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Günümüzde okul öncesi eğitimin önemi artık hemen 
hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Çocuğun 
olumlu fiziksel ve sosyal çevresinin ve çevresindeki insanlarla 
sağlıklı etkileşim içinde olmasının gelişimi üzerinde büyük etkisi 
vardır. Bundan dolayı evde ve kurumda verilecek okul öncesi 
eğitim ile bu eğitimin türü ve kalitesi önem taşımaktadır. Okul 
öncesi eğitim kurumlarının tek kollu bir yapı olarak 
düşünülmeleri mümkün değildir. Okul öncesi eğitim kurumunun 
o okulda görev yapan öğretmenler açısından da sorunlardan
olabildiğince uzak olması gerekmektedir.

Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki
durum, okul yöneticilerinin yeterlilikleri, öğretim zamanının 
aralıksız olması gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Ancak okul 
öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını tespit etmeye yönelik 
ulaşılabilen literatürde bir ölçme aracına  rastlanmamıştır.

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını 
belirlemek amacıyla yapılan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Bu 
bağlamda, birinci yazarın ikinci yazar danışmalığında tamamladığı 
yüksek lisans tezi çalışmasından oluşan bu çalışmada okul öncesi 
eğitim kurumlarının sorunları okul öncesi öğretmenlerinin 
görüşlerine dayanarak belirlenecektir.
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ÖNSÖZ 

Günümüzde okul öncesi eğitimin önemi artık hemen 
hemen herkes tarafından kabul edilen bir gerçektir. Çocuğun 
olumlu fiziksel ve sosyal çevresinin ve çevresindeki insanlarla 
sağlıklı etkileşim içinde olmasının gelişimi üzerinde büyük etkisi 
vardır. Bundan dolayı evde ve kurumda verilecek okul öncesi 
eğitim ile bu eğitimin türü ve kalitesi önem taşımaktadır. Okul 
öncesi eğitim kurumlarının tek kollu bir yapı olarak 
düşünülmeleri mümkün değildir. Okul öncesi eğitim kurumunun 
o okulda görev yapan öğretmenler açısından da sorunlardan
olabildiğince uzak olması gerekmektedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki 
durum, okul yöneticilerinin yeterlilikleri, öğretim zamanının 
aralıksız olması gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Ancak okul 
öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını tespit etmeye yönelik 
ulaşılabilen literatürde bir ölçme aracına rastlanmamıştır. 

Bu araştırma okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını 
belirlemek amacıyla yapılan bir ölçek geliştirme çalışmasıdır. Bu 
bağlamda, birinci yazarın ikinci yazar danışmalığında tamamladığı 
yüksek lisans tezi çalışmasından oluşan bu çalışmada okul öncesi 
eğitim  kurumlarının sorunları okul öncesi öğretmenlerinin 
görüşlerine dayanarak belirlenecektir.

Mart – 2022
Gözde ÖNER ÖZASLAN

Erkan Hasan ATALMIŞ
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BİRİNCİ BÖLÜM 
GİRİŞ 

Bu bölümde araştırmanın; problem durumu ve alt 
problemleri, amacı, önemi, sayıltıları, sınırlılıkları ve tanımlar yer 
almaktadır. 

Eğitim, en genel olarak ‘‘davranış değiştirme süreci’’ 
ifadesiyle tanımlanmaktadır. Davranış değişikliği oluşması için ise 
şartlar; davranışla ilgili bilginin öğrenilmesi, bireyin gelişim düzeyi 
olarak davranışı gerçekleştirebilecek kapasitede olması, davranışı 
gerçekleştirmede istekliliği ve ortamdır (Dönmez, 2008). Milli 
eğitim sistemimizin temeli olan okul öncesi eğitim ise, ilköğretim 
çağından önceki çocukların eğitimini kapsar ve isteğe bağlıdır.  

