula daha olumlu düzeyde uyum sağlamaktadırlar. 

Erken çocukluk yıllarında öğretmen çocuk ilişkisi iletişimde ikili bir sistem 

oluşmasında ve çocuğun gelişiminde oldukça önemlidir. Çocuk ve öğretmen ilişkisinin 

kalitesi çocuğun uyumu, sosyal ve duygusal davranışları ile ilişkilidir (Pianta, Hamre ve 

Stuhlman, 2003). Güven üzerine kurulmuş olumlu bir öğretmen çocuk ilişkisi 

çocukların motivasyon, okula uyum, arkadaşlık ilişkileri, iyilik hali gibi bir çok faktöre 

etkisi vardır. Pianta’ya (1999) göre okul öncesi eğitimde öğretmen ile kurulan kaliteli ve 

olumlu ilişki çocukların daha sonraki okul kademelerinde yaşadıkları sorunlar için 

önleyici bir faktördür.  Okula başladıklarında çocukların akıllarında sorular olabilir. Bu 

sorulara rahatlatıcı cevapları almasını sağlayacak uygulamaları yapmak öğretmenin ve 

ailenin görevidir (Yalman, 2007). 

Ülkü (2007)  yaptığı çalışmada okul ortamının okul uyumu açısından etkili olup 

olmadığına bakmıştır. Bu çalışmada okulöncesi velilerinden %81.5’i, okul öncesi 

öğretmenlerinden %90’ı okul ortamının okula uyumda etkili olduğunu ifade etmiştir. 

Çalışmaya göre okul ortamı, ortamın durumu çocukların okul olgunluklarını ve okula 

uyumlarını sağlamaları için büyük bir etkendir.  
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 3.2.3. Aile İle İlgili Faktörler 

 

Çocukların doğuştan var olan doğal meraklarına, araştırma ve öğrenme 

isteklerine cevap aradıkları, öğrenme deneyimlerinin yaşandığı ilk ve en önemli eğitsel 

ortam ailedir. Aile içi yaşantı çocuğun gelecek yaşantısına temel oluşturmaktadır. 

Doğumla beraber ailede başlayan eğitim, okul öncesi eğitim kurumlarında verilen 

eğitimle pekiştirilerek devam eder. Eğitim açısından aile ortamının en önemli olduğu 

evre, çocuğun gelişiminin hızlı ve kişilik özelliklerinin oluştuğu okul öncesi dönemdir. 

Bu dönemde sunulan bilinçli bir ortam ve uyaranların çok olması, çocuğun sonraki 

deneyim ve yaşantılarını önemli ölçüde etkilemektedir.   

Okul dönemi başladığında anne ve babaların çocuklarının eğitiminde 

üstlendikleri roller bitmez, farklı boyutlar eklenerek devam eder. Ailenin eğitsel ortamı, 

çocuğun okul ortamında öğrendiklerini pekiştirebilmekte veya köreltebilmektedir. 

Ailenin çocuğa karşı geliştirdiği tutumlar, çocuğun gelişiminde çok önemli bir faktördür 

(TUSİAD, 2005). Ayrıca ailenin yapısı, disiplin uygulamaları, yönetim biçimi, çocuğun 

aile içindeki konumu, kendini nasıl hissettiği, ailedeki diğer yetişkinlerin tutumu da 

çocuğun eğitiminde önemli yere sahiptir (Başaran, 2005). 

Çocuğun yaşamında önemli bir yeri olan ebeveynler ve öğretmenlerin çocuğu 

tüm gelişim alanlarında birlikte desteklemeleri gerekmektedir (Aydoğan, 2006; Duran, 

2005). Okul öncesi dönemde ebeveynlerin çocukların eğitimini desteklemeleri ve 

katılım göstermeleri, bu süreçteki etkilerini daha iyi kavramaları, kendi özelliklerinin ve 

becerilerinin farkına varmalarını ve bunları geliştirmelerini sağlar (Dere, Ömeroğlu ve 

Yazıcı, 2005). Şahin, Dinçer ve Wright (Şahin, Dinçer ve Wright, akt: Güler, 2007) 

anne babaların çocuklarına doğru eğitim verebilmek ve istenilen rol modelleri olmak 

için rehberliğe ihtiyaçları vardır. Ebeveynler çocuklarını nasıl en iyi şekilde 

yetiştirecekleri konusunda kararsız kaldıklarından, anne baba eğitimine ihtiyaç 

duymaktadırlar ve bu eğitimler zorunlu hale gelmektedir.  

Çocukların okula uyum süreçleri farklılık gösterebilmektedir. Çünkü aile ve 

çevre uyarıcıları yetersiz olduğunda çocukların okula uyum sürecinde zorlandıkları ve 

bunun bir neticesi olarak da çocuğun okul başarısı etkilenmektedir (TUSİAD, 2005). 

Çocuğun ailesi ile olan ilişkileri, anne babanın okula hazırlık konusunda bilinçli ve bilgi 

sahibi olması, ailenin çocuğun gereksinimlerini fark etmesi ve öğretmenle ve okulla 

işbirliği yapması çocuğun ileriki zamanlarda kendine güvenen ve başarılı bir birey 
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olabilmesi açısından ön şart olmaktadır. Öğretmenlerin okula yeni başlayan çocuklar 

için uyum sürecini kolaylaştırıcı önlemleri ailelerle birlikte almaları bu koşulun ilk 

adımıdır (Morrow, 2005). 

Okul öncesi dönem çocuğu için aile çok önemli bir faktördür. Ailenin çocuğa 

karşı olan tutumu sosyo-ekonomik düzeyi çocuğun okul uyumunu etkileyen 

faktörlerdendir. Ailenin düşük sosyo-ekonomik düzeyi, ihmalkâr veya aşırı kontrolcü 

tutumu çocuğun okul uyumunu olumsuz etkiler. Ailenin olumsuz tutumu, yetersiz 

etkileşimi ve sosyoekonomik düzeyin düşük olması çocuğun düşük öz-yeterliliğine ve 

olgunlaşmamasına neden olur. Güvenli bağlanan, samimi, tutarlı ve sorumlu ebeveyn 

tutumu, çocuğun okula uyum stresini az hissetmesini sağlar. Başka bir deyişle tutarlı ve 

sorumlu ebeveynler çocuklarına okula geçiş sürecinde yaşanabilecek stres ile baş etmeyi 

öğretmektedirler (Akçinar, 2013)  

 Çocuğun ev ortamındaki hayatı, özellikle de anne-babalarıyla ilişkileri onun 

okula uyumunu etkilemektedir. Bu nedenle sevgiye dayalı olumlu ilişkiler kuran, 

eğitimde tutarlılık gösteren, araştırmaya izin ve fırsat veren, çocuğun sorunlarını kendi 

başına çözmesine destek olan ebeveynlerin çocukları kendileriyle ilgili olumlu 

düşünceler geliştirerek, kendilerini özgüvenli ve öz-yeterliliğe sahip bireyler olarak 

algılayacaklardır. Aileden ve yakın çevreden edinilen bilgiler, çocuğun yaşamını önemli 

düzeyde etkilemekte, böylece çocuğun ihtiyaç duyduğu etkili eğitim, aile ve okulun 

birlikte çalışmasıyla gerçekleşmektedir (Güler, 2007). 

 Çocuklarının yeni eğitim sürecine başlamalarındaki kaygılarını anlayan, bu 

kaygılara yönelik çözüm bulmaya çalışan, çocuğuna destek olan ve okula başlama 

sürecine dâhil olan kişi ve kurumlarla işbirliği kuran aileler, hazır ailelerdir. Çocuğun 

sağlıklı bir şekilde okula hazırlanabilmesi için aile ve çocuk açısından zevkli ve güvenli 

bir ortam hazırlanmalı, çocuk bu ortama basamak basamak alıştırılmaya çalışılmalıdır. 

Bu kapsamda aileye düşen görev ve sorumluluklar bulunmaktadır. Bunlar;  

- Ailelerin okulları çocuklarıyla birlikte gezip görmesi çocuklarda güven 

duygusunu oluşturur.  

- Aileler, çocuğun niçin okula gitmesi gerektiğini uygun bir dille anlatmalıdır. 

- Aileler, okulun aile katılım programlarını özenle takip etmelidir ve okulun 

programına müdahale etmemelidir. 

- Aileler, çocuklarını yeni okul yaşamlarında desteklemeli, çocuklarının 

gelişim özelliklerini bilmeli ve bu özelliklerine uygun sorumluluklar 

vermelidir 
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- Aileler, evde demokratik bir ortam ve iletişim oluşturmaya özen 

göstermelidir. 

- Aileler, çocuklarının iş birliği yapma, konuşma, tartışma, basit düzeyde karar 

verme gibi becerilerini geliştirmeye yönelik faaliyetler gerçekleştirmelidir. 

- Aileler, çocuklarının yaş ve gelişimine uygun eğitim materyalleri sağlayarak, 

çocuklarına kitap okuyarak, onlarla etkileşimde bulunarak, etkili oyunlar 

oynayarak ve uygun çevre koşulları düzenleyerek destek olmalıdır. 

- Aileler, çocuklarına içinde yaşadığı topluma uyum sağlayabilmesi ve 

bütünleşmesi için iş birliği yapma, kurallara uyma, alınan kararlara katılma, 

sorumluluk üstlenme ve paylaşma gibi sosyal davranışları kazanmasına 

destek olmalıdır (Unutkan, 2006).  

 

Cowan ve Cowan (2014) da, yaptıkları çalışmada aile ile çocuğun ilişkilerinin, 

çocuğun okula uyumunu etkilediği bulunmuştur. Bu çalışmada çocukların gelişiminde 

ebeveyn-çocuk ilişkisinin ana durum olduğu bilinmesine rağmen, okula uyum sürecinde 

ebeveynlerinin rolünün az olduğunu ve ebeveynlere yönelik müdahale planlamasının 

yapılmadığını belirtmiştir. Okula başlama sürecinde aile ve çocuk iletişimini geliştirici 

çalışmalar yapılmasını önermiştir.  

Ailelerin farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Birçok araştırma ihtiyaca yönelik 

aile eğitimi uygulamalarının olumlu sonuçlar doğurduğunu göstermiştir. Aile 

eğitimlerinin hedefi ebeveynlere bilgi ve anlayış kazandıracak eğitim deneyimleri 

sağlamaktır (Ersay, 2000).  Okul öncesi eğitimde ebeveynlerin ve çocukların geçmiş 

eğitim deneyimlerine bakarak bu tecrübeler ışığında eğitim programları belirlenmelidir.  

 

 

2.4. Okula Uyum ile İlgili Araştırmalar 

 

Rimm-Kaufman ve Pianta (2002) tarafından yapılan çalışmada anaokulundaki 

çocukların davranışlarını tahmin etmede yordayıcı olarak erken sosyal atılganlık ve 

çekingenliklerini inceler. Araştırmada, çocukların erken davranışsal stilleri (sosyal 

atılgan ve çekingen olmaları) ile anasınıfındaki davranışları arasındaki ilişki ve 

anaokulu öğretmenlerinin duyarlılıklarının sosyal atılgan ve çekingen çocukların 

davranışlarını etkilemesi ele alınmaktadır. Araştırma için 253 çocuktan, sosyal atılgan 

60, sosyal çekingen 37 olmak üzere toplam 97 çocuk seçilmiştir. Sosyal atılgan olarak 
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seçilen çocuklar daha çok etkinlik dışı davranışlar gösteren, geniş gruplu sınıf 

ortamlarında daha fazla konuşan ve talepte bulunan öğrencilerdir. Duyarlı öğretmenler 

ile birlikte olan sosyal atılgan çocuklar, daha az duyarlı öğretmenler ile birlikte olan 

sosyal atılgan çocuklara göre daha kendilerine güvenli, daha az olumsuz davranışlar 

sergileyen ve daha az etkinlik dışı davranışlarda bulunmuşlardır. Öğretmenlerin 

duyarlılıkları ile sosyal çekingen çocukların davranışları arasında ilişki bulunmamıştır. 

Sonuçlar öğretmenlerin duyarlı hassas tepkileri çocuklara (özellikle atılgan çocuklara) 

olumlu sınıf düzenlemeleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir.  

Yalman (2007) yaptığı çalışmada ilköğretim okulu, birinci sınıf ve anasınıfı 

öğretmenlerinin, ayrıca idarecilerinin okul öncesi eğitimden ilköğretime geçişte yaşanan 

uyum sorunları, nedenleri ve çözümleri ile ilgili görüşleri çeşitli değişkenlerle 

karşılaştırmıştır. Kişisel Bilgi Formu’ ve ‘İlköğretime Geçiş Ölçeği’ kullanılan 

araştırmaya İstanbul’da bulunan 434 eğitimci katılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre 

okul öncesi eğitim kurumu ile ilköğretim birinci sınıfın özellikleri ve öğretmen 

tutumları oldukça farklıdır. Okul öncesi eğitim almış çocuklar birinci sınıfın başında 

olduğu gibi sonunda da hala okul öncesi eğitim kurumunu ve oradaki öğretmenini tercih 

etmektedir. 

Bilgili (2007) tarafından yapılan çalışmada ilköğretim birinci sınıfa başlayan 

öğrencilere yapılan uyum çalışmalarını gözlemlemek ve yapılan çalışmaları öğretmen, 

veli ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya, Adana’da 

bulunan üç ilköğretim okulundan toplam otuz veli, otuz öğrenci ve üç öğretmen 

katılmıştır. Veriler gözlem ve görüşme kullanılarak toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına 

göre; uyum çalışmalarının veli ve çocuklarda okula karşı pozitif izlenimler kazanmasına 

okulunun ilk gününden katkıda bulunduğu, öğrencilerin ve öğretmenlerin birbirlerini 

yakından tanımasına destek olduğu, öğrencilerin kendilerini daha güvende 

hissetmelerine destek olduğu bulunmuştur. Öğrencilerin, yapılan uyum etkinlikleriyle 

öğrenci–öğretmen ilişkisini artırdığı ve okulu eğlenceli bir yer olarak algılanmasına 

yardımcı olduğu, uygulama sürecine velilerinde dahil olmuş olmasının öğretmen veli 

ilişkisini desteklediği ve velilerin birbirlerini tanıyarak iletişim ortamları oluştuğu 

sonuçlarına ulaşılmıştır. Ayrıca öğrencilerin okula uyumlu bir şekilde başlamaları sınıf 

atmosferini olumlu yönde etkileyerek, sınıf öğretmenin işini kolaylaştırdığı ancak 

uygulanan etkinliğin süresinin her öğrencinin bireysel farklılıkları ve öğrencilerin uyum 

süreçlerinin değişebileceği dikkate alınarak uzatılması gerektiği belirtilmiştir. Öğrenci 

görüşmelerinden elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin uyum etkinlikleriyle, 
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arkadaşları ve öğretmenleri ile okullar açılmadan tanıştıkları, okulda ve sınıfta uyulması 

gereken kuralları öğrendikleri ve okulda bulunmaktan mutlu oldukları sonucuna 

ulaşılmıştır.  

Gülay (2011) yaptığı çalışmada, okul öncesi çağdaki çocukların akran ilişkileri 

ve okula uyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma kapsamında 

Denizli’nin il merkezinde okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş grubu 76 çocukla 

çalışılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak “Beş-Altı Yaş Çocukları İçin Okula 

Uyum – Öğretmen Değerlendirmesi Ölçeği”, “Akran Şiddetine Maruz Kalma Ölçeği”, 

“Çocuk Davranış Ölçeği” ve kişisel bilgi formu kullanılmıştır. Çalışma sonuçlarına 

bakıldığında çocukların okula uyum düzeyleri arttıkça, akran zorbalığına maruz kalma, 

aşırı hareketlilik, dışlanma, korkulu-kaygılı olma ve saldırganlık düzeyleri azalmaktadır. 

Buna karşın olumlu sosyal davranış düzeyleri artmaktadır. Bununla birlikte okula uyum 

düzeyinin azalması olumlu sosyal davranışları da azaltmaktadır. Genel bir sonuç olarak 

da okula uyum düzeyi ve akran ilişkileri arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.  