Okul öncesi eğitimin, çocuğun yaşamını son derece ileri 
düzeyde etkileyen bir süreç olduğu birçok eğitimci tarafından da 
kabul edilen yadsınamaz bir gerçektir. Yapılan araştırma ve 
uygulamalara bakıldığında istenilen niteliklere sahip bireyleri 
yetiştirebilmek için eğitime erken yaşlarda başlanması gerektiği 
düşünülebilir. Günümüz toplumunun ihtiyacı olan; karar verme 
özgürlüğüne sahip, duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edebilen, 
araştırmacı, girişimci bireyler yetiştirmenin okul öncesi eğitimle 
daha kolay olacağını söylemek yanlış olmaz. Okul öncesi eğitim; 0-
6 yaş grubu çocuklara, gelişimlerine paralel olarak uyarıcı bir 
çevrede, gelişimlerini birçok yönden destekleyen ve aynı zamanda 
yaratıcılıklarını da geliştiren, çocuğa içinde bulunduğu çevresinin 
ve milletinin geleneksel değerleri ile evrensel değerleri 
harmanlayan bir yaklaşımla tanımalarını sağlamayı hedefleyen ve 
planlı olan bir davranış kazandırma sürecidir. Bu dönem; çocuğun 
gelişiminin diğer dönemlere oranla çok hızlı ve aynı zamanda kritik 
olduğu bir süreçtir. Kalıtımın etkilerine çevrenin de kattıklarının 
eklenmesiyle, onun yetişkinlikteki kişiliğini, alışkanlıklarını, değer 
yargılarını şekillendirmektedir (Turan, 2004). 

Mutlu bir yetişkin olabilmek için mutlu bir çocukluk 
geçirmek en önemli şartlardandır. Mutlu bir yetişkinlik ancak, 
hamilelikte ve doğumdan sonra iyi bir bakım ve sevgi ortamıyla 
sağlanabilir (Oktay, 1995). Okul öncesi eğitimde verilen eğitimin 
etkililiği ve verimliliğinin büyük oranda eğitimin yapıldığı kurumla 
ilişkili olduğu söylenebilir. Çocukların zamanının büyük bir 
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kısmını geçirecekleri mekanlar olan okul öncesi eğitim 
kurumlarının çocukların gelişim düzeylerine göre ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek yeterlilikte, öğrenmelerini destekleyebilecek ve 
aynı zamanda yaratıcılıklarını gelişmesine katkı sağlayacak şekilde 
planlanıp tasarlanmış olması gerekmektedir. İnce ayrıntılarına 
kadar düşünülerek ve özenilerek planlanan ve tasarlanan eğitim 
ortamlarının, o kurumda verilecek eğitimin de etkili olmasında rolü 
büyüktür  (MEB, 2013). 

Yapılan birçok araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarını 
oluşturan birçok bileşenin, o kurumda yapılan eğitimi olumlu ya 
da olumsuz etkilediği ortaya konmuştur. Ancak ulaşılabilen 
literatürde okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını belirlemek 
amacıyla geliştirilen herhangi bir ölçme aracı bulunamamıştır. 
Yapılan bu araştırma ile okul öncesi eğitim kurumlarının 
sorunlarını belirleyecek bir ölçme aracı geliştirilerek okul öncesi 
öğretmenlerine uygulanacaktır. Böylelikle okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunları belirlenmiş olacaktır. 

1.1. Problem Durumu 

Eğitimin; toplumun çağdaşlaşmasında, ekonomide yapısal 
değişiklikler yapabilmesinde, toplumun üretim düzeyini belirli bir 
seviyeye çıkarabilmesinde ne kadar önemli olduğu günümüzde 
yadsınamaz bir gerçektir. Bu gerçek de insana emek harcanması 
gereksinimini doğurmaktadır. İnsana harcanan emek 
düşünüldüğünde, eğitim yoluyla iki türlü olabileceği söylenebilir. 
Bunlardan ilki; ailenin çocuğuna ve bireyin kendi kendisine 
harcadığı emektir. Bir diğerinin ise devletin insana harcadığı emek 
olduğu düşünülebilir. İnsana emek harcanarak onun toplumun 
ihtiyaçları yönünde değişmesine, gelişmesine ve ilerlemesine katkı 
sağlanır. Böylece hem ülkede teknolojik gelişme, kalkınma, eğitim 
ve sağlıkta fırsat eşitliği ile insan için de bireysel ilerleme sağlanır. 
Böyle bir ilerlemeyi yakalayabilmek için de insan eğitimine küçük 
yaşta başlanmalıdır. Okul öncesi dönemin, çocuğun yaşamında 
büyük etkileri olan, çok önemli bir evre olduğunu söylemek yanlış 
değildir. Okul öncesi eğitim ise işte tam da bu evrede çocukların 
tüm gelişim alanlarını geliştiren ve destekleyen bir eğitim süreci 
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olarak değerlendirilebilir (MEB, 2013). Günümüzde okul öncesi 
eğitimin önemi artık hemen hemen herkes tarafından kabul edilen 
bir gerçektir. Çocuğun olumlu fiziksel ve sosyal çevresinin ve 
çevresindeki insanlarla sağlıklı etkileşim içinde olmasının gelişimi 
üzerinde büyük etkisi vardır. Bundan dolayı evde ve kurumda 
verilecek okul öncesi eğitim ile bu eğitimin türü ve kalitesi önem 
taşımaktadır (MEB, 2016).Bu noktada okul öncesi eğitim 
kurumlarına da çok büyük görev ve sorumluluklar düşmektedir. 
Günümüzde çocuklarımızın bu deneyimlerini en iyi şekilde 
yaşamalarını sağlayan, eğitim kurumları içinde önemi yeni yeni 
anlaşılmaya başlayan okul öncesi eğitim kurumları giderek 
yaygınlaşmaktadır. Okul öncesi eğitimin çocukların gelecekleri 
için, onların öğrenme, anlama kapasitelerini geliştirmek, gelişim 
sürecini hızlandırmak için çok önemli bir basamaktır. Bu dönemde 
çocukların eğitim gördükleri kurumlar da çocukların her türlü 
gelişimleri açısından oldukça önemli olduğu söylenebilir. Okul 
öncesi eğitim kurumlarının tek kollu bir yapı olarak düşünülmeleri 
mümkün değildir. Okul öncesi eğitim kurumunun o okulda görev 
yapan öğretmenler açısından da sorunlardan olabildiğince uzak 
olması gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarının fiziki 
durum, okul yöneticilerinin yeterlilikleri, öğretim zamanının 
aralıksız olması gibi birçok sorunu bulunmaktadır. Okul öncesi 
eğitim kurumları üzerine yapılmış pek çok araştırma mevcuttur 
(Tok, 2002; Baştürk ve Işıkoğlu, 2008; Ada, 2014; Köse, 2015; 
Kurşunlu, 2018). Ancak okul öncesi eğitim kurumlarının 
sorunlarını tespit etmeye yönelik ulaşılabilen literatürde bir ölçme 
aracına rastlanmamıştır. Bu araştırma okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarını belirlemek amacıyla yapılan bir ölçek 
geliştirme çalışmasıdır. Bu bağlamda okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunları okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine 
dayanarak belirlenecektir. 

1.2.Araştırmanın Amacı 

Bu araştırmanın amacı ‘‘Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarının Sorunları Ölçeği’’ni geliştirmek ve okul öncesi 
öğretmenlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını 
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ortaya koymaktır. Böylelikle okul öncesi eğitim kurumlarının 
sorunları tespit edilebilecek ve elde edilen bilgiler yardımıyla 
sorunların giderilmesi açısından gerekli iyileştirmeye yönelik 
öneriler yapılabilecektir. Bu genel amaca ulaşmak için aşağıdaki 
sorulara yanıt aranmıştır: 
 

1. ‘‘Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği’’ 
güvenilir ve geçerli bir ölçek midir? 

2. Okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları ne 
düzeydedir? 

3. Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının 
sorunlarına ilişkin görüşleri; 
• Cinsiyet, 
• Yaş, 
• Medeni Durum, 
• Mesleki Kıdem, 
• Öğrenim Durumu, 
• Görev yaptığı okul türü değişkenine göre 

istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermekte 
midir? 

 