Çeliktürk (2011) tarafından ilkokula uyum haftası ile ilgili öğretmen ve veli 

görüşlerini belirlemek amacıyla bir çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmaya, 59 sınıf 

öğretmeni ve 419 veli katılmıştır. Çalışmada veri toplamak amacıyla, “İlköğretim 

Birinci Sınıfa Uyum Haftasına İlişkin Öğretmen Görüşleri Anketi” ve “İlköğretim 

Birinci Sınıfa Uyum Haftasına İlişkin Veli Görüşleri Anketi” kullanılmıştır. Anketler 

sonucunda öğretmenlerin, İlköğretim Birinci Sınıfa Uyum Haftası’nın öğrencilerin, 

okulu tanımasına, okula alışmasına ve okul kurallarını öğrenmesine destek olduğu, il 

merkezindeki okulların daha kalabalık olması nedeniyle bu okullardaki birinci sınıf 

öğrencilerine okula uyum sağlamak konusunda daha fazla yardımcı olduğu öğrencilerin 

okula gelme isteğini daha fazla artırdığını ve amacına daha çok ulaştığını ancak süresini 

yeterli bulmadıklarını ifade ettikleri belirtilmiştir. Velilerin ise uyum haftasında okulun 

kalabalık olmamasının öğrencilerin daha rahat hareket edebilmesini sağladığını, 

öğrencilerin okula gelme isteğini artırdığını ve öğrencilerin okula uyumuna yardımcı 

olduğunu belirtmiştir. İl merkezindeki çocuklara okulu fiziksel olarak tanımak ve okul 

fobisinden kurtulmak konularında daha fazla yardımcı olduğu, ayrıca il merkezindeki 

çocukların daha iyi bir okulöncesi eğitim geçirdiklerini ve okul psikolojik danışma 

rehberlik servisinin sürece destek vermesi, öğrencilerin uyum haftasına katılımlarını 

artırmaya yönelik çalışmalar yapılması ve okulun uyum haftasından önce fiziksel olarak 

hazır olması konularında öneriler getirdikleri belirtilmiştir. Ayrıca velilerin, okula uyum 

ile ilgili ailelerin de bilgilendirilmesi gerektiğini ifade ettikleri belirtilmiştir. 
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Araştırmada ilköğretim birinci sınıfa uyum haftasına ilişkin öğretmenlerin ve velilerin 

genel olarak olumlu görüşe sahip olduğu ve öğretmen-veli işbirliğini sağladığı 

bulunmuştur. 

 Zupancic ve Kavcic (2011) yaptığı çalışmada okula uyumda sosyal yeterlik ve 

içselleştirici ve dışa dönük davranışlar üzerine çocuğun özelliklerini, aile ortamı ve okul 

öncesi deneyimin rolünü araştırmıştır. Araştırmaya 6 yaşındaki 366 çocuk dahil 

edilmiştir. Çocuk aile ve okul öncesi gibi üç faktör uyumu açıklarken, çocuğun 

özellikleri büyük bir kısmını oluşturmuştur. Aile değişkenleri, sosyal yeterliğe ve 

içselleştirmeyle ilgili değişkenlerin çocuk faktörleri üzerinde önemli katkıda 

bulunmuştur. Okul öncesi deneyim, içselleştirme davranışının daha düşük oranda ve 

daha sık görülen dışa dönük davranış biçimini de öngördüğü belirtilmiştir. 

Erten (2012) tarafından yapılan araştırmanın amacı, okul öncesine giden 5-6 

yaş öğrencilerin okula uyum düzeyleri, sosyal konumları, akran ilişkileri ve sosyal 

becerilerinin eğitim-öğretim yılı içinde değişip değişmediğinin ve okul öncesi eğitime 

devam eden öğrencilerin akran ilişkilerinin, sosyal becerilerinin ve sosyal konum 

düzeylerinin bir arada, okula uyum düzeyi üstünde yordayıcı etkisinin var olup 

olmadığının incelenmesidir. Araştırmaya, 12 okulöncesi öğretmeni ve 91 kız 84 erkek 

olmak üzere 175 okulöncesi öğrencisi katılmıştır. Araştırmada veri toplama araçları 

olarak ‘5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’, ‘kişisel 

bilgi formu’, ,’Resimli Sosyometri Ölçeği’, ‘Akranların Şiddetine Maruz Kalma 

Ölçeği’, ‘Ladd ve Profilet Çocuk Davranış Ölçeği’ ve ‘Sosyal Beceri Gözlem Formu’ 

kullanılmıştır. Araştırma sonucuna göre, 5-6 yaş okul öncesi öğrencilerinin okula uyum 

düzeyleri, sosyal konum düzeyleri ve akran ilişkileri yıl boyunca artış gösterirken,  

sosyal beceri düzeylerinde yılı içinde düşüş meydana geldiği bulunmuştur. Araştırmada 

5-6 yaş okul öncesi öğrencilerinin eğitim öğretim yılı boyunca, dört ölçüm içinde de 

okula uyum düzeyini en yüksek yordayan değişkenin olumlu sosyal davranış değişkeni 

olduğu bulunmuştur. 

Swanson, Valiente ve Chalfant (2012) yaptığı çalışmanın amacı okul öncesi 

öğrencilerinin dürtüsellik, öfke, kendi kendini yönetme ve utangaçlık ile öğretmen 

öğrenci ilişkisi, sınıf katılımı ve okulu sevme arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. 

Araştırmaya 291 çocuk katılmıştır.  Araştırmanın verileri öğretmen ve ailelere ölçek 

doldurtularak, öğretmenler ve çocuklardan okula katılım, okulu sevme ve öğretmen-

öğrenci ilişkisi ile ilgili bilgi alınarak toplanmıştır. Öğretmen-öğrenci ilişkisi, sınıf 

katılımı, okulu sevme ve ile kendi kendini yönetme arasında olumlu bir ilişki 
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bulunurken, dürtüsellik ve öfke arasında olumsuz ilişki bulunmuştur. öğrencilerin 

öğretmen-öğrenci ilişkisinin düşük olduğu öğrencilerin kendi kendini yönetme düzeyi 

düşük olduğu bulunmuştur.  

Ogelman, Önder, Seçer ve Erten (2013) tarafından yapılan çalışmada anne 

tutumlarının çocukların okula uyumları ve sosyal becerileri üzerindeki etkisini 

araştırmıştır. Çalışmaya Denizli’de anaokuluna giden 5-6 yaşındaki 85 çocuk ve annesi 

katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları olarak ‘5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu 

Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’, ‘Anne-Babalık Stilleri ve Boyutları Ölçeği (Anne 

formu)’ ve ‘Sosyal Beceri Formu’ kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre,  

çocukların okula uyum ve sosyal beceri düzeyleri ile annelerin yetkeci tutumları 

arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ancak annelerin izin verici ve 

otoriter tutumları ile çocuklarının okula uyum ve sosyal beceri düzeyleri arasında 

olumsuz yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. 

Yoleri (2014) tarafından  yaş, cinsiyet ve mizaç özelliklerinin okul öncesindeki 

çocukların okula uyumları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla bir çalışma 

yapmıştır. Çalışmaya, Çorum ili merkezde bulunan MEB’e bağlı okul öncesi eğitime 

devam eden, 5-6 yaş grubundan 91 çocuk katılmıştır. Çalışmada veri toplama araçları 

olarak ‘5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ ve 

‘Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği’ kullanılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre cinsiyet 

değişkeni ile okula uyum düzeyi arasında bir ilişki bulunamazken, yaş ve mizaç 

değişkenleri ile okula uyum düzeyinin ilişkili olduğu tespit edilmiştir.  

Özarslan (2014) tarafından yapılan araştırmanın amacı, 60-71 ay yaş aralığında 

birinci sınıfa başlayan öğrencilerin okul olgunluğu düzeylerini belirlemek ve farklı yaş 

kategorilerindeki (60-71 ve 72-84 ay) öğrencilerin okula uyumlarını incelemektir. 

Araştırmaya 133 öğretmen ve 64 birinci sınıf öğrencisi katılmıştır. Araştırmada 

öğrencilerin okul olgunluğu düzeylerini belirlemek amacıyla “Bahçeşehir Okula 

Hazırlık Testi” öğrencilerin okula uyum ve sınıf yönetimi sorunlarını belirlemek 

amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen “Öğretmen Sınıf Yönetimi ve Çocukların 

Okula Uyum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın okula uyum ile ilgili sonuçlarına göre 

60-71 ay yaş aralığındaki çocuklar, öğretmenlerinden sürekli yardım beklemekte, eğitim 

öğretim etkinlikleri sırasında sürekli oyun oynamak istemekte, küçük kas gelişimleri 

kalem tutup yazı yazacak olgunluğa ulaşmadığı için çabuk yorulma şeklindedir. 72-84 

ay yaş aralığındaki çocuklar, nadiren öğretmeninden yardım bekleme, küçük kaslarının 

gelişmemesi, çabuk yorulma, okula ve derse ilgisiz olma, okul ve ders algısı 
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oluşmaması, sık sık karın ağrısı şikayeti ile gelme, derse geç gelme, zaman algısının 

oluşmaması; ara sıra oyun oynama isteği duymaktadırlar. 

McIntyre, Eckert, Arbolino, Reed ve Fiese (2014) okul öncesi dönemde okula 

uyum sürecinin kimler tarafından nasıl yürütüldüğü ile ilgili bir çalışma yapılmıştır. 

Yapılan çalışmaya göre okul öncesi eğitimin başlangıcında çocukların yaşayabileceği 

zorlukları belirlemek amacıyla okul öncesi öğretmenleri tarafından birkaç okulda uyum 

çalışması yürütülmektedir. Bu çalışmalarda okul psikolojik danışmanlarının katılımını 

inceleyen bir çalışma bulunamamıştır. Okul psikolojik danışmanlarının katılımı daha 

çok büyük- orta ölçekli okullarda veya kentlerdeki okullarda olmaktadır. Ayrıca bu 

çalışmalarda okul psikolojik danışmanlarının genellikle okul öncesi öğretmenler ile 

işbirliği içerisinde organize ettiği tespit edilmiştir.  

Feinberg, Jones, Roettger ve Hostetler (2014) tarafından yapılan çalışmada, 

ebeveynlik programına geçişin ailelere uzun süreli etkilerini incelemektedir. Ortak-

ebeveynlik ilişkilerini destekleyen stratejik odaklanma yoluyla çocuk sonuçlarını- 

verilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırmaya 5-7 yaş arası öğrencilerden 

seçkisiz bir yolla seçilen 98 çocuktan öğretmenlerinin problemleri içselleştirme, 

dışavurumu ve okula uyumu hakkındaki raporları toplanmıştır. Çalışmada deney ve 

kontrol grupları oluşturulmuştur. Öğretmenler deney gurubundaki çocuklar ile kontrol 

grubundaki çocukları karşılaştırdıklarında sorunları içselleştirme düzeyi anlamlı 

düzeyde düşük çıkmıştır. Üç yaşındakilerde önceki bulgularla uyumlu, müdahale 

grubundaki erkeklerde ise sorunları dışsallaştırma düşük çıkmıştır.  Öğretmenlerin 

okula uyum raporları, çocuk uyumunda veli ve öğretmen müdahale etkisini 

yönlendirmektedir. Araştırma sonuçları kısa süreli önleyici programların uzun süreli 

önleyici programlara göre çocukların uyumunu artırmada olumlu faydaları olduğunu 

göstermektedir. 

Başaran, Gökmen ve Akdağ (2014) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi 

eğitime yeni başlayan çocukların ve okul öncesi öğretmenlerinin okula uyum sürecinde 

karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri 

geliştirmek amaçlanmıştır. Çalışmaya 18 kadın öğretmen dâhil edilmiştir. Çalışmada, 

araştırmacılar tarafından oluşturulmuş yarı yapılandırılmış görüşme formu 

kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda öğretmenlere göre okul öncesi eğitimde okulun 

başlangıcında erkek çocukların, ailelerinin ilk ve tek çocuğu olanların daha çok okula 

uyum sorunu yaşayan çocuklar olduğu ortaya çıkmıştır. Öğretmenlere göre, çocuğun 

okul öncesi eğitime başladığı ilk günler okula uyumda sorun yaşamasının temel nedeni 
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çocuğun ailesinden, evinden ilk kez ayrılması ve okul deneyimini ilk kez yaşamasıdır. 

Diğer bir faktör ise, ailelerin bireyselliği desteklemeyen ve ebeveynlere bağımlı çocuk 

yetiştirme tarzlarıdır. Ayrıca ailelerin çocuklarını okula hazırlamadaki yetersizlikleri 

okula uyum sorunun nedenlerindendir. Okula uyumu zorlaştıran diğer bir unsur ise, aynı 

sınıfta farklı yaş gruplarının olması olarak görülmektedir 

Kaya (2014) tarafından yapılan araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının 

özsaygı düzeyleri,  mizaçları, cinsiyetleri, okula devam durumları, yaşları ve 

kardeşlerinin olup olmaması ile okula uyum düzeyleri arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Araştırma, okul öncesi eğitim alan 48-72 aylık 200 çocuk ile yapılmıştır. Araştırmada, 

ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri ‘Demografik Bilgi Formu’, 

‘Cassidy Kukla Görüşme Formu’, ‘Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ ve 

‘Çocuklar İçin Kısa Mizaç Ölçeği’ ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre okula 

uyum ölçeği kendi kendini yönetme, işbirlikli katılım ve genel uyum düzeyi 

boyutlarında, kız çocukları ve büyük yaş grubu çocukları lehine anlamlı farklılık 

bulunmuştur. Okuldan kaçınma alt boyutunda okula devam süresi arasında anlamlı bir 

ilişki ve Okula Uyum Ölçeği kendi kendini yönetme alt boyutu puanları ile çocukların 

genel özs-aygı düzeyi puanları arasında olumlu yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur.  

Abry, Latham, Bassok ve LoCasale-Crouch (2015) tarafından erken okul 

yetkinliği hakkında okul öncesi ve anaokulu öğretmenlerinin düşünceleri ve inançları 

hakkında yaptığı çalışmada, okul öncesi ve anaokulu öğretmenlerinin okul yetkinliğine 

verdikleri önem doğrultusunda inançlarına göre sıralanarak, akademik ve sosyal 

davranışsal uyumları ve çocukların sosyoekonomik durumları araştırılmıştır. Okul 

öncesi ve anaokulu öğretmenleri, akademik, öz-düzenleme ve kişilerarası yetkinlik 

alanlarına göre puanlama yapmışlardır. Anaokulunda, çocukların doğrudan okuma ve 

matematik becerileri değerlendirilmiştir ve anaokulu öğretmenleri; çocukların 

öğrenmeye yıkıcı davranışlara ve sosyal davranışlara olan tutumlarını puanlamışlardır. 

Araştırma sonucunda, akademik yetkinliğin önemine inanan öğretmenlerin 

düşüncelerindeki sapmalar en yüksektir. Öğrenme, sosyal beceriler ve düşük matematik 

başarısına düşük puan verilmiştir. Sosyoekonomik olarak dezavantajlı kesimden gelen 

çocukların daha avantajlı öğrencilere kıyasla olumsuz etkilere karşı daha hassas 

oldukları görülmüştür. Araştırmaya göre çocukların erken eğitim almaları bağlamında 

okula uyumun teşvik edilmesi gerekmektedir. Okul öncesi dönem çocuklarının öz saygı 

düzeyleri ile mizaç özellikleri okula uyum düzeyini açıklamada oldukça düşük 
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bulunmuştur. Araştırmaya göre okul öncesi dönem çocuklarının okula uyum 

düzeylerinde farklı bazı değişkenlerin etkileri söz konusu olduğu söylenebilir. 

Ziv (2013) tarafından yapılan araştırma çocuklarda sosyal bilgiyi işleme 

süreçleri, sosyal beceriler ve okula hazır bulunuşluk arasındaki ilişkiyi tespit etmek 

amacıyla yapılmıştır. Araştırmaya 198 okul öncesi öğrencisi katılmıştır.  Sosyal bilgiyi 

işleme süreci ile ilgili bilgiler çocuklar ile görüşmeler yapılarak, sosyal beceriler ise 

öğretmenlerin raporlarından elde edilen bilgilerle toplanmıştır. Hazır bulunuşluk ile 

ilgili bilgiler ise çocuk değerlendirme testleri ve öğretmen raporlarından elde edilmiştir.  

Araştırma sonucunda elde edilen bilgilere göre sosyal bilgiyi işleme ve sosyal beceriler, 

okula hazır bulunuşlukla ilişkilidir. Ayrıca sosyal beceri, bilgiyi işleme süreçleri ile 

okula hazır bulunuşluk arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır. Zihinsel süreçler ve sosyal 

beceriler arasında dolaylı olarak okula hazır bulunuşluğu etkileyen bir yol vardır.  

Brzezińska, Czub, ve Ożadowicz (2013) tarafından yapılan çalışmada nesnel 

ve bağlamsal faktörler arasındaki bağlantının üç yaşındaki çocukların okulöncesine 

uyum sürecini etkileyip etkilemediğini test edilmiştir. Araştırmaya 2012 yılında okul 

öncesine başlamış 40 çocuk katılmıştır. Araştırmada öğrencilere Denver Gelişim 

Tarama Testi ve Okula Uyum Ölçeği uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre üç strateji 

çocukların okula uyumunu etkilemektedir. Bunlar: yaratıcı uyum, kaygı ve ilgisizliktir. 

Yaş, psikomotor gelişim, annenin eğitim düzeyi ve çocuğun uyum stratejisi arasında 

anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ayrıca annesi lise düzeyinde eğitim almış çocuklar, 

ailenin büyük çocuğu, yüksek düzeyde psikomotor becerileri olan çocuklar çoğunlukla 

yaratıcı uyum stratejisini kullanmaktadır.  

 

 

2.5. Aile Eğitimi ve Aile Katılımı İle İlgili Yapılan Araştırmalar 

 

Demircioğlu (2012) tarafından yapılan çalışmada, altı yaşında çocuğu olan 

annelere yönelik uygulanan “haber mektupları yoluyla eğitim” , “eğitici anne eğitimi”, 

ve “anneden anneye eğitim” modellerinin, annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve aile 

işlevleri ile çocuklarının gelişimleri üzerindeki etkisini incelemek amacıyla 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmada; ön-test, son-test, kontrol gruplu deneysel desen 

kullanılmıştır. Çalışmada, eğitici haber mektupları yoluyla eğitim, eğitici anne eğitimi 

ve anneden anneye eğitim gruplarında bulunan annelerin çocuk yetiştirme tutumları ve 

aile işlevlerini geliştirmek amacıyla 16 haftalık aile eğitim programı uygulanmıştır. 
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Kontrol grubuna ise program uygulanmamıştır. Araştırmada veri toplamak amacıyla, 

Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Aile Değerlendirme Ölçeği ve Aile Tutum Envanteri 

uygulanmıştır. Verilerin analizi sonucunda elde edilen bulgulara göre, deney grubunda 

yer alan annelerin çocuk yetiştirme tutumlarının ve aile işlevlerinin kontrol grubuna 

göre olumlu yönde değiştiği görülmüştür. Deney ve kontrol gruplarında yer alan 

annelerin çocuklarının öz-bakım ve sosyal beceri alanlarında anlamlı bir farklılık 

olmadığı görülmüştür. Ayrıca ‘eğitici anne eğitimi’ alan grup lehine anlamlı bir farklılık 

görüşmüş ancak haber mektupları yoluyla eğitim alan grup ile karşılaştırıldığında 

edildiğinde ise anneden anneye eğitim alan grup lehine anlamlı bir farklılık olduğu 

ortaya çıkmıştır. 

 

Gürsoy ve Yıldız Bıçakçı (2007) tarafından 3-6 yaş çocukların anne babalarının 

eğitim gereksinimlerinin çeşitli değişkenlere göre belirlenmesi amacıyla yapılan 

çalışmaya 63 anne ile 63 baba katılmıştır. Araştırmada “Aile İhtiyaç Belirleme Formu” 

ve “Genel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Aile ihtiyaç belirleme formu anne babaların aile 

içi iletişim, disiplin ve çocuğun davranışlarını yönlendirme, sağlık ve beslenme, okul 

öncesi eğitimin önemi, zihinsel gelişim, fiziksel gelişim, genel kişilik gelişimi ve 

oyunun önemi gibi çocuğun gelişimi ile ilgili konulardan oluşmuştur. Araştırma 

sonuçlarına göre cinsiyet değişkeninin çocuğun davranışlarını yönlendirme, disiplin, 

aile içi iletişim ve oyunun önemi alanlarında; yaş değişkeninin, çocuğun davranışlarını 

yönlendirme, disiplin, oyun ve okul öncesi eğitimin önemi alanlarında; anne eğitimi 

değişkeninin, fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, sağlık ve beslenme alanlarında; baba 

eğitimini değişkeninin zihinsel gelişim ve oyunun önemi alanlarında;  ebeveynin 

yaşının, çocuğun davranışlarını yönlendirme, disiplin, aile içi iletişim, okul öncesi 

eğitimin önemi, fiziksel gelişim- sağlık ve beslenme, zihinsel gelişim alanlarında etkili 

olduğu bulunmuştur. Ayrıca çocukla birlikte etkinlik yapma durumunu ise çocuğun 

davranışlarını yönlendirme ve disiplin, zihinsel gelişim, fiziksel gelişim, sağlık ve 

beslenme, aile içi iletişim, genel kişilik gelişimi, oyun ve okul öncesi eğitimin önemi, 

üzerinde farklılık yarattığı ortaya çıkmıştır.  

McDonald ve arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmada, Latin ailelere 

verilen ebeveyn eğitiminin ilkokula giden çocuklarının gelişimi üzerindeki etkisini 

araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya taşradan 10 okul, toplam 180 ebeveyn ve onların 

çocukları katılmıştır. Araştırma daha önce Çoklu Aile Destek Grubuna (FAST) katılmış 

veya Aile Eğitimi (FAME) almış olan ailelerin çocukları ile yürütülmüştür. Veriler 
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öğretmenler tarafından iki yıl boyunca 180 çocuktan toplanmıştır. Araştırma sonucunda; 

çalışmaya katılan ailelerin çocuklarının olumsuz davranışlarında azalma ve sosyal 

becerilerinde artma olduğu bulunmuştur.  

Özışıklı (2008) tarafından yapılan araştırmada, çocukları okul öncesi eğitime 

devam eden anne-babaların aile katılımına yönelik görüşlerini, katılımda yaşadıkları 

sorunları ve önerilerini tespit etmek amaçlanmıştır. Veriler hem annelerden hem de 

babalardan toplanmıştır. Bunun amacı, anne ve babaların görüşleri arasındaki benzerlik 

ve farklılıklar hakkında bilgi sahibi olmaktır. Araştırmada hem nitel hem de nicel 

yaklaşımlar kullanılmıştır. 143 anne-baba tarama çalışmasına ve 15 anne-baba 

görüşmelere dahil olmuştur. Çalışmanın sonunda; aileler, anne-babalık bilgi ve 

becerilerine destek olduğu görüşünde olduklarını; idare, öğretmenler ve veliler arasında 

olan iletişim ile ilgili olumlu düşündüklerini, ‘evde öğrenme’ konusunda, ebeveynler 

kendilerine destek olacak her tür girişime olumlu baktıklarını ifade etmişlerdir. Anne-

babaların çoğu, kendilerinin eğitim etkinlikleri, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve 

sağlık hizmetleri gibi destek kaynakları hakkında bilgilendirilme ihtiyacını 

hissettiklerini belirtmişlerdir. 

Ekinci-Vural (2012) tarafından yapılan çalışmada, okul öncesi eğitim alan ve 

almayan çocuklar arasında öz-düzenleme becerileri, duygusal zekâ gelişiminde ve 

sosyal becerilerinde farklılık olup olmadığı ortaya koymak ve çocuğu okul öncesi 

eğitim alan ve almayan veliler arasında eğitime katılım gösterme konusunda anlamlı bir 

fark olup olmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu çalışmada birinci sınıf 

öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin ilkokul öğrencileri üzerindeki etkileri ve aile 

katılımına ilişkin görüşleri ile velilerin eğitime katılım gösterme konusundaki görüşleri 

incelenmiştir. Çalışmaya 2010-2011 bahar yarıyılında birinci sınıfa giden okul öncesi 

almış ve okulöncesi eğitimi almamış 929 öğrenci ile bu öğrencilerin velileri ile 

öğretmenleri katılmıştır. Araştırmada birinci sınıf öğrencilerine ‘Sosyal Becerileri 

Değerlendirme Ölçeği (7-12 yaş)’, ‘Öz-Düzenleme Becerileri Ölçeği’ ve ‘7 Yaş Grubu 

Çocuklar İçin Duygusal Zekâ Ölçeği’ ile uygulanmıştır. Öğrencilerin ailelerine ‘Aile 

Katılım Ölçeği’ uygulanmıştır. Sonrasında örneklemden seçilen bir grup aile ve birinci 

sınıf öğretmenleri ile görüşme yapılmıştır. Çalışma sonucuna göre, okul öncesi eğitim 

alan ve almayan birinci sınıf öğrencilerinin duygusal zekâ, sosyal beceri ve öz-

düzenleme becerisi puanları arasında anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca 

çocuğu okul öncesi eğitim almayan velilerin aile katılım puanları ile çocuğu okul öncesi 

eğitim alan velilerin aile katılım puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur. Öğretmen 
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ve velilerle yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen veriler, araştırmanın sonuçlarını 

destekler nitelikte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Atakan (2010) tarafından yapılan çalışma, okulöncesi eğitiminde aile katılımı 

çalışmalarının ebeveyn ve öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi amacıyla 

yapılmıştır. 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Çanakkale ilinde MEB’e bağlı okullarda 

görev yapan 110 okulöncesi öğretmenine anket yapılmıştır. 20 öğrencinin ebeveynine 

yönelik yarı yapılandırılmış ve yönlendirici olmayan görüşme ve tümevarımcı analiz 

tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlere uygulanan anket sonucunda elde edilen veriler ile 

görüşmelerden elde edilen veriler birbirini destekler niteliktedir. Öğretmenlerin 

düzenlediği aile katılımı etkinlikleri, ebeveynlerin bu etkinliklere katılım süreleri, 

öğretmenlerden beklentileri ve aile katılım çalışmalarının çocuklar açısından 

yararlarının birbirini desteklediği, öğretmen, ebeveynlerin ve okul yönetimi aile katılımı 

etkinliklerine gereken özeni gösterip, üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirirlerse 

aile katılımı etkinliklerinin hedeflenen amaçlarına ulaşabileceği belirtilmiştir.  

Özcan (2012) tarafından yapılan araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarındaki 

aile katılım çalışmaları ile öğrencilerin akademik benlik saygısı arasındaki ilişki, anne 

baba görüşlerine göre incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2011-2012 eğitim-

öğretim yılında Bolu ilinde okul öncesi eğitim alan 380 çocuğun aileleri 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada betimsel araştırma modeli kullanılmıştır. “Kişisel Bilgi 

Formu” “Aile Katılım Ölçeği” ve “Akademik Benlik Saygısı Düzeyi Ölçeği” 

kullanılmıştır. Anne-babalara göre çocuklarının akademik benlik saygısı düzeyi, eğitim 

düzeyleri, çocuk sayısı, yaşları, mesleki durumlarına göre anlamlı farklılık görülmemiş 

fakat cinsiyet değişkeni açısından anlamlı fark bulunmuştur. Anne-babaların, aile 

katılım düzeylerinde cinsiyet ve annelerin meslekleri açısından anlamlı fark vardır. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan aile katılım çalışmalarına, çocukların 

akademik benlik saygısı düzeyi ile anne-babaların katılma düzeyi arasındaki ilişkiye 

bakıldığında; orta düzeyde, pozitif bir ilişki tespit edilmiştir.  

Karakuzu (2015) tarafından yapılan çalışmada “Ebeveyn Destekli İlkokula 

Hazırlık Programı’nın çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarına etkisi araştırılmıştır. 

Araştırmaya 2014-2015 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim alan 76 çocuk 

katılmıştır. Araştırmada “Genel Bilgi Formu” ve “Marmara İlköğretime Hazır Oluş 

Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada ön-test son-test kontrol gruplu yarı deneysel desen 

kullanılmıştır. Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı öncesinde Marmara 

İlköğretime Hazır Oluş Ölçeği ön-test olarak uygulanmıştır ve veli toplantısı 
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düzenlenerek, programa ilişkin bilgi verilmiştir. Sekiz hafta süren program sonrasında 

son-testler uygulanmıştır. Deney ve kontrol gruplarının ön-test puanları arasında 

anlamlı fark görülmemiştir. Deney ve kontrol grupları son-test puanları arasında deney 

grubunun lehine anlamlı fark tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre ‘Ebeveyn 

Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın çocukların ilkokula hazır bulunuşlukları 

üzerinde etkili olduğu bulunmuştur. 

Lau, Li ve Rao (2010) yaptıkları çalışmada anne-babaların aile katılımını ve bu 

katılımın çocukların okula hazır bulunuşlukları ile ilişkisi araştırılmıştır. Çalışmaya 72 

aylık 431 çocuk ve ebeveynleri katılmıştır. Çalışmanın verileri toplanırken; çocukların 

okuma-yazma, bilişsel hazırlıkları ve hazır bulunuşluk düzeyleri belirlenmiş, 

ebeveynlerden aile katılımı ile ilgili anket toplanmıştır. Çalışma sonucunda çocukların 

okula hazır bulunuşluk düzeyleri ile aile katılımının yüksek düzeyde ilişkili olduğu 

görülmüştür. 

Yapılan çalışmalar incelendiğinde okula uyum süreci ile ilgili daha çok ilkokula 

yönelik çalışmalar olduğu,  eğitim sürecinin ilk basamağı olan ve çocuk gelişiminde 

kritik bir dönem olan okul öncesi dönem ile ilgili çok fazla çalışma olmadığı, yapılan 

çalışmalar çoğunlukla çocuk ve öğretmen ile ilgili faktörleri incelediği ancak ailenin 

okula uyuma etkisini inceleyen araştırma olmadığı görülmüştür. Aile ile ilgili çalışmalar 

incelendiğinde daha çok okul öncesi eğitimde aileyi eğitim sürecine katmayı hedefleyen 

aile katılımı çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir.  
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BÖLÜM 3 

 

YÖNTEM 

 

Bu bölümde araştırmanın modeli, çalışma grubu, veli oryantasyon programı, 

veri toplama araçları ve teknikleri ile verilerin analiz edilmesi ile ilgili konularda 

açıklamalar yer almaktadır.  

 

3.1. Araştırmanın Modeli 

 

Veli Oryantasyon Programının, okul öncesi öğrencilerin okula uyumuna etkisinin 

incelendiği bu araştırmada, ön-test–son-test, deney–kontrol gruplu deneysel bir desen 

kullanılmıştır.  Araştırmanın modeli karışık ölçümleri içeren 2x2’lik karma (split-plot) 

bir desendir. Bu desende birinci etmen deneysel işlem gruplarını (deney-kontrol), ikinci 

etmende bağımlı değişkene ilişkin tekrarlı ölçümleri (ön-test-son-test) göstermektedir.  

Bu araştırmanın deseni Çizelge 1’de verilmiştir. 

Araştırmanın bağımlı değişkeni: Bu araştırmanın bağımlı değişkenini 

öğrencilerin okula uyum düzeyleri (Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeğinden 

alınan puanlar) oluşturmaktadır.  

Araştırmanın bağımsız değişkeni: Deney grubuna uygulanan veli oryantasyon 

programı bu araştırmanın bağımsız değişkenini oluşturmaktadır.  
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Çizelge 1 

Araştırma Deseni 

 

 

3.2. Çalışma Grubu 

 

Araştırma, Ankara’da bulunan özel bir okulun 2014-2015 eğitim-öğretim 

yılında okul öncesi eğitime başlayan öğrencilerin velileri ile yapılmıştır. Veli 

oryantasyon programı, seçkisiz atama yoluyla seçilemediği için, 63 veli arasından 

programa katılmak için gönüllü olan ve programa katılmaya onam alınan 14 anne ve 2 

baba olarak toplam 16 veli ile başlamış ancak 3 anne ve 1 babanın oturumlara devam 

etmemesi nedeniyle program 11 anne ve 1 baba olarak toplam 12 veli ile yürütülmüştür. 

Böylelikle, araştırma okul öncesine devam eden çocuğu bulunan velilerden oluşan bir 

deney grubu ile tamamlanmıştır. Kontrol grubu ise deney grubu dışındaki gönüllü 16 

veliden oluşturulmuş ancak deney grubundan 4 kişinin ayrılmasıyla rastgele 4 kişi 

çıkarılarak 12 kişi ile tamamlanmıştır.  Deney grubunda 8 erkek 4 kız öğrenci velisi, 

kontrol grubu ise 7 erkek 5 kız öğrenci velisinden oluşmuştur.  

 

 

Gruplar Ön-test İşlem Son-test 

Deney 

Grubu 

5-6 Yaş Çocukları 

İçin Okula Uyum 

Öğretmen 

Değerlendirme 

Ölçeği 

8 oturum Veli 

Oryantasyon 

Programı 

5-6 Yaş Çocukları 

İçin Okula Uyum 

Öğretmen 

Değerlendirme 

Ölçeği 

Kontrol Grubu 

5-6 Yaş Çocukları 

İçin Okula Uyum 

Öğretmen 

Değerlendirme 

Ölçeği 

................ 

5-6 Yaş Çocukları 

İçin Okula Uyum 

Öğretmen 

Değerlendirme 

Ölçeği 
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3.3. Veli Oryantasyon Programı 

Aile eğitimlerinin genel amacı anne ve babalarının özgüvenini güçlendirerek, 

çocuklarının fiziksel, sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi için anne-babalık becerilerini 

geliştirmelerine destek olacak biçimde ailelere yol göstererek rehberlik etmektir (Arkan 

ve Üstün, 2009). Uygulanan programlar anne babanın becerilerini geliştirerek çocuklara 

hizmet götürmeyi amaçlamaktadır.  