1.3.Araştırmanın Önemi 

Günümüzde okul öncesi eğitime verilen önemin 
artmasıyla bu eğitimin yapıldığı kurumların olabildiğince 
sorunlardan uzak, etkin bir eğitimin yapıldığı yerler haline gelmesi 
son derece önemlidir. Okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitimi 
etkileyen pek çok faktör bulunduğu söylenebilir. Bunlara okul 
yönetimi, öğretmen, okul ve sınıfın fiziki durumu gibi örnekler 
verilebilir. Kurumda verilen eğitimin de etkin ve başarılı olabilmesi 
için bu faktörlerin en az birinde bile eksiklikler olmaması 
gerekmektedir. Okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını 
belirlemenin birçok yolu vardır. Bu noktada nitel veri toplama 
yöntemlerinden görüşme yöntemi işe koşulabileceği gibi, nicel 
araştırma yöntemleri de işe koşulabilir. Bu noktada nitel 
araştırmaların okul öncesi öğretmenleriyle birebir görüşme fırsatı 
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elde edilmesi açısından ve açık uçlu sorularla sınırlandırma 
yapılmaması açısından oldukça kullanışlı, güvenilir bir yöntem 
olduğu söylenebilir. Ancak bu yöntemde birebir görüşmelerle 
ulaşılabilecek öğretmen sayısı nicel araştırmalarla ulaşılabilecek 
öğretmen sayısına göre daha sınırlı olmaktadır. Bu yöntemin 
sınırlılıklarından birisi de küçük örneklemle elde edilen bulguların 
evreni temsil gücünün düşük olmasıdır. Okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarını inceleyen araştırmalara bakıldığında, bu 
konudaki araştırmaların oldukça sınırlı sayıda olduğu ve nitel 
araştırma yöntemleriyle verilerin elde edildiği görülmüştür. Bu 
araştırma ile geliştirilecek olan ‘‘Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunları Ölçeği’’ nin uygulamacıya ve araştırmacılara okul öncesi 
eğitim kurumlarının sorunlarının sınıfın fiziki durumu, okulun 
fiziki durumu, öğretim zamanı, ev ziyareti, yönetici ve destek 
hizmetler boyutları ile belirlenerek alanyazına önemli katkı 
sağlaması hedeflenmektedir. Bu araştırmada geliştirilecek ölçek 
okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları üzerine okul öncesi 
öğretmenlerine uygulanarak verileri analiz edilecektir. Elde edilen 
bulgular okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarının neler 
olduğunun belirlenmesi ve daha sonra yapılacak araştırmalara katkı 
sağlaması açısından önemlidir. 

Konu ile ilgili alanyazın incelendiğinde okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarıyla ilgili Tok (2002), Büte ve Balcı (2010), 
Ada vd. (2014), Eser (2010), Ergen (2014), Baştürk ve Işıkoğlu 
(2008), Doğan (2012), Güleş (2013),Öztürk (2014), Ayyıldız 
(2015), Canbeldek (2015), Köse (2015), Zayimoğlu Öztürk vd. 
(2015), Serençelik (2016), Kurşunlu (2018), Shaari ve Ahmad 
(2016), Catan (1993), Vidali (1998), Dockett ve Perry (2002) 
çalışmaların bir veya birkaç noktaya odaklandığı, Kök vd. (2007), 
Ağgül Yalçın ve Yalçın (2018) çalışmalarının ise konuya daha geniş 
açılardan yaklaştıkları görülmüştür. Yapılan bu çalışma ile okul 
öncesi öğretmenlerine göre okul öncesi eğitim kurumlarının 
sorunlarını belirleyecek bir ölçek geliştirilmesi ve literatüre katkıda 
bulunması hedeflenmiştir. 
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1.4.Sayıltılar 

1. Araştırma için seçilen çalışma grubu evreni temsil 
etmektedir.  

2. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, ölçekteki 
maddeleri doğru ve samimi yanıtladıkları kabul 
edilmektedir  

3. Araştırmaya katılan öğretmenlerin, okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarıyla ilgili bilgi sahibi oldukları 
kabul edilmektedir. 

4. Araştırma sürecinde görüşlerine başvurulan 
uzmanların değerlendirmeleri yeterlidir. 

1.5.Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 
1. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında Kahramanmaraş ili 

Dulkadiroğlu ve Onikişubat ilçelerindeki resmi 
okullarda görev yapmakta olan 212 öğretmeniyle, 

2. Gerçekleştirilen istatistiksel analiz teknikleriyle, 
3. Öğretmenlerinin kişisel bilgilerini öğrenmek amacıyla 

kullanılan “Kişisel Bilgi Formu”, okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarını ölçmek amacıyla kullanılan 
“Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği” 
ile elde edilen veriler ile sınırlıdır. 

1.6. Tanımlar 

Okul Öncesi Eğitim: Çocuğun doğumundan ilkokula 
başladığı güne kadar geçen zamanda çocukların birçok açıdan 
gelişimlerini destekleyen ve buna uygun olarak kurumlarda verilen 
eğitimdir (Aral vd., 2002: 14). 