 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında okul öncesi eğitime başlayan öğrencilerin 

okula uyumunu kolaylaştırmak ve velilerin ebeveynliğe yönelik olumlu tutum 

benimsemesine destek olmak amacıyla hazırlanmış bir çalışma olan Veli Oryantasyon 

Programı aşağıda belirtilen aşamalarda hazırlanmıştır. 

 

 

 3.3.1. Veli Oryantasyon Programının Alt Yapısının Hazırlanması 

 

Programın felsefi ve kuramsal temelleri oluşturulmuştur. Veli oryantasyon 

programı hazırlanırken felsefi temel akım olarak ‘hümanist felsefe’, kuramsal temel 

olarak ise ‘Bilişsel- Davranışçı Aile Danışması Kuramı’ temel alınmıştır. Bu kuram aile 

üyelerinin bilişlerini ve hareketlerini değiştirmek için çalışmalar yapmakta ve anne 

babalara yönelik beceri programını önemsemektedir (Nazlı, 2011a). 

Veli Oryantasyon Programının oturumları yapılandırılırken yapılan uyum 

programları gözden geçirilmiştir. Okul öncesi düzeyinde bir program uygulanmadığı 

tespit edilmiştir. Sadece MEB’in hazırladığı birinci sınıfa başlayacak öğrenci velilerine 

yönelik Veli Oryantasyon Programı (VOP) bulunmaktadır. Veli oryantasyon 

programının oturumları yapılandırılırken incelenen alan yazın (Açıkalın,2003; 

Dinkmeyer,2007; Gordon, 2012; Gülay, 2007; Koca,2006; Levine, 2005; Mountrose, 

2000; Oktay,2002) doğrultusunda okula uyum sürecinde ebeveynlerin sahip olması 

gereken beceriler çocukla iletişim  tespit edilerek program hazırlanmaya çalışılmıştır. 

Bu beceriler, okul öncesi eğitimin önemi ve okula uyum sürecinde neler yapması 

gerektiği konusunda bilgi sahibi olmak, okul-aile işbirliğinin çocuğun üzerindeki 

etkilerini farketmek, öğrenme konusunda bilgi sahibi olarak çocuğu doğru 

yönlendirebilmek, çocuğun gelişim özelliklerinin farkında olarak doğru şekilde 

sorumluluklar verebilmek, çocukla iletişim kurma, davranış yönetimi ve oyun oynama 

becerileridir. 
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Program, felsefi ve kuramsal temeller belirlenerek, alan yazındaki okula uyum 

süreci, okula uyum sürecinde aile katılımı ve ebeveyn tutumları ile ilgili araştırmalar 

incelendikten sonra; deney grubunun yaşları, eğitim düzeyi, sosyo-kültürel değerleri, 

sosyo-ekonomik düzeyleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanmıştır. Programa dahil 

olan veliler 30-40 yaşları arasında, en az lisans mezunu ve 9 veli aktif olarak çalışırken 

3 veli programın uygulandığı dönem içerisinde çalışmamaktadır. Bu yüzden oturumlar 

hazırlanırken bilimsel bilgilere yer verilerek verimli etkinlikler planlanmaya 

çalışılmıştır. Okul öncesi eğitim okul yaşamının temeli olduğu göz önünde 

bulundurularak programa öğrenme süreçleri ile ilgili oturumlar eklenmiştir. 

 

1. Program Tasarım Aşaması 

Veli Oryantasyon Programı kazanım, içerik, süreç ve değerlendirme olarak 

dört ana öğeye göre tasarlanmıştır. 

a. Programın ilk ögesi kazanımlardır. Kazanımlar ile eğitim programına 

katılan üyelerin hangi bilgi, beceri ve tutumların kazandırılacağı tespit edilmiş olur 

(Nazlı, 2011b). Veli Oryantasyon programının kazanımları oluşturulurken Wellman ve 

Moore’un taksonomisi (1966-1968; Nazlı, 2011b) temel alınarak algılama ve kavrama 

düzeyinde hazırlanmıştır. Kazanımlar belirlenirken okula uyum sürecinde aileye düşen 

görev ve sorumlulukların yanı sıra ebeveynlik becerileri temel alınmıştır. 

Veli Oryantasyon Programının kazanımları şu şekildedir: 

1. Oturum: 

 Okul öncesi eğitimin önemini fark eder. 

 Okula uyum süreci ile ilgili yapılması gerekenleri fark eder. 

2. Oturum: 

 Okul ve aile ortak tutumunun önemini fark eder. 

 Okul aile öğretmen işbirliğinin önemini kavrar. 

 Okulun ve kendisinin; görev ve sorumluluklarını kavrar. 

3. Oturum: 

 Öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini kavrar. 

 Öğrenme stillerinin öğrenmedeki önemini fark eder. 

4. Oturum: 

 Çoklu zekâ teorisinin öğrenme üzerindeki etkisini fark eder. 

 Her zekâ türünü geliştirmek için neler yapılabileceğini kavrar. 
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5. Oturum: 

 Çocuklarının gelişim özelliklerini fark eder. 

 Çocuğun gelişim özelliklerine uygun sorumlukların neler olduğunu fark eder. 

6. Oturum: 

 Çocuğu ile iletişim biçimini gözden geçirir. 

 Ödül ve cezanın bozucu etkilerini kavrar. 

 Doğal ve mantıksal sonuçların nasıl uygulanacağını kavrar. 

7. Oturum: 

 Oyunun önemini fark eder. 

 Çocuğunun gelişimsel özelliklerine uygun oyunları kavrar. 

8. Oturum:  

 Edindiği bilgi ve becerileri gelecek yaşamında nasıl kullanabileceğini kavrar. 

 Programdan olumlu duygular ile ayrılır.  

 

b. Programın ikinci öğesi içeriktir. Veli oryantasyon programında 

kazanımlara uygun olarak oturum konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 

1. Oturum: Okul Öncesi Eğitim ve Okula Uyum Süreci 

2. Oturum: Okul-Aile İşbirliğinin Önemi 

3. Oturum: Öğrenme Nasıl Gerçekleşir, Öğrenme Stilleri 

4. Oturum: Öğrenme ve Çoklu Zekâ 

5. Oturum: 4-6 Yaş Gelişim Özellikleri ve Çocukta Sorumluluk Bilinci 

6. Oturum: Çocukla Etkili İletişim ve Ödül, Ceza, Doğal ve Mantıksal Sonuçlar  

7. Oturum: Çocuk ve Oyun 

8. Oturum: Bitirme Etkinliği 

 

c. Programının üçüncü ögesi süreçtir.  

 Oturumlar, deney grubu üyeleri ile okul öncesi öğrencilerinin okula başladığı 

oryantasyon haftasında başlayarak haftada iki oturum olmak üzere Eylül ayında 

tamamlanmıştır. Sekiz oturumun her biri ortalama 90 dakika olarak yapılmıştır. 

Oturumlar araştırmacı tarafından tasarlanmış veya diğer kaynaklardan araştırılıp 

yararlanılarak oturumların amaçlarına uygun olarak etkinlikler yapılmıştır. Oturumlar, 

oturumun konusu hakkında üyelerin dikkati çekilerek başlamıştır. Daha sonra, 

oturumun konusu ile ilgili bir bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca bilgilendirme 



35 

 

 

 

çalışmaları sonrasında anlatılan konuların kalıcı hale gelebilmesi amacıyla araştırmacı 

tarafından formlar hazırlanmış, paylaşılan bilgilere dikkat çekmek amacıyla görsel 

resim ve video desteği sağlanmıştır. Oturumlar grup tartışmaları, paylaşımlar ve 

etkinliklerle desteklenmiştir. Oturum sonlarında velilere oturumlar ile ilgili dokümanlar 

ve uygulama ödevleri verilmiştir. İlk oturumdan sonraki oturumların başında bir önceki 

oturumda konuşulan konularla ilgili kısa bir özet yapılarak verilen ev ödevleri hakkında 

konuşularak oturumlar arasında ilişki kurulmuştur. 

 

d. Programın dördüncü öğesi değerlendirmedir.  

Programın öğrencilerin okula uyumuna etkisini değerlendirmek için okul öncesi 

öğretmenlerine öğrencileri için 1. dönem başında (Eylül 2014) ve 1. dönem sonunda 

(Ocak 2015) ‘5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ 

uygulanmıştır. Üyelerin veli oryantasyon programı ve lider ile ilgili düşüncelerini 

değerlendirmek amacıyla hazırlanan ‘Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme 

Formu’ kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları ile yürütülen araştırmada deneysel 

işlem öncesinde ön-test, deneysel işlem sonrasında ise programın etkililiğini tespit 

etmek amacıyla son-test kullanılmıştır. 

 

 

3.4. Veri Toplama Araçları 

 

Bu çalışmada, okul öncesi öğrencilerinin okul uyumu “5-6 Yaş Çocukları İçin 

Okula.Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği” ile değerlendirilmiştir. Ayrıca velilerin 

veli oryantasyon programı ve lider hakkındaki fikirlerini değerlendirmek amacıyla lider 

(araştırmacı/eğitimci) tarafından hazırlanan Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme 

Formu kullanılmıştır. 

Bu bölümde okul öncesi öğrencilerinin okula uyum düzeylerini belirlemek için 

kullanılan ‘5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ ve 

“Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu” tanıtılmıştır. 
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 3.4.1.  5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği 

 

Ölçek G.W. Ladd, B. Kochenderfer ve C. Coleman tarafından 1996 yılında 

geliştirilmiştir. Ölçeğin orjinal formu, 27 madde ve 4 alt ölçekten oluşmaktadır. Okulu 

sevme alt ölçeği, beş maddeden, işbirlikli katılım alt ölçeği, sekiz maddeden, 

okuldan kaçınma alt ölçeği beş maddeden ve kendi kendini yönetme alt 

ölçeğinde dokuz maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin Türkçeye uyarlaması Önder ve 

Gülay (2010) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçe Formu 4 alt ölçek ve 25 maddeden 

oluşmaktadır. Beş maddeden oluşan ‘okulu sevme’ alt ölçeği, çocuğun okulu ne kadar 

sevdiği ile ilgili öğretmenin algısını ölçmektedir. Alt ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 

.81’dir. On maddeden oluşan ‘işbirlikli katılım’ alt ölçeği, çocuğun, sınıf kurallarını, 

sorumluluklarını ve öğretmenin otoritesini kabul derecesini ölçmektedir. Alt ölçeğin iç 

tutarlılık katsayısı .84’tür. Beş maddeden oluşan ‘okuldan kaçınma’ alt ölçeği, 

öğretmenin çocuğun sınıf ortamından kaçınma eğilimiyle ilgili algısını belirlemektedir. 

İç tutarlılık katsayısı .73’dür. Beş maddeden oluşan ‘kendi kendini yönetme’ alt ölçeği, 

çocuğun sınıf içindeki bağımsız davranışlarını ölçmektedir. Alt ölçeğin iç tutarlılık 

katsayısı .67’dir. Ölçekteki maddeler “Uygun Değil”, “Uygun” ve “Tamamen Uygun” 

şeklinde üçlü bir derecelendirme üzerinde yanıtlanmaktadır. Ölçeğin tamamının 

Cronbach alfa katsayısı .70’tir. Test-tekrar test uygulamaları arasında olumlu yönde, 

anlamlı ve yüksek bir ilişki vardır (r= .97, p< .01) (Önder ve Gülay, 2010). Ölçeğin 

puanlanması iki şekilde olabilmektedir. Birincisi ölçekteki toplam puanı elde etmek 

amacıyla bazı maddelerin tersine çevrilerek hesaplanmasıdır. Bu puanlama öğrencinin 

okul öncesi eğitimdeki uyum düzeyini ölçmektedir. Puan arttıkça okula uyum düzeyi 

artmaktadır. İkinci puanlama yöntemi ise  her bir alt ölçeğin ayrı ayrı toplam puanlarını 

bazı maddeleri tersine çevirerek hesaplamaktır. Alt ölçeklerin her birinin toplam puanın 

artması, o alt ölçekteki davranışların daha çok ortaya çıktığını belirtmektedir.  

 

 

3.4.2. Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu 

 

Araştırmada uygulanan oryantasyon programının içeriğini ve lideri 

değerlendirmek amacıyla “Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu” 
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kullanılmıştır. Velilerin programın içeriğine, lidere, genel değerlendirmeye, düşünce ve 

önerilere yönelik sorular bulunan formu son oturumda doldurmuşlardır. Oturumlarda 

hedeflenen kazanım cümlelerini velilerin ne derecede kazanıp kazanmadığını kendi 

ifadeleri ile belirlemek amacıyla formun içeriği hazırlanırken, kazanım cümleleri birinci 

tekil şahıs ifadesiyle yazılmıştır. Form kapsamında, velilerin program sayesinde 

değiştirdikleri davranış olup olmadığı, programa ilişkin duygu ve düşünceleri, 

kazandıkları becerileri, liderin program içerisindeki hal ve tavırları, görüş ve öneriler 

gibi konulara ilişkin bilgi elde edilmektedir.  

 

 

3.5. Deneysel İşlemler ve Verilerin Toplanma Süreci 

 

Ankara da bulunan özel bir okulun 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında okul 

öncesi eğitime başlayan öğrencilerin velilerinden 12 veliye deneysel işlem olarak Veli 

Oryantasyon Programı uygulanmıştır. Kontrol grubunu oluşturan 12 veliye hiçbir 

program uygulanmamıştır. Deney grubu ve kontrol grubu öğrencileri için okul öncesi 

öğretmenleri tarafından ‘Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ ön-test ve son-

test olarak doldurulmuştur. Deney grubu ile yapılan oturumlar genel hatlarıyla aşağıda 

belirtilmiştir: 

 

Birinci Oturum: 

 

Eğitimci, birinci oturuma gruba kendini tanıtarak başlamıştır. Eğitim programı hakkında 

ayrıntılı bilgi verilerek içerik ve sürecin nasıl ilerleyeceği paylaşılmıştır. Üyelere 

oturumlarda not alabilecekleri not defterleri ve dosyalar dağıtılmıştır. Grup kuralları 

üyelerle beraber oluşturulmuştur. Üyelerden grup kurallarını not defterlerine yazmaları 

istenmiştir. Grup üyeleriyle tanışma etkinliği olan “İsim ve Çiçek” etkinliğinin nasıl 

yapılacağı ve amacı açıklanarak, etkinlik yapılmıştır. Üyelere ilk oturumun konusu olan, 

okula uyum, uyum sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve bunların çözümleri hakkında 

bilgiler örneklerle zenginleştirilerek anlatılmıştır. Üyelerden gelen sorular yanıtlanarak, 

etkinlik özetlenmiştir. Grup üyelerine oturum notlarının bulunduğu doküman verilmiş 

ve oturum sonlandırılmıştır. 
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İkinci Oturum: 

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından önceki oturumun özeti yapılmıştır. Üyelere 

daha önceki oturum hakkında akıllarına takılan ve sormak istedikleri herhangi bir soru 

olup olmadığı sorulmuştur. Sunumdaki ilk resim gösterilerek, üyelerin düşünceleri 

sorulmuştur. Üyelerin paylaşımının ardından oturum konusuna geçilmiştir. Çocukların 

eğitiminde ailenin önemi hakkında bilgi verilmiştir. Okul ve aile işbirliğinin önemi 

vurgulanarak okul öncesinden sorumlu Müdür Yardımcısı davet edilmiştir. Müdür 

yardımcısı okul aile işbirliğinde aileye ve okula düşen görevler hakkında bilgi vererek 

grup üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve müdür yardımcısı gruptan ayrılmıştır. Grup 

üyelerine sorular sorularak grup tartışması başlatılmıştır. Tartışmanın ardından etkinlik 

özetlenerek ev ödevi verilmiştir. 

 

Üçüncü Oturum: 

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından önceki oturumun özeti yapılmıştır. Üyelere 

daha önceki oturum hakkında akıllarına takılan ve sormak istedikleri herhangi bir soru 

olup olmadığı sorularak ikinci oturumda verilen ev ödevini paylaşmak isteyen grup 

üyeleri mektupları okumasına ve sunuma geçilmiştir. Form-1 dağıtılarak cevaplarını not 

almaları istenmiştir. Gönüllü üyeler cevaplarını paylaşmışlardır. Sorular sorularak grup 

tartışmasına başlanmıştır. Tartışmanın ardından etkinlik özetlenerek, oturumun özeti 

dağıtılmıştır. Üyelere ev ödevi olarak öğrenme stilleri testi verilmiştir. 

  

Dördüncü Oturum: 

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından önceki oturumun özeti yapılmıştır. Üçüncü 

oturumda verilen öğrenme stilleri testinin sonuçları ile tahmin ettikleri öğrenme stili 

arasında fark olup olmadığı tartışılarak üyelere doküman dağıtılmıştır. Üyelere daha 

önceki oturum hakkında akıllarına takılan ve sormak istedikleri herhangi bir soru olup 

olmadığı sorularak, sorular cevaplanmış ve oturum konusuna geçilmiştir. Sunumun 

ardından oturum özetlenerek, üyelere ev ödevi olarak çocuklarına öğretmek istedikleri 

herhangi bir şeyi çoklu zekâ kuramına göre planlayıp uygulamaları istenmiştir. 

Oturumun özet dokümanı üyelere dağıtılarak oturum sonlandırılmıştır.  

 

Beşinci Oturum: 

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından grup üyelerinden önceki oturumun özetini 

yapmaları istenmiştir. Üyelere daha önceki oturum hakkında akıllarına takılan ve 
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sormak istedikleri herhangi bir soru olup olmadığı sorulmuştur. Önceki oturumda 

verilen etkinlik planlama ve uygulama ödevini paylaşmak isteyen grup üyeleri 

dinlenmiştir. Üyelerin paylaşımlarının ardından oturum konusuna geçilmiştir. Grup 

üyelerine 4-6 yaş çocuklarının psikomotor, zihinsel, dil, sosyal, duygusal ve cinsel 

gelişimleri hakkında bilgi verilerek her yaş döneminde çocuğun gelişimini destekleme 

konusunda önerilerde bulunulur. Üyelere sorumluluk, sorumluluk bilincinin oluşması 

için gerekli adımlar, sorumluluk verirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve yaşa göre 

verilebilecek sorumluluklar hakkında bilgi verilmiştir. Bilgilendirme sonrasında grup 

üyelerine sorular sorularak grup içi tartışma başlatılmıştır. Tartışmanın ardından etkinlik 

özetlenerek, üyelere oturumun özet dokümanı verilmiştir.  

 

Altıncı Oturum: 

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından grup üyelerinden önceki oturumun özetini 

yapmaları istenmiş ve üyelere daha önceki oturum hakkında akıllarına takılan ve 

sormak istedikleri herhangi bir soru olup olmadığı sorulmuştur. Önceki oturumda 

verilen ev ödevini paylaşmak isteyen üyeler paylaşmışlardır ve altıncı oturumun 

konusuna geçilmiştir. Davranışların nedenleri ile ilgili olan bölüm anlatıldıktan sonra 

örnek olay okunarak sorular sorularak küçük grup tartışması yapılmıştır. Tartışmanın 

ardından üyelerle örnek durumlar paylaşılmıştır. Grup üyelerine form verilerek 

doldurulması istenmiştir. Gönüllü olan üyeler cevaplarını grupla paylaşmışlardır. 

Üyelere ev ödevi verilmiştir ve oturumu özetlemeleri istenerek özetlemenin ardından 

üyelere dokümanlar verilerek oturum sonlandırılmıştır.  

 

Yedinci Oturum: 

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından grup üyelerinden önceki oturumun özetini 

yapmaları istenerek üyelere daha oturum hakkında akıllarına takılan ve sormak 

istedikleri herhangi bir soru olup olmadığı sorulmuştur Önceki oturumda verilen ev 

ödevini gönüllü üyelerden paylaşılması istenerek yedinci oturumun konusuna 

geçilmiştir. Üyelere oyunun fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil 

gelişimine etkisi hakkında bilgi verilerek üyelere ‘oyunun öneminden bu kadar 

bahsetmişken biz de bir oyun oynayalım’ diyerek üyelerle etkinlik 2 yapılmıştır. 

Oyunun ardından üyelerden düşüncelerini paylaşmaları istenmiş paylaşımın ardından 

‘Oyunun evreleri, ailelerin oyun ortamı hazırlarken ve oyun oynarken dikkat etmeleri 

gerekli noktalar’ üyelere aktarılmıştır. Üyelere çocuğun ebeveynleri ile oynadığı 
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oyunların hem çocuğun gelişiminde hem de aile ile iletişimindeki etkisinin büyük 

olduğu belirtilerek birlikte oynayabilecekleri oyun örnekleri ailelere anlatılmıştır.  

 

Sekizinci Oturum:  

Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından oturumlar ile ilgili hatırladıklarını 

yazacakları form dağıtılarak üyelerden doldurmaları ve ardından büyük kartona her 

üyenin elini çizmesi ve altına isimlerini yazmaları istenmiştir. İçlerinde soruların olduğu 

balonlar ortaya konularak velilerden balonları seçerek patlatmaları istenmiştir. Seçtikleri 

balonlardan çıkan soruların cevaplarını verilen renkli kâğıtlara yazmaları söylenmiştir. 

Patlatabildikleri kadar balonu patlatıp soruları cevaplamaları istenerek tüm balonlar 

patlatılınca soruların doğru cevapları paylaşılmış ve üyelerden cevaplarını kontrol 

etmeleri istenmiştir. En çok doğru cevap veren üye alkışlanmıştır. Balon etkinliğinin 

ardından veli oryantasyon programının her oturumu tek tek ele alınarak üyelere sorular 

sorulmuştur: Bilgilendirme sonrasında üyelerin form ile şu anki düşüncelerini 

karşılaştırmaları istenmiştir. Üyelere içinde leblebi olan kase dolaştırılarak leblebilerden 

almaları, aldıkları leblebileri saymaları ama yememeleri istenmiştir. Oturumun başında 

çizdikleri ellerin içine aldıkları leblebi sayısı kadar oturumlardan elde ettikleri 

kazanımları yazmaları ve ardından paylaşmaları istenmiştir. Veli Oryantasyon Programı 

için yapılan pasta, üyelerin getirdikleri yiyecekler ve üyelerden birinin minik gitar 

konseri eşliğinde velilerden program ile ilgili duygularını ve düşüncelerini paylaşmaları 

istenmiş, üyelere programa katıldıkları ve paylaşımda bulundukları için teşekkür 

edilerek program sonlandırılmıştır. 

 Veriler öğretmenler tarafından toplanan ölçek ile toplanmıştır. Okul öncesi 

öğretmenleri deney ve kontrol gruplarını bilmeden sınıfında bulunan her öğrenci için 

ön-testleri eğitim öğretim yılının başında ve son-testler ise birinci dönem sonunda 

doldurmuşlardır.  

 

 

3.5. Verilerin Analizi  

 

Bu araştırmada deney grubuna veli oryantasyon programı uygulanmıştır. 

Kullanılacak istatistik tekniğini belirlemek amacıyla deney ve kontrol grubuna 

uygulanan ön-test ve son-test olarak uygulanan ölçeklerden alınan puanların dağılımının 
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normalliği test edilmiştir. Katılımcı sayısının az olması (n<30) ve dağılımın normallik 

varsayımını karşılamamasından dolayı verilerin analizinde parametrik olmayan 

yöntemler kullanılmıştır. Araştırmada, önce deney ve kontrol grubunun ön-test puanları 

arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla Mann Whitney-U Testi 

kullanılmıştır. Sonrasında, deney grubunun ön-test ve son-test ölçümlerinin istatistiksel 

anlamlılığını test etmek için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Veri toplama 

araçlarıyla toplanan verilerin anlamlılık düzeyi 0.05 kabul edilerek, SPSS 20.0 paket 

programı kullanılarak analiz edilmiştir. 



 

 

42 

BÖLÜM 4 

 

BULGULAR VE YORUMLAR 

 

Bu bölümde, araştırmanın denencelerini test etmek amacıyla yapılan analizler 

ve analizlerden elde edilen bulgular ele alınmıştır. Ayrıca, velilere uygulanan veli 

oryantasyon programının değerlendirme anketinin frekansları bu bölümde verilmiştir. 

 

4.1. Öğrencilerin Okula Uyumlarına İlişkin Denencenin Test Edilmesine Yönelik 

Bulgular 

 

Araştırmada öğrencilerin okula uyumu ile ilgili denencelerin test edilmesinde 

kullanılacak verilerin toplanması için 5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeği, deneysel işlemden önce ön-test olarak ve deneysel işlemden 

sonra son-test olarak iki kez uygulanmıştır. Öğrencilerin veli oryantasyon programı 

öncesinde ve sonrasında elde ettikleri okula uyum puanları ile ilgili betimsel istatistikler 

Çizelge 2’de verilmiştir.  

 

Çizelge 2  

 

Deney ve Kontrol Gruplarının Okula Uyum Puanlarına İlişkin Betimsel İstatistikler 

 

Grup n 

Ölçüm 

Ön-test Son-test 

�̅� S �̅� S 

Deney  12 28.50 4.01 42.08 2.87 

Kontrol  12 27.16 2.65 27.75 3.46 
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Çizelge 2’ye bakıldığında deney grubundaki öğrencilerin Okula Uyum 

Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ön-test puanlarının aritmetik ortalaması 28.50 iken 

son-test puanlarının aritmetik ortalamasının 42.08 olduğu görülmektedir. Kontrol 

grubundaki öğrencilerin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ön-test puanları 

aritmetik ortalamasının 27.16 iken son-test puanlarının ortalamasının 27.75 olduğu 

görülmektedir. Deney ve kontrol gruplarının Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme 

Ölçeğinden almış oldukları puanlara bakıldığında, deney ve kontrol grubundaki 

velilerin çocuklarının deneysel işlem uygulanmadan önce okula uyum puan ortalamaları 

arasında anlamlı fark olmadığı gözlemlenmektedir. Deneysel işlem sonrasındaki 

puanlara bakıldığında okula uyum puan ortalamaları arasında anlamlı fark olduğu 

gözlemlenmektedir.  

Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesindeki Okula Uyum Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları Mann Whitney U-testi sonuçları Çizelge 3’te 

verilmiştir. 

 

Çizelge 3 

Deney ve Kontrol Gruplarının Okula Uyum Ön-test Puanlarına Göre Mann Whitney U-

Testi Sonucu 

 

Grup n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı U P 

Deney 12 13.13 157.50 64.50 .663 

Kontrol 12 11.88 142.50   

 

Analiz sonuçlarına göre veli oryantasyon programı uygulama öncesi, programa 

katılan velilerin çocukları ile programa katılmayan velilerin çocuklarının okula uyum 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (U=64.5, p>.05). Deney ve 

kontrol gruplarının program öncesi okula uyum puanlarına bakıldığında veli 

oryantasyon programına katılan ve katılmayan velilerin çocuklarının okula uyum sıra 

ortalama puanları birbirine yakındır. Buna göre öğrencilerin okul yeni başladığında 

okula uyum düzeyi arasında fark yoktur. 

Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okula Uyum Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeği’nden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları Çizelge 4’te verilmiştir. 
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Çizelge 4 

Deney Grubunun Okula Uyum Ölçeği ÖnTtest ve Son-Test Puanlarına İlişkin Wilcoxon 

İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 .00 .00 3.07* .002 

Pozitif Sıra 12 6.50 78.00   

Eşit      

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonuçları, deney grubunun uygulama öncesindeki ve sonrasındaki okula 

uyum toplam puanları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. (z=3.07, 

p<.05). Fark puanlarının sıra ortalaması ve toplamları değerlendirildiğinde, bu farkın 

pozitif sıralar yani son-test puanları lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, 

veli oryantasyon programının çocukların okula uyum düzeylerini artırmada önemli bir 

etkisi olduğu söylenebilir.  

Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okula Uyum Öğretmen 

Değerlendirme Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi 

sonuçları Çizelge 5’te verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kontrol grubunun uygulama 

öncesindeki ve sonrasındaki puanlar arasında anlamlı bir fark yoktur. (z=1.23, p>.05). 

Bu sonuçlara bakıldığında, veli oryantasyon programına katılmayan velilerin 

çocuklarının okula uyum düzeylerinde bir değişiklik olmadığı söylenebilir.  

 

Çizelge 5 

Kontrol Grubunun Okula Uyum Ölçeği Ön-Test ve Son-Test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı Z P 

Negatif Sıra 4 4.38 17.50 1.03* .301 

Pozitif Sıra 6 6.25 37.50   

Eşit 2     

*Negatif sıralar temeline dayalı 
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4.2. Öğrencilerin Okulu Sevme Düzeyleri, İşbirlikli Katılım Düzeyleri, Okuldan 

Kaçınma Düzeyleri, Kendi Kendini Yönetme Düzeylerine İlişkin Denencelerin Test 

Edilmesine Yönelik Bulgular 

 

İlişkisiz örneklemler için Mann Whitney U testi ile deney ve kontrol gruplarının 

ön-test ölçümleri arasındaki farkın anlamlı olup olmadığı test edilmiş ve sonuçlar 

Çizelge 6’da verilmiştir 

 

Çizelge 6 

Deney ve Kontrol Gruplarının Okulu Sevme Alt Ölçeği Ön-Test Puanlarına Göre Mann 

Whitney U-Testi Sonucu 

 

Grup n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı U P 

Deney 12 11.29 135.50 57.50 .394 

Kontrol 12 13.71 164.50   

 

Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesindeki Okulu Sevme Alt 

Ölçeğinden aldıkları Mann Whitney U-testi analiz sonuçlarına göre veli oryantasyon 

programı öncesinde, programa katılan velilerin çocukları ile programa katılmayan 

velilerin çocuklarının okulu sevme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı 

bulunmuştur (U=72.50, p>.05). Deney ve kontrol gruplarının program öncesi okulu 

sevme alt ölçeği puanlarına bakıldığında veli oryantasyon programına katılan ve 

katılmayan velilerin çocuklarının okulu sevme sıra ortalama puanları birbirine yakındır. 

Buna göre öğrencilerin okulu sevme düzeyi, okul yeni başladığında yakın düzeydedir. 

Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okulu Sevme Alt Ölçeğinden 

aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 7’de 

verilmiştir. 
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Çizelge 7 

Deney Grubunun Okulu Sevme Alt Ölçeği Ön-Test ve Son-Test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı Z p 

Negatif Sıra 0 .00 .00 2.95 .003 

Pozitif Sıra 11 6.00 66.00   

Eşit 1     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonuçları, deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. (z=2.95, p<.05). Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, bu farkın pozitif sıralar yani son-test 

puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, veli oryantasyon programının 

çocukların okulu sevme düzeylerini artırmada önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.  

 

Çizelge 8 

Kontrol Grubunun Okulu Sevme Alt Ölçeği Ön-Test ve Son-Test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı Z p 

Negatif Sıra 3 5,00 15,00 .426 .670 

Pozitif Sıra 5 4,20 21,00   

Eşit 4     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okulu Sevme Alt 

Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 

8’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası 

puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. (z=.426, p>05). Bu sonuçlara göre, veli 

oryantasyon programına katılmayan velilerin çocuklarının, okulu sevme düzeylerde bir 

fark olmadığı söylenebilir.  
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Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesindeki İşbirlikli Katılım Alt 

Ölçeğinden aldıkları Mann Whitney U-testi sonuçları Çizelge 9’da verilmiştir. 

Çizelge 9 

Deney ve Kontrol Gruplarının İşbirlikli Katılım Alt Ölçeği Ön-Test Puanlarına Göre 

Mann Whitney U-Testi Sonucu 

Grup n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı U p 

Deney 12 14.08 169.00 53.00 .264 

Kontrol 12 10.92 131.00 

Analiz sonuçlarına göre veli oryantasyon programı öncesinde, programa katılan 

velilerin çocukları ile programa katılmayan velilerin çocuklarının işbirlikli katılım 

düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (U=81.00, p>.05). Deney ve 

kontrol gruplarının program öncesi işbirlikli katılım alt ölçeği puanlarına bakıldığında 

program öncesinde veli oryantasyon programına katılan ve katılmayan velilerin 

çocuklarının işbirlikli katılım sıra ortalama puanları birbirine yakındır. Buna göre 

öğrencilerin işbirlikli katılım düzeyi, okul yeni başladığında yakın düzeydedir. 

Çizelge 10 

Deney Grubunun İşbirlikli Katılım Alt Ölçeği Ön-Test ve Son-Test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı Z p 

Negatif Sıra 1 3.50 3.50 2.79 .005 

Pozitif Sıra 11 6.77 74.50 

Eşit 0 

*Negatif sıralar temeline dayalı

Analiz sonuçları, deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir  (z=2.79, p<.05). Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, bu farkın pozitif sıralar yani son-test 
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puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, veli oryantasyon programının 

çocukların işbirlikli katılım düzeylerini artırmada önemli bir etkisi olduğu söylenebilir.  

Çizelge 11 

Kontrol Grubunun İşbirlikli Katılım Alt Ölçeği Ön-Test ve Son-Test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı Z p 

Negatif Sıra 4 2.88 11.50 .923 .356 

Pozitif Sıra 4 6.13 24.50 

Eşit 4 

*Negatif sıralar temeline dayalı

Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki İşbirlikli Katılım Alt 

Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 

11’de verilmiştir. Analiz sonuçlarına göre kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası 

puanları arasında anlamlı bir fark yoktur. (z=.923, p>05). Bu sonuçlara göre, veli 

oryantasyon programına katılmayan velilerin çocuklarının, işbirlikli katılım 

düzeylerinde bir değişiklik olmadığı söylenebilir.  

Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesindeki Okuldan Kaçınma Alt 

Ölçeği’nden aldıkları Mann Whitney U-testi sonuçları Çizelge 12’de verilmiştir. 

Çizelge 12 

Deney ve Kontrol Gruplarının Okuldan Kaçınma Alt Ölçeği Ön-Test Puanlarına Göre 

Mann Whitney U-Testi Sonucu 

Grup n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı U p 

Deney 12 12.92 155.00 67.00 .770 

Kontrol 12 12.08 145.00 

Analiz sonuçlarına göre veli oryantasyon programı öncesinde, programa katılan 

velilerin çocukları ile programa katılmayan velilerin çocuklarının okuldan kaçınma 
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düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (U=67.00, p>.05). Deney ve 

kontrol gruplarının program öncesi okuldan kaçınma alt ölçeği puanlarına bakıldığında 

veli oryantasyon programına katılan ve katılmayan velilerin çocuklarının okuldan 

kaçınma sıra ortalama puanları birbirine yakındır. Buna göre öğrencilerin okuldan 

kaçınma düzeyi, okul yeni başladığında yakın düzeydedir. 

Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okuldan Kaçınma Alt 

Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 

13’te verilmiştir. 

 

Çizelge 13 

Deney Grubunun Okuldan Kaçınma Alt Ölçeği Ön-test ve Son-test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 6 6.17 37.00 .36* ,714 

Pozitif Sıra 5 5.80 29.00   

Eşit 1     

* Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonuçları, deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. (z=.36, p>.05). Bu sonuçlara göre, 

veli oryantasyon programının çocukların okuldan kaçınma düzeylerini azaltmada bir 

etkisi olmadığı söylenebilir.  

Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okuldan Kaçınma Alt 

Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 

14’te verilmiştir. 
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Çizelge 14 

Kontrol Grubunun Okuldan Kaçınma Alt Ölçeği Ön-test ve Son-test Puanlarına İlişkin 

Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 4 4.75 19.00 .418 .676 

Pozitif Sıra 5 5.20 26.00   

Eşit 3     

* Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonuçları, deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. (z=.418, p>.05) Bu sonuçlara göre, 

veli oryantasyon programına katılmayan velilerin çocuklarının, okuldan kaçınma 

düzeylerinde bir değişiklik olmadığı söylenebilir.   

 

Deney ve kontrol gruplarının uygulama öncesindeki Kendi Kendini Yönetme Alt 

Ölçeğinden aldıkları Mann Whitney U-testi sonuçları Çizelge 15’te verilmiştir. 

 

Çizelge 15 

Deney ve Kontrol Gruplarının Kendi Kendini Yönetme Alt Ölçeği Ön-Test Puanlarına 

Göre Mann Whitney U-Testi Sonucu 

 

Grup n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı U p 

Deney 12 12.83 154.00 68.00 .814 

Kontrol 12 12.17 146.00   

 

Analiz sonuçlarına göre veli oryantasyon programı öncesinde, programa katılan 

velilerin çocukları ile programa katılmayan velilerin çocuklarının kendi kendini 

yönetme düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (U=68.00, p>.05). 

Deney ve kontrol gruplarının program öncesi kendi kendini yönetme alt ölçeği 

puanlarına bakıldığında veli oryantasyon programına katılan ve katılmayan velilerin 
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çocuklarının kendi kendini yönetme sıra ortalama puanları birbirine yakındır. Buna göre 

öğrencilerin kendi kendini yönetme düzeyi, okul yeni başladığında yakın düzeydedir. 

Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Kendi Kendini Yönetme Alt 

Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 

16’da verilmiştir. 

 

Çizelge 16 

Deney Grubunun Kendi Kendini Yönetme Alt Ölçeği Ön-Test ve Son-Test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 0 .00 .00 2.68 .007 

Pozitif Sıra 9 5.00 45.00   

Eşit 3     

*Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonuçları, deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermektedir. (z=2.68, p<.05). Fark puanlarının 

sıra ortalaması ve toplamları dikkate alındığında, bu farkın pozitif sıralar yani son-test 

puanı lehinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre, veli oryantasyon programının 

çocukların kendi kendini yönetme düzeylerini artırmada önemli bir etkisi olduğu 

söylenebilir.  

Kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrasındaki Okuldan Kaçınma Alt 

Ölçeğinden aldıkları puanlarına ilişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonuçları Çizelge 

17’de verilmiştir. 
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Çizelge 17 

Kontrol Grubunun Kendi Kendini Yönetme Alt Ölçeği Ön-test ve Son-test Puanlarına 

İlişkin Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi Sonuçları 

 

Son-test Ön-test n 
Sıra 

Ortalaması 
Sıra Toplamı z p 

Negatif Sıra 6 5.17 31.00 .182 .856 

Pozitif Sıra 5 7.00 35.00   

Eşit 1     

* Negatif sıralar temeline dayalı 

 

Analiz sonuçları, kontrol grubunun uygulama öncesi ve sonrası puanları 

arasında anlamlı bir fark olmadığını göstermektedir. (z=.182, p>.05) Bu sonuçlara göre, 

veli oryantasyon programına katılmayan velilerin çocuklarının, kendi kendini yönetme 

düzeylerinde bir değişiklik olmadığı söylenebilir.   

Araştırma bulguları, okul öncesi öğrencilerinin okula uyum, işbirlikli katılım, 

kendi kendini yönetme becerileri ön-test ve son-test puanları arasında deney grubu 

lehine pozitif yönde anlamlı bir fark olduğu yönündedir. 

Okul öncesi öğrencilerin velilerine yönelik hazırlanan veli oryantasyon 

programının etkililiğinin değerlendirilmesi amacıyla deney grubundaki öğrenci 

velilerinin program sonrası doldurdukları ‘Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme 

Formu’ için maddelere verdikleri yanıtların frekans değerleri ulaşılan bulgular Çizelge 

18’de verilmiştir.  
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Çizelge 18 

Deney Grubunun Veli Oryantasyon Programı Değerlendirme Formu Frekans Değerleri 

 

 Evet 

(n) 

Kısmen 

(n) 

Hayır 

(n) 

Oturumlar eğlenceli idi. 11       1          0 

Oturumlarda şimdi ve gelecek yaşamıma beni hazırlayacak 

bilgi ve beceriler vardı. 
11       1          0 

Oturumlar sayesinde yeni bilgi ve beceriler kazandım.  9        3           0 

Öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini öğrendim. 10        2        0 

Okula uyum süreci ile ilgili yapılması gerekenleri fark ettim. 12         0 0 

Kişisel öğrenme stilimi fark ettim. 11       1           0 

Okul öncesi eğitimin önemini fark ettim. 12        0 0 

Okul aile öğretmen işbirliğinin önemi öğrendim. 12        0 0 

Çocuklarımın gelişim özelliklerini fark ettim. 12       0 0 

Çocuklarımın gelişim özelliklerini uygun davranıp 

davranmadığını gözden geçirdim. 
11       1        0 

İletişimde dinleme ve empatinin önemini öğrendim. 12       0 0 

Gelişim özelliklerine uygun sorumlukların neler olduğunu 

fark ettim. 
12        0 0 

Ödül ve cezanın yerine doğal ve mantıksal sonuçların önemini 

öğrendim. 
12           0 0 

Doğal ve mantıksal sonuçlar ile ceza arasındaki farkı 

kavradım. 
12       0 0 

Çocuğum ile iletişim biçimini gözden geçirdim. 11       1           0 

Oyunun önemini fark ettim. 12        0 0 

Çoklu zeka kuramının öğrenmedeki etkisini fark ettim. 12        0 0 

Oturumlardaki beceriler yaşamıma katkı sağlayacak. 11       1          0 

Oturumlarda öğrendiklerimi yaşamıma geçirmek isterim. 12        0 0 

Bir ebeveyn olarak oturumların ebeveynlik yaşamına katkısı 

olacağını düşünüyorum. 
11     1        0 

Oturumların devam etmesini istiyorum. 8       1        3        

Oturumların benim ve arkadaşlarımın yaşamını 

kolaylaştıracağına inanıyorum. 
10      2         0 

 

 

Elden edilen sonuçlara bakıldığında, velilerin okula uyum süreci ile ilgili bilgi 

sahibi oldukları, okul öncesi eğitimin, okul aile işbirliğinin, iletişim ve oyunun önemini 

fark ettikleri, programda öğrendiklerinin yaşamlarına katkı sağlayacağı belirlenmiştir. 

Bu bulgular ile velilerin programdan memnun kaldıkları, veli oryantasyon programı 

sayesinde yeni bilgiler öğrenip, beceriler kazandıkları söylenebilir. 
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BÖLÜM 5 

 

TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

5.1. Tartışma 

 

Bu bölümde okul öncesi öğrencilerinin velilerine yönelik hazırlanan Veli 

Oryantasyon Programının etkililiğinin araştırılmasında ulaşılan bulgular tartışılarak 

yorumlanmıştır.  

Araştırmanın “Veli Oryantasyon Programına katılan velilerin çocuklarının 

genel okula uyum becerileri artar”, “Veli Oryantasyon Programına katılan velilerin 

çocuklarının işbirlikli katılım düzeyleri, kendi kendini yönetme becerileri, okulu sevme 

düzeyleri artar ve okuldan kaçınma düzeyleri azalır”  biçiminde ifade edilmiş olan 

denencelerine ilişkin bulguların yorumu aşağıda verilmiştir. 

Elde edilen bulgulara göre Veli Oryantasyon Programı sonrasında deney grubu 

öğrencilerinin okula uyum, işbirlikli katılım, kendi kendini yönetme ve okulu sevme ön-

test ve son-test puanları arasında pozitif yönde anlamlı bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ancak deney grubu öğrencilerinin okuldan kaçınma ön-test ve son-test puanları arasında 

anlamlı bir fark bulunamamıştır. Veli oryantasyon programına katılmayan velilerin 

çocuklarının yani kontrol grubundaki öğrencilerin okula uyum ön-test ve son-test 

puanları arasında anlamlı bir fark bulunamamıştır. Başka bir ifade ile programa katılan 

velilerin çocuklarının okula uyum, işbirlikli katılım, kendi kendini yönetme ve okulu 

sevme düzeyinde programdan sonra artış olmuştur. Ancak okuldan kaçınma düzeyinde 

bir fark yoktur. Veli oryantasyon programına katılan velilerin çocuklarının katılmayan 

velilerin çocuklarına göre genel okula uyum düzeyi, işbirlikli katılım, kendi kendini 

yönetme ve okulu sevme düzeylerinde meydana gelen artışın veli oryantasyon 

programından kaynaklandığı söylenebilir. Okuldan kaçınma düzeyinin azalmamış 

olması veli oryantasyon programının okuldan kaçınmaya etkisi olmadığını ve veli 

oryantasyon programı dışında farklı değişkenlerden etkilendiği söylenebilir. Ayrıca 

araştırmanın, okula uyum değişkeni öğrenciler üzerinden doğrudan ölçülebilmesi için 

bir ölçme aracı bulunmadığından, dolaylı olarak öğretmenler tarafından 

değerlendirilerek belirlenmiş olması sınırlılığı dikkate alındığında ve uygulama velilere
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yönelik yapılıp ölçme öğretmenler üzerinden olması, öğretmenlerin bu ölçek ile 

kendilerinin değerlendirilebileceğini düşünme ihtimalleri ve öğrencilerin kişisel 

özellikleri gibi kontrol edilemeyen faktörler olmasından dolayı etkinin programdan 

kaynaklı olup olmadığını tespit etmek güçleşmektedir.  

Alan yazında okul öncesi velilerine yönelik veli oryantasyon programı 

bulunamamıştır. Yurtdışı ve yurtiçi alanyazında okula uyum, aile katılımı ve ilkokul 

velilerine yönelik çalışmalarında sınırlı olduğu görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı 

tarafından bazı illerde Veli Oryantasyon Programı yapılmıştır. Ancak bu uygulama 

sürekli olmamış ve çalışma sonuçları rapor edilmemiştir. Alan yazında bulunan okula 

uyum, aile katılımı ve ilkokul velilerine yönelik aile çalışmalarından araştırmayı 

destekleyenler aşağıda verilmiştir.  

Gürsimsek, Girgin, Harmanlı ve Ekinci’nin (2002) yaptığı çalışmada aile 

katılımının çocuğun eğitimine etkisi incelenmiş ve çalışma sonunda aile katılımının 

sosyal ve bilişsel açılardan çocuğu olumlu yönde etkilediğine ulaşılmıştır. McDonald ve 

arkadaşları (2006) tarafından yapılan çalışmanın sonucunda aile eğitimi programına 

katılan ailelerin çocuklarının sosyal becerilerinde artma ve olumsuz davranışlarında 

azalma olduğu bulunmuştur. Bilgin (2007) yaptığı araştırmada, birinci sınıfa başlayan 

öğrencilere yönelik yapılan hazırlık çalışmasına veliler büyük oranda katılmıştır. Bu 

durumun bu tür çalışmalara ilginin yoğun olduğu ve ihtiyaç duyulduğunun göstergesi 

olabileceği belirtilmiştir. Çocuklarının okulu tanıma ve alışma sürecinde birlikte 

etkinliklere katılmak, yanlarında bulunmak veli açısından olumlu yanlarından birisi 

olduğu ifade edilerek, velinin bu sürece katılmasının çocuğunu okula gönderdiğinde 

merak ve korku duygusunu yaşamasını engelleyebileceği belirtilmiştir. Araştırmacı 

tarafından öğrencilerin okula alışma sürecinde aileleriyle birlikte olmalarının onları 

rahatlattığı gözlemlenmiştir.  

Ogelman, Önder, Seçer ve Erten (2013) tarafından yapılan araştırma sonucunda 

anne tutumlarının, okul öncesi dönem çocuklarının okula uyumlarını ve sosyal 

becerilerini etkileyebildiği, olumlu anne çocuk ilişkisi olan çocukların okul öncesi 

eğitim kurumlarına daha yüksek düzeyde uyum sağladıkları bulunmuştur. Lau, Li ve 

Rao (2010) yılında yaptığı çalışma sonucunda aile katılım düzeyi ile okula hazır 

bulunuşluk düzeyinin yüksek derecede ilişkili olduğu bulunmuştur. Zupancic ve Kavcic 

(2011) yaptığı çalışma sonucunda ebeveynlerin çocuklarına karşı olan tutumlarının 

çocukların davranışları ve okula uyumları üzerinde etkili olabildiği bulunmuştur. Anne-

baba tutumları okula uyumu çocuğun özellikleri ve okul öncesi deneyime göre daha 



56 

 

 

 

fazla etkileyen bir değişken olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Karakuzu (2015) tarafından 

yapılan çalışmada Ebeveyn Destekli İlkokula Hazırlık Programı’nın çocukların okula 

hazır bulunuşluk düzeylerini bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim alanlarında 

desteklediği bulunmuştur. Bu durum ailelerin okula hazırlama sürecindeki önemini 

göstermiştir. Ayrıca araştırma sonuçları çocukların okula hazırlanması sürecinde 

ebeveynlerin farkındalık düzeylerinin artmasının ve çocukların okula hazırlanmasında 

önemli etkisi olduğunu göstermektedir. 

Çeliktürk (2011) yaptığı çalışmada öğretmen ve velilerin ilkokula uyum 

haftasına ilişkin görüşlerini araştırmıştır. Buna göre öğretmenler, uyum haftasının 

öğrencilerin okul fobisinden kurtulmalarına, okulu güven verici bir ortam olarak 

algılamalarına, ailelerinden daha kolay ayrılmalarına, öğrencilerin okula gelme isteğini 

artırmasına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına yardımcı olduğu, öğrencilerin okulun 

kurallarına alışmalarına, öğretmen-öğrenci-veli uyumunun sağlamasına, öğretmen-veli 

ilişkilerini artırmasına yardımcı olduğu görüşüne sahip oldukları bulunmuştur. Ayrıca, 

öğretmenler ve veliler uyum haftasının öğrencilerin okula alışması için yararlı olduğunu 

ve öğrencilerin okula gelme isteğini artırdığını ifade etmişlerdir.  

Başaran, Gökmen ve Akdağ (2014) tarafından yapılan çalışma öğretmenlerin, 

uyum sorunu nedenleri olarak anne babaların çocuklarını “okula hazırlamadaki 

yetersizlikleri” ve onları “okul öncesi eğitime motive etmemiş” olmalarını gördüğünü 

göstermiştir. Vural (2006) yaptığı çalışmada çocuklara ‘Aile Katılımlı Sosyal Beceri 

Eğitimi Programı’ uygulanmıştır. Deney grubundaki çocukların, kendi kendini kontrol 

etme becerileri, sözel anlama becerileri, dinleme becerileri ve kişiler arası ilişkiler alt 

ölçeğinden aldıkları son-test puanları kontrol grubundaki çocukların aldıkları son-test 

puanlarına göre anlamlı şekilde artış gösterdiği bulunmuştur.  