Okul öncesi eğitim kurumu: Okul öncesi dönem 
çocuklara eğitim veren resmi ve özel eğitim kurumlarını ifade eder 
(MEB, 2014).  
Anaokulu: 36-66 ay aralığındaki çocukların eğitimi için açılan 
okulu ifade eder (MEB,2014). 
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Ana sınıfı: 48-66 ay aralığındaki çocukların eğitimi için 
örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıfı ifade 
eder (MEB, 2014). 
           Uygulama sınıfı: Mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında 36-66 aylık çocukların eğitiminin yapıldığı uygulama 
birimini ifade eder (MEB, 2014). 
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İKİNCİ BÖLÜM 
KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR 

2.1. Yurt İçinde Yapılan İlgili Çalışmalar 

Tok (2002) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarında Yönetim Sorunları’’ isimli tez çalışmasında okul 
öncesi eğitim kurumlarındaki problemlerin yönetici ve 
öğretmenlerin çalışmalarını ne derece etkilediğini bulmak 
amaçlanmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanan “Okul Öncesi 
Eğitimi Yönetim Sorunları Anketi” Ege Bölgesi’nde bulunan 
resmi bağımsız anaokullarından tabakalı örnekleme yöntemi ile 
seçilmiş yönetici ve öğretmenlere uygulanmıştır. Çalışmada 
yönetici ve öğretmenlerin görüşleri;  cinsiyet, kıdem, unvan, eğitim 
durumu değişkenleri bakımından karşılaştırılarak, anlamlı bir 
farklılık olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonunda; yönetici 
ve öğretmenlerin demografik özelliklerine göre; sorunlara katılma 
ve bu sorunların performanslarını etkileme derecelerine göre 
anlamlı bir farklılık görülmemiştir. Araştırmaya katılanların en çok 
iş gören hizmetleri yönetimindeki sorunlara katıldıkları ve bu 
sorunlardan etkilendikleri görülmüştür.  

Kök vd. (2007) tarafından yapılan “Okul Öncesi Eğitimin 
Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri (Erzurum İli Örneği)’’ 
isimli araştırmada okul öncesi öğretmenlerinin görüşlerine 
dayanarak, okul öncesi eğitimin öğrenme ve öğretme 
süreçlerindeki sorunlarını ortaya koyarak çözüm yollarının 
geliştirilmesi amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yönteminin 
kullanıldığı çalışmada araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme 
aracı Erzurum ilinde görev yapan 80 okul öncesi öğretmene 
uygulanmıştır.  Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitimin 
yapıldığı sınıfların gerek fiziksel olarak gerekse de materyal 
bakımından yeterli olmadığı, öğretmenlerin planlamalarında okul 
yönetimi engeliyle karşılaştıkları, öğretmenlerin büyük 
çoğunluğunun sınıf yönetimi konusunda yetersiz kaldıkları 
sonuçlarına ulaşılmıştır. 

Baştürk ve Işıkoğlu (2008) tarafından yapılan “Okul 
Öncesi Eğitim Kurumlarının İşlevsel Kalitelerinin Çok – Yüzeyli 
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Rasch Ölçme Modeli ile Analizi” isimli araştırmada okul öncesi 
eğitim kurumlarının işlevsel kalitelerinin analiz edilmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Denizli şehir 
merkezindeki okul öncesi eğitim kurumları arasından basit seçkisiz 
yöntem ile seçilen 4 özel anaokulu, 5 ilköğretime bağlı anasınıfı ve 
3 bağımsız anaokulu oluşturmaktadır.  Çalışmaya katılan okullarda 
okul müdürleri ile görüşülerek onların önerdikleri 5-6 yaş grubu 
sınıflarında gözlemler yapılmış ve gözlem formları 4 gözlemci 
tarafından doldurularak elde edilmiştir. Çalışmada, 12 eğitim 
kurumunu dört bağımsız puanlayıcı “Erken Çocukluk Eğitim 
Ortamları Ölçme Aracı” kullanarak değerlendirme sonuçlarına 
ulaşmışlardır. Verilerin analizinde çok-yüzeyli Rasch ölçme modeli 
kullanışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi eğitim 
kurumlarının işlevsel kalite açısından istenilen düzeyde olmadığı 
görülmüştür.  

Büte ve Balcı (2010) tarafından yapılan “Bağımsız 
Anaokulu Yöneticilerinin Bakış Açısından Okul Yönetimi 
Süreçlerinin İşleyişi ve Sorunlar” isimli araştırmada okul 
müdürlerinin görüşleri doğrultusunda, bağımsız anaokullarında 
yönetim süreçleri ve bu süreçlerde ortaya çıkan problemlerin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Örneklem olarak Mersin şehir 
merkezindeki 6 anaokulunun müdürü seçilmiştir. Veriler, yüz yüze 
görüşme yapılarak, yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile elde 
edildikten sonra, verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. 
Araştırmanın sonuçlarına göre, planlamaların çoğunun zümre ve 
öğretmenler kurulu toplantılarıyla kararlaştırıldığı, müdürlerin 
kendi kendilerine de karar verebildikleri görülmüştür. Hem kurum 
içinde hem de kurum dışında kurulan koordinasyonun da daha çok 
toplantılar aracılığıyla sağlandığı görülmektedir. İletişim süreciyle 
ilgili öne çıkan bulgularda kurumdaki kişilerarası ilişkilerin iyi 
olması, personel sayısının fazla olmamasının bu noktada belirleyici 
olduğu düşünülmektedir. Öğrencilerin aileleriyle ve diğer 
kurumlarla kurulan ilişkiler pozitifken, daha üst ve diğer 
kurumlarla iletişimde problemler yaşandığı görülmüştür. 
Değerlendirme sürecinde öne çıkan bulgularda ise okul öncesi 
alanında uzman müfettiş sayısının yeterli olmamasından 
değerlendirmede çeşitli problemlerin yaşanmasına yer verilmiştir. 
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Eser (2010) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi 
Öğretmenlerinde İş Doyumu, Meslektaş İlişkileri ve Okul İdaresi 
Desteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi (Tekirdağ İli Örneği)’’ 
isimli tez çalışmasında; okul öncesi öğretmenlerinde iş doyumu, 
meslektaşlar arasındaki ilişkiler ve okul idaresinin sağladığı destek 
arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 
katılan 187 öğretmenin 138’i kadrolu veya sözleşmeli öğretmen, 
49’u ise usta öğreticidir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; 
öğretmenlerin %67’sinin orta düzeyde iş doyumuna sahiptir. 
Öğretmenlerin görev yaptıkları kurum, medeni durum,  sınıf 
mevcudu, yaş, eğitim durumu, kıdem ve öğrencilerin yaş grupları 
ile iş doyumu, meslektaş ilişkileri ve idareci desteği arasında 
anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Sonuç olarak iş doyumunu 
etkileyen en önemli bağımsız değişkenin ilk olarak idareci desteği 
sonra da meslektaş ilişkileri olduğu ortaya çıkmıştır. 

Doğan (2012) tarafından yapılan ‘‘Bünyesinde Anasınıfı 
Bulunan İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Okul Öncesi Eğitim İle 
İlgili Görüşleri (Tokat İli Örneği)’’ isimli tez çalışmasında 
kurumlarında anasınıfı bulunan ilköğretim okulu yöneticilerinin 
okul öncesi eğitimli ilgili görüşlerini belirlemeyi amaçlanmıştır. 
Araştırma örneklemini Tokat ilinde 2010–2011 eğitim öğretim 
yılında içinde anasınıfı bulunan 30 ilköğretim okulunun yöneticisi 
oluşturmaktadır. Veriler görüşme formlarıyla toplanmıştır. 
Yöneticilerin okul öncesi eğitim alanında bilgilerinin yeterli 
olmadığı ve öğretmenlere yeterince rehberlik edemedikleri sonucu 
ortaya çıkmıştır. Ayrıca çalışmada yöneticilerin bu konuda hizmet 
içi eğitim gereksinimleri belirlenmiştir. 

Güleş (2013) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi Eğitimde 
Fiziksel Çevreye İlişkin Kalite Standartlarının Belirlenmesi’’ isimli 
tez çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarında fiziksel çevrenin 
kalite standartlarını, aile, öğretmen ve yönetici görüşlerine göre 
ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli 
kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini Konya’daki 15 okul 
öncesi eğitim kurumu oluşturmaktadır. 7 boyut ve 80 maddelik 
ölçme aracıyla 638 kişiden veriler toplanmıştır. Sonuç olarak, 
çalışmaya katılan tüm kişiler sunulan önerileri ‘‘uygun’’ veya 
‘‘önemli’’ olarak kabul etmişlerdir. Öğretmenler, verdikleri 
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cevaplarla görev yaptıkları kurumları fiziksel çevre standartları 
noktasında iyileştirme