Swanson, Valiente ve  Chalfant (2012) yaptığı araştırma sonucunda öğretmen-

öğrenci ilişkisinin düşük olduğu öğrencilerin kendi kendini yönetme düzeyinin düşük 

olduğu bulunmuştur. Öğretmen-öğrenci ilişkisi, sınıf katılımı, okulu sevme ve ile kendi 

kendini yönetme arasında olumlu bir ilişki bulunurken, dürtüsellik ve öfke arasında 

olumsuz ilişki bulunmuştur.   

Kaya (2014) tarafından yapılan çalışma sonucunda genel okula uyum düzeyi ve 

işbirlikli katılım, kendi kendini yönetme alt boyutlarında kız çocukların ve büyük yaş 

gurubunun lehine anlamlı farklılık bulunmuş ve okuldan kaçınma alt boyutunda okula 

devam süresinin anlamlı fark yarattığı görülmektedir. Ancak kardeşi olup-olmama 

değişkeni ile okula uyum düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 
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Yapılan araştırmalara bakıldığında okula uyum sürecine ailenin dahil 

edildiğinde, bu çalışmanın sonuçlarını destekler nitelikte olduğu ve çocukların okula 

uyum düzeylerinin olumlu yönde etkilendiği görülmektedir. Bu araştırmanın diğer 

araştırmalardan farkı okul hayatının başlangıcı olan okul öncesi dönemde velileri 

oryantasyon sürecine dahil etmesidir. Öğrencilerin okul öncesi eğitimden sonraki eğitim 

yaşamlarında okula başlarken uyum sorunları yaşamaması, ailelerin okula uyum süreci 

hakkında bilgi sahibi olmaları için yapılan bu veli oryantasyon programında 

çocuklarının eğitim- öğretim yaşamlarında destek olabilmek için gerekli becerilere de 

yer verilmiştir. Program aracılığıyla velilere öğrenme süreçlerinin nasıl gerçekleştiği, 

çocuklarının gelişim dönemleri ve özelliklerini, doğru ödül-ceza ve iletişim ve oyun 

hakkında bilgi kazanmalarına katkı sağlayacak nitelikte çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Bu araştırma çerçevesinde gerçekleştirilen veli oryantasyon çalışması, 

okullardaki psikolojik danışma rehberlik hizmetleri içerisinde öğrencilerin ve velilerin 

okula uyumuna yönelik gerçekleştirilen çalışmadır. Okula uyum ile ilgili olarak yapılan 

araştırmaların çoğunda okula uyum sürecine ailelerin ve psikolojik danışma ve rehberlik 

servisinin dahil edilmesinin önemi vurgulanmış ya da öneri olarak sunulmuştur (Akdağ, 

Başaran ve Gökmen, 2014; Çeliktürk,2011; Ekinci Vural, 2012; Erten, Ogelman, Önder 

ve Seçer, 2013; Erten, 2012; Gülay, 2011; Arbolino, Eckert,, Fiese ve McIntyre ve  

Reed, 2014, Karakuzu,2015; Lau, Li ve Rao 2010). Programın uygulama süreci ve 

sonrasında velilerden gelen olumlu dönütlere ve veli oryantasyon programı 

değerlendirme formu sonuçlarına bakıldığında velilerin oryantasyon programdan 

memnun kaldıkları, bu program sayesinde yeni bilgiler öğrenip, beceriler kazandıkları 

ve gelişimlerine katkı sağladığı söylenebilir.  

Bu araştırmanın bulgularına göre, araştırmanın  “Veli Oryantasyon Programına 

katılan velilerin çocuklarının genel okula uyum becerileri artar”, denencesi kabul 

edilmiştir. “Veli Oryantasyon Programına katılan velilerin çocuklarının işbirlikli katılım 

düzeyleri, kendi kendini yönetme becerileri, okulu sevme düzeyleri artar ve okuldan 

kaçınma düzeyleri azalır” denencesinde işbirlikli katılım düzeyleri, kendi kendini 

yönetme becerileri ve okulu sevme düzeyleri artar kabul edilirken, okuldan kaçınma 

düzeyi azalır reddedilmiştir.  
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5.2. Sonuç 

 

Araştırmanın alt amaçlarına ilişkin bulgular incelenerek aşağıdaki sonuçlara 

ulaşılmıştır:  

 Veli oryantasyon programı okul öncesi öğrencilerinin okula uyum, işbirlikli 

katılım, kendi kendini yönetme ve okulu becerilerini artırmada etkili bir programdır. 

 Veli oryantasyon programı okul öncesi öğrencilerinin okuldan kaçınma 

düzeylerini azaltmada etkili bir program değildir. 

 

5.3. Öneriler 

 

Bu bölümde araştırmanın bulgularına ilişkin öneriler iki ayrı grup şeklinde 

sunulmuştur.  

 

Uygulama önerileri 

- Veli oryantasyon programı, öğrencileri okula başlamadan hazırlamak, ailelerin 

okula başlama ile ilgili kaygılarını azaltmak ve okula uyum sürecini kolaylaştırmak 

amacıyla okullar açılmadan oryantasyon haftası öncesinde velilere ulaşılarak 

uygulanabilir.  

- Okul psikolojik danışmanları, veli oryantasyon programını okul öncesi 

kademede oryantasyon süreci etkinlikleri ile birlikte uygulayabilirler.  

- Okul psikolojik danışmanları programın içeriğinde bulunan öğrenme beyinde 

nasıl gerçekleşir, öğrenme stilleri, çoklu zekâ kuramı gibi bölümler okul öncesi ve 

ilkokul velilerine yönelik seminerler ya da kısa programlar olarak kullanılabilir.  

- Okul Psikolojik Danışmanları tarafından içinde bulundukları bölgenin sosyo-

ekonomik özellikleri göz önünde bulundurarak oturumlar uygulanabilir.  



59 

 

 

 

- Rehberlik Araştırma Merkezleri tarafından psikolojik danışma ve rehberlik 

hizmetleri yıllık çalışma çerçeve planına eklenebilir.  

 

Araştırma Önerileri 

- Öğrencilerin okula uyum düzeyleri Öğretmen Değerlendirme Ölçeği ile 

ölçülmüştür. Bundan sonraki araştırmalarda okula uyum düzeyinin veliler ya da 

öğrenciler üzerinden ölçülebileceği ölçme araçları geliştirilebilir. 

- Okula uyum sürecinde öğretmenden kaynaklanan faktörler incelenebilir. 

- Okula uyum sürecinde okul ve fiziksel koşulların etkisi araştırılabilir. 

- Bu araştırmada ele alınmayan sosyo-ekonomik düzey, yaş ve cinsiyet gibi farklı 

değişkenlerin etkisi incelenebilir.   

- Araştırmada plasebo grubu kullanılabilir.  

- İzleme çalışması yapılabilir. Öğrenciler ilkokula başladıklarında okula uyum 

düzeyleri ölçülerek boylamsal bir çalışma yapılabilir. 
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EK 1. VELİ ORYANTASYON PROGRAMI DEĞERLENDİRME 

FORMU 

Sevgili Veliler, 

Veli Oryantasyon Programını değerlendirmek için sizin görüşlerinize ihtiyaç 

duymaktayım. Aşağıdaki ifadeleri okuyarak evet, kısmen ya da hayır sütununa (X ) 

işareti koyunuz. Programla ilgili görüş ve önerilerinizi ilgili boşluğa yazınız. Anketlere 

adınızı yazmayınız. Katkınız için teşekkür ederim. 

 

 Evet Kısmen Hayır 

Oturumlar eğlenceli idi.    

Oturumlarda şimdi ve gelecek yaşamıma beni hazırlayacak bilgi 

ve beceriler vardı. 

   

Oturumlar sayesinde yeni bilgi ve beceriler kazandım.    

Öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini öğrendim.    

Okula uyum süreci ile ilgili yapılması gerekenleri fark ettim.    

Kişisel öğrenme stilimi fark ettim.    

Okul öncesi eğitimin önemini fark ettim.    

Okul aile öğretmen işbirliğinin önemi öğrendim.    

Çocuklarımın gelişim özelliklerini fark ettim.    

Çocuklarımın gelişim özelliklerini uygun davranıp 

davranmadığını gözden geçirdim. 

   

İletişimde dinleme ve empatinin önemini öğrendim.    

Gelişim özelliklerine uygun sorumlukların neler olduğunu fark 

ettim. 

   

Ödül ve cezanın yerine doğal ve mantıksal sonuçların önemini 

öğrendim. 

   

Doğal ve mantıksal sonuçlar ile ceza arasındaki farkı kavradım.    

Çocuğum ile iletişim biçimini gözden geçirdim.    

Oyunun önemini fark ettim.    

Çoklu zeka kuramının öğrenmedeki etkisini fark ettim.    

Oturumlardaki beceriler yaşamıma katkı sağlayacak.    

Oturumlarda öğrendiklerimi yaşamıma geçirmek isterim.    

Bir ebeveyn olarak oturumların ebeveynlik yaşamına katkısı 

olacağını düşünüyorum. 

   

Oturumların devam etmesini istiyorum.    

Oturumların benim ve arkadaşlarımın yaşamını kolaylaştıracağına 

inanıyorum. 

   

 

Başka düşünceleriniz ve önerileriniz varsa aşağıya ve arka sayfaya yazınız 
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EK 2. OKULA UYUM ÖĞRETMEN DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 

 

Aşağıdaki her maddeyi dikkatle okuyarak, bu çocuğa ne kadar uygun 

olduğunu işaretleyiniz. Örnek olarak, eğer çocuk ifadedeki davranışı sıklıkla 

gösteriyorsa 2’yi (Tamamen Uygun) daire içine alınız. Çocuk davranışı bazen 

gösteriyorsa 1’i (Bazen Uygun), davranışı nadiren gösteriyorsa 0’ı (Uygun Değil) 

işaretleyiniz. Her madde için yalnız bir maddeyi daire içine alınız. 

 

 

Öğrencinin 

Adı Soyadı:  

Sınıfı: 

Doğum Tarihi:  

 

 

0 = Uygun Değil 1 = Bazen Uygun 2 = Tamamen Uygun 

 

 

 

0 1 2  1- Öğretmenin söylediklerini yapar. 

 

0 1 2  16- Verilen bir görevin sorumluluğunu kabul eder. 

 

0 1 2  23- Öğretmenle konuşma başlatır. 

 

0 1 2  25- Öğretmenin otoritesini kabul eder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Yukarıdaki maddeler ölçekteki tüm maddeler değildir. Örnek maddelerdir. 
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EK 3. VELİ ORYANTASYON PROGRAMI PLANI 

 

 

 

VELİ ORYANTASYON PROGRAMI PLANI 

 

Veli Oryantasyon Programının Temel Aldığı 

Felsefi Yaklaşımlar: Hümanistik Yaklaşım 

Kuramlar: Bilişsel-Davranışçı Aile Danışması Kuramı 

Üye Sayısı: 12 

Üyelerin Yaş Aralığı: 30-40 

Oturum Sayısı: 8 

Oturum Süresi: 90 dk 

 

Veli Oryantasyon Programının Genel Amacı: 

Veli Oryantasyon Programının genel amacı, aileleri okula uyum sürecine dahil 

ederek okul öncesi öğrencilerinin okula uyumunu arttırmaktır. Böylelikle öğrenciler, 

velilerin destekleriyle eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi eğitime daha kolay uyum 

sağlayacaklar ve veliler de çocuklarının gelişim dönemi ihtiyaçlarını, olumlu iletişim 

kurma yollarını, nasıl öğrendiklerini ve zekanın önemini fark etmiş olacaklardır.  

Kazanımlar: 

1. Oturum: 

 Okul öncesi eğitimin önemini fark eder. 

 Okula uyum süreci ile ilgili yapılması gerekenleri fark eder. 

2. Oturum: 

 Okul ve aile ortak tutumunun önemini fark eder. 

 Okul aile öğretmen işbirliğinin önemini kavrar. 

 Okulun ve kendisinin; görev ve sorumluluklarını kavrar. 

3. Oturum: 

 Öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini kavrar. 

 Öğrenme stillerinin öğrenmedeki önemini fark eder. 

4. Oturum: 

 Çoklu zekâ teorisinin öğrenme üzerindeki etkisini fark eder. 

 Her zekâ türünü geliştirmek için neler yapılabileceğini kavrar. 

5. Oturum: 

 Çocuklarının gelişim özelliklerini fark eder. 

 Çocuğun gelişim özelliklerine uygun sorumlukların neler olduğunu fark eder. 

6. Oturum: 

 Çocuğu ile iletişim biçimini gözden geçirir. 

 Ödül ve cezanın bozucu etkilerini kavrar. 

 Doğal ve mantıksal sonuçların nasıl uygulanacağını kavrar. 

7. Oturum: 

 Oyunun önemini fark eder. 

 Çocuğunun gelişimsel özelliklerine uygun oyunları kavrar. 
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8. Oturum:  

 Edindiği bilgi ve becerileri gelecek yaşamında nasıl kullanabileceğini kavrar. 

 Programdan olumlu duygular ile ayrılır.  

 

İçerik:  

1. Oturum: Okul Öncesi Eğitim ve Okula Uyum Süreci 

2. Oturum: Okul-Aile İşbirliğinin Önemi 

3. Oturum: Öğrenme Nasıl Gerçekleşir, Öğrenme Stilleri 

4. Oturum: Öğrenme ve Çoklu Zekâ 

5. Oturum: 4-6 Yaş Gelişim Özellikleri ve Çocukta Sorumluluk Bilinci 

6. Oturum: Çocukla Etkili İletişim ve Ödül, Ceza, Doğal ve Mantıksal Sonuçlar  

7. Oturum: Çocuk ve Oyun 

8. Oturum: Bitirme Etkinliği 

 

Süreç: 

Oturumlar, deney grubu üyeleri ile okul öncesi öğrencilerinin okula başladığı 

oryantasyon haftasında başlayarak haftada 2 oturum olmak üzere Eylül ayında 

tamamlanmıştır. 8 oturum her biri ortalama 90 dakika olarak yapılmıştır. Oturumlar 

araştırmacı tarafından tasarlanmış veya diğer kaynaklardan araştırılıp yararlanılarak 

oturumların amaçlarına uygun olarak etkinlikler yapılmıştır. Oturumlar, oturumun 

konusu hakkında üyelerin dikkati çekilerek başlamıştır. Daha sonra, oturumun konusu 

ile ilgili bir bilgilendirme çalışması yapılmıştır. Ayrıca bilgilendirme çalışmaları 

sonrasında anlatılan konuların kalıcı hale gelebilmesi amacıyla araştırmacı tarafından 

formlar hazırlanmış, paylaşılan bilgilere dikkat çekmek amacıyla görsel resim ve video 

desteği sağlanmıştır. Oturumlar grup tartışmaları, paylaşımlar ve etkinliklerle 

desteklenmiştir. Oturum sonlarında velilere oturumlar ile ilgili dokümanlar ve uygulama 

ödevleri verilmiştir. İlk oturumdan sonraki oturumların başında bir önceki oturumda 

konuşulan konularla ilgili kısa bir özet yapılarak verilen ev ödevleri hakkında 

konuşularak oturumlar arasında ilişki kurulmuştur. 

 

Değerlendirme: 

Programın öğrencilerin okula uyumuna etkisini değerlendirmek için okul 

öncesi öğretmenlerine öğrencileri için 1. dönem başında (Eylül 2014) ve 1. dönem 

sonunda (Ocak 2015) ‘5-6 Yaş Çocukları İçin Okula Uyum Öğretmen Değerlendirme 

Ölçeği’ uygulanmıştır. Üyelerin veli oryantasyon programı ve lider ile ilgili 

düşüncelerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan ‘Veli Oryantasyon Programı 

Değerlendirme Formu’ kullanılmıştır. Deney ve kontrol grupları ile yürütülen 

araştırmada deneysel işlem öncesinde ön-test, deneysel işlem sonrasında ise programın 

etkililiğini tespit etmek amacıyla son-test kullanılmıştır. 
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EK 4. VELİ ORYANTASYON PROGRAMI 

 

1. OTURUM 

Oturumun Amacı: 

Birinci oturumun amacı, grup üyelerinin okula uyum ve uyum sürecinde 

yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgilendirmektir.  

Kazanımlar: 

 Okul öncesi eğitimin önemini fark eder. 

 Okula uyum süreci ile ilgili yapılması gerekenleri fark eder. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: Etkinlik 1, Sunum 1, Doküman 1 

Süreç: 

1. Eğitimci, gruba kendisi hakkında bilgi verir. 

2. Eğitim programının içeriği ve sürecin nasıl ilerleyeceği ayrıntılı olarak 

anlaşılması için açıklama yapar.  

3. Üyelere oturumlarda not alabilecekleri not defterleri ve dosyalar dağıtılır. Grup 

kuralları üyelerle beraber oluşturulur. Üyeler grup kurallarını not defterlerine 

yazmaları istenir. 

4. Grup üyeleriyle tanışma etkinliği olan “İsim ve Çiçek” (Etkinlik 1) etkinliğinin 

nasıl yapılacağı ve amacı açıklanır.  

5. Üyelere okul uyumu ve uyum sürecinde yaşanabilecek sorunlar ve bunların 

çözümleri hakkında sunum anlatılır. (Sunu 1) 

6. Etkinlik özetlenerek grup üyelerine oturum notlarının bulunduğu doküman 

(doküman-1) verilir. 
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2. OTURUM 

Oturumun Amacı: 

İkinci oturumun amacı, grup üyelerini okul aile öğretmen işbirliğinin önemi ve 

okulun, ailenin görev ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmektir.  

Kazanımlar: 

 Okul ve aile ortak tutumunun önemini fark eder. 

 Okul aile öğretmen işbirliğinin önemini kavrar. 

 Okulun ve kendisinin; görev ve sorumluluklarını kavrar. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: Sunum 2  

Süreç: 

1. Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından önceki oturumun özeti yapılır.  

2. Üyelere önceki oturumla ilgili olarak sormak istedikleri herhangi bir soru olup 

olmadığı sorulur. 

3. Sunumdaki ilk resim gösterilir ve üyelerin düşünceleri sorulur. Üyelerin 

paylaşımının ardından oturum konusuna geçilir. 

4. Çocukların eğitiminde ailenin önemi hakkında bilgi verilir. Slaytlardan devam 

edilerek okul ve aile işbirliğinin önemi vurgulanarak Okul Öncesinden sorumlu 

Müdür Yardımcısı davet edilir. 

5. Müdür yardımcısı okul aile işbirliğinde aileye ve okula düşen görevler hakkında 

bilgi vererek ailelere düşen görevler ile ilgili bilgi verir. Konuşmasının ardından 

grup üyelerinin soruları cevaplandırır. 

6. Müdür yardımcısının bilgilendirmesi sonrasında grup üyelerine şu sorular 

sorularak grup tartışması başlatılır. 

a. Size göre aileye ve okula düşen görevler nelerdir? 

b. Bu görevlerin ne kadarını yerine getirdiğinizi düşünüyorsunuz? 

7. Tartışmanın ardından etkinlik özetlenerek ev ödevi verilir 

8. Ev ödevi olarak grup üyelerinin beş yıl sonrasını hayal ederek çocuklarına 

mektup yazmaları istenir. Bu mektubun içeriğinde çocukları için nasıl bir okul 

yaşamı, gelecek hayal ediyorlar belirtmeleri istenir. Bu mektubu saklayarak 

ilkokul mezuniyetinde verebilecekleri ifade edilerek oturum sonlandırılır.  
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3. OTURUM 

Oturumun Amacı: 

Üçüncü oturumun amacı, grup üyelerini öğrenmenin beyinde nasıl 

gerçekleştiği,  sağ ve sol lobun öğrenmedeki etkisi, öğrenme stilleri hakkında 

bilgilendirmektir. 

Kazanımlar: 

 Öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini kavrar. 

 Öğrenme stillerinin öğrenmedeki önemini fark eder. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler:  Sunum 3, video1, form 1, öğrenme stilleri testi, 

doküman 2 

 

Süreç: 

1.  Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından önceki oturumun özeti yapılır.  

2. Üyelere önceki oturumla ilgili olarak sormak istedikleri herhangi bir soru olup 

olmadığı sorulur. 

3. 2.oturumda verilen ev ödevini paylaşmak isteyen grup üyeleri mektupları okur 

ve sunuma geçilir.  

4. Beyin lobları bölümüne gelindiğinde üyelere sağ ve sol lob hakkındaki 

düşünceleri sorularak hangi lobu kullandıkları ile ilgili Form-1 dağıtılarak 

cevaplarını not almaları istenir. Paylaşmak isteyen üyelere sorulur.  

5. Beyin lobları bölümü bittiğinde düşüncelerini paylaşmaları istenerek istenen 

üyelere söz verilir. Paylaşım sonrasında öğrenme stilleri bölümüne geçilir. 

6. Grup üyelerine öğrenme stilleri hakkında bilgi verilerek şu sorular sorularak 

grup tartışmasına başlanır. 

a. Kendi öğrenme stilinizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? 

b. Çocuğunuzun öğrenme stili hakkında bir fikriniz var mı? 

c. Bunların dışında öğrenme stilini geliştirmek için neler yapabilirsiniz? 

7. Tartışmanın ardından etkinlik özetlenerek öğrenme stilleri testi ev ödevi olarak 

verilir.  
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4. OTURUM 

 

Oturumun Amacı: 

Dördüncü oturumun amacı, grup üyelerini çoklu zeka teorisi hakkında 

bilgilendirerek zeka türlerini ve geliştirme yollarını hakkında ayrıntılı bilgi vermektir. 

 

Kazanımlar: 

 Çoklu zeka teorisinin öğrenme üzerindeki etkisini fark eder. 

 Her zeka türünü geliştirmek için neler yapılabileceğini kavrar. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: Sunum 4, Doküman 3, Doküman 4 

 

Süreç: 

1. Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından önceki oturumun özeti yapılır.  

2. 3.oturumda verilen öğrenme stilleri testinin sonuçları ile tahmin ettikleri 

öğrenme stili arasında fark olup olmadığı tartışılarak üyelere doküman 3 

dağıtılır.  

3. Üyelere önceki oturumla ilgili olarak sormak istedikleri herhangi bir soru olup 

olmadığı sorulur. Sorular cevaplanarak oturum konusuna geçilir. 

4. Üyelere çoklu zeka deyince akıllarına ne geldiği sorulur. Üyeler düşüncelerini 

paylaşmalarının ardından çoklu zeka konulu sunum yapılır. Her zeka türünün 

başında üyelere düşünceleri sorularak düşüncelerini paylaşmaları istenir. 

5. Sunumun ardından oturum özetlenerek üyelere ‘Çocuklarınıza rakamları 

öğrettiğinizi hayal edin. Rakamları öğretirken bugün öğrendiğiniz çoklu zeka 

kuramının zeka türlerine hitap ederek bir etkinlik planlayın. Ekinliğinizi her 

zeka türüne hitap etmeye çalışarak planlayın’ denir ve üyelere zaman verilir. 

Süre dolduğunda her grup üyesinden etkinliğini ve hangi zeka türlerine hitap 

ettiğini paylaşması istenir.  

6. Üyelere ev ödevi olarak çocuklarına öğretmek istedikleri herhangi bir şeyi çoklu 

zeka kuramına göre planlayıp uygulamaları istenir. Doküman 4 üyelere 

dağıtılarak oturum sonlandırılır.  
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5. OTURUM 

 

Oturumun Amacı: 

Beşinci oturumun amacı, grup üyelerine 4-7 yaş çocuk gelişimi hakkında bilgi 

vererek, grup üyelerinin sorumluluk, sorumluluk bilinci, sorumluluk bilinci 

kazandırırken dikkat edilmesi gerekenler ve yaşa göre verilebilecek sorumluluklar 

hakkında bilgilendirmektir. 

Kazanımlar: 

 Çocuklarının gelişim özelliklerini fark eder. 

 Çocuğun gelişim özelliklerine uygun sorumlukların neler olduğunu fark eder. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: Sunum 5, Doküman5 , Doküman 6 

Süreç: 

1. Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından grup üyelerinden önceki oturumun 

özetini yapmaları istenir. Üyelere önceki oturumla ilgili olarak sormak 

istedikleri herhangi bir soru olup olmadığı sorulur. 

2. Önceki oturumda verilen etkinlik planlama ve uygulama ödevini paylaşmak 

isteyen grup üyeleri dinlenir. Üyelerin paylaşımlarının ardından oturum 

konusuna geçilir. 

3. Üyelerin dikkatini çekmek için üyelere ‘ Çocukların gelişim özelliklerini 4 yaş 

çocuğu bunu yapar 5 yaş çocuğu bunları yapar gibi standarda bağlamak 

mümkün müdür?’ sorusu sorulur ve grup tartışması başlatılır.  

4. Grup üyelerine 4, 5, 6 yaş çocuklarının psikomotor, zihinsel, dil, sosyal, 

duygusal ve cinsel gelişimleri hakkında bilgi verilerek her yaş döneminde 

çocuğun gelişimini destekleme konusunda önerilerde bulunulur.  

5. Üyelere sorumluluk, sorumluluk bilincinin oluşması için gerekli adımlar, 

sorumluluk verirken dikkat edilmesi gereken noktalar ve yaşa göre verilebilecek 

sorumluluklar hakkında bilgi verilir.  

6. Bilgilendirme sonrasında grup üyelerine şu sorular sorulara grup içi tartışma 

başlatılır. 

a. Çocuklarınızın gelişim özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? 

b. Çocuklarınıza hangi sorumlulukları veriyorsunuz? 

c. Verdiğiniz sorumluluklar yaşlarına uygun mu? 
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d. Sorumluluk verirken aşamalara dikkat ediyor musunuz? 

7. Tartışmanın ardından etkinlik özetlenir ve üyelere doküman 5 ve 6 verilir. Ev 

ödevi olarak ‘Çocuklarınızı gelişim alanlarına uygun olarak gözlemleyerek not 

defterine yazmaları’  verilir.  
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6. OTURUM 

 

Oturumun Amacı: 

Altıncı oturumun amacı, çocuk ile nasıl etkili bir iletişim kuracağı, 

çözümlemeci yaklaşım, alternatifleri keşfetmek, ben dili hakkında bilgi vermek ve 

çocuğun olumsuz davranışlarının nedenleri, ödül, ceza ve mantıksal sonuçlar hakkında 

bilgi vermektir.  

Kazanımlar: 

 Çocuğu ile iletişim biçimini gözden geçirir. 

 Ödül ve cezanın bozucu etkilerini kavrar. 

 Doğal ve mantıksal sonuçların nasıl uygulanacağını kavrar. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: Sunum 6, Video2 , form 2 

Süreç: 

1. Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından grup üyelerinden önceki oturumun 

özetini yapmaları istenir. Üyelere önceki oturumla ilgili olarak sormak 

istedikleri herhangi bir soru olup olmadığı sorulur. 

2. Önceki oturumda verilen ev ödevini paylaşmak isteyen üyeler paylaşarak 

6.oturumun konusuna geçilir. 

3. Davranışların nedenleri ile ilgili olan bölüm anlatıldıktan sonra örnek olay 

okunarak şu sorular sorulur ve küçük grup tartışması yapılır. 

a. Zehra’nın bu davranışının nedeni sizce nedir? 

b. Bu sorun hakkında nasıl bir sonuca vardınız? 

c. Utangaçlık nasıl bir güç arayışının belirtisi olabilir? 

d. Çocuğun utangaçlığı güç arayışı dışındaki amaçlar için nasıl 

kullanılabilir? 

4. Tartışmanın ardından ‘doğal ve mantıksal sonuçlar’ bölümüne geçilir. Maddeler 

üyelere sorularak örnek durumlar paylaşılır.  

5. Sonraki bölüm olan ‘Etkili iletişim’ bölümü sunumu yapılır ve üyelere video 2 

izletilir. Video ile ilgili düşüncelerini paylaşmaları istenir. Alıştırmalar üyelere 

sorularak cevaplandırılır. 

6. Grup üyelerine form 2 verilerek doldurulması istenir. Gönüllü olan üyeler 

cevaplarını grupla paylaşır.  
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7. Üyelere ev ödevi verilerek, oturumu özetlemeleri istenir. Özetlemenin ardından 

üyelere doküman 7, 8 ve 9 verilerek oturum sonlandırılır.  
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7. OTURUM 

 

Oturumun Amacı: 

Yedinci oturumun amacı, çocuk gelişimde oyunun önemi ve oyun seçimi 

hakkında bilgi vermektir.  

Kazanımlar: 

 Oyunun önemini fark eder. 

 Çocuğunun gelişimsel özelliklerine uygun oyunları kavrar. 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: Sunum 7, etkinlik 2,  doküman 10, doküman 11 

Süreç: 

1. Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından grup üyelerinden önceki oturumun 

özetini yapmaları istenir. Üyelere önceki oturumla ilgili olarak sormak 

istedikleri herhangi bir soru olup olmadığı sorulur. 

2. Önceki oturumda verilen ev ödevini gönüllü üyelerden paylaşılması istenerek 

7.oturumun konusuna geçilir. 

3. Üyelerin dikkatlerini çekmek amacıyla Mevlana’nın "Oyun ,görünüşte akla 

uymaz ama çocuk oyunla akıllanır." sözü yansıtılır ve üyelerden söz hakkındaki 

düşüncelerini paylaşmaları istenir. 

4. Üyelere oyunun fiziksel, psikomotor, duygusal, sosyal, zihinsel ve dil gelişimine 

etkisi hakkında bilgi verilir.  

5. Üyelere ‘ oyunun öneminden bu kadar bahsetmişken biz de bir oyun oynayalım’ 

diyerek üyelerle etkinlik 2 yapılır. Oyunun ardından üyelerden düşüncelerini 

paylaşmaları istenir. 

6. Üyelere çocuğun ebeveynleri ile oynadığı oyunların hem çocuğun gelişiminde 

hem de aile ile iletişimindeki etkisinin büyük olduğu belirtilerek birlikte 

oynayabilecekleri oyun örnekleri ailelere anlatılır.  

7. Dokümanlar üyelere dağıtılır. 
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8. OTURUM 

 

Oturumun Amacı: 

Sekizinci oturumun amacı, üyelerin gruptan güzel duygular ile ayrılmasını 

sağlamaktır. 

Kazanımlar: 

 Edindiği bilgi ve becerileri gelecek yaşamında nasıl kullanabileceğini kavrar. 

 Programdan olumlu duygular ile ayrılır 

 

Kaynak Araç ve Gereçler: form 3, etkinlik 3, etkinlik 4 

Süreç: 

1. Grup üyeleri ile kısa bir sohbetin ardından oturumlar ile ilgili hatırladıklarını 

yazacakları form 3 dağıtılarak üyelerden doldurmaları istenmiştir. 

2. Formun ardından etkinlik 3 yapılmıştır.  

3. Etkinliğin ardından Veli oryantasyon programının her oturumu tek tek ele 

alınarak üyelere sorular sorulmuştur. 

4. Soruların ardından etkinlik 4 yapılmıştır.  

5. Veli Oryantasyon Programı için yapılan pasta, üyelerin getirdikleri yiyecekler ve 

üyelerden birinin minik gitar konseri eşliğinde velilerden program ile ilgili 

düşünce ve duygularını paylaşmaları istenerek, programa katılımları ve 

paylaşımları için teşekkür edilerek program sonlandırılmıştır. 

 

 

 

 

 

-Program boyunca kullanılan formlar, etkinlikler, sunumlar ve dokümanlar ek 

içerisinde paylaşılmamıştır. 
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EK 5. VELİ ORYANTASYON PROGRAMI AFİŞİ 
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EK 6. VELİ ORYANTASYON PROGRAMI PASTASI 
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EK 7. ÖRNEK İZİN DİLEKÇESİ 

 

 

Sayın Veli; 

Ben okulunuzun Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Elif TOPCU. Aynı 

zamanda Ankara Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünde yüksek 

lisans – master öğrencisiyim. Bu dönemde bu alanda tez hazırlama aşamasındayım. Tez 

konum; Veli oryantasyonunun öğrencilerin okula uyumuna etkisini araştırmaktır. Bu 

program ile öğrencilerimizin okula uyumunu kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. 

Yapılacak Veli Oryantasyon Programı Çarşamba&Cuma 12:30-13:30 arasında 4 hafta 

sürecektir. 

 

Velinin Adı Soyadı :    (    )Katılmak istiyorum 

İmza    :    (    )Katılmak istemiyorum 
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ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı- Soyadı  :  Elif TOPCU 

Doğum Tarihi :  10.09.1989 

İletişim Bilgileri :  541 670 52 81 

 Sultangazi Fahri Aygün Rehberlik ve Araştırma Merkezi 

E-posta adresi:  : eliftopcu89@gmail.com 

Öğrenim Durumu : 

DERECE BÖLÜM ÜNİVERSİTE YIL 

Lisans Psikolojik Danışmanlık ve 

Rehberlik 

Ankara Üniversitesi 2008-2012 

 

İş Deneyimi  : 

UNVAN GÖREV YERİ YIL 

Psikolojik Danışman ve 

Rehber Öğretmen 

Özel ÖRS Özel Eğitim ve 

Rehabilitasyon Merkezi 

2012-2013 

Psikolojik Danışman ve 

Rehber Öğretmen 

MEV Koleji Özel Ankara 

İlkokulu 

2013-2016 

Psikolojik Danışman ve 

Rehber Öğretmen 

Sultangazi Fahri Aygün 

Rehberlik ve Araştırma 

Merkezi 

2016- 
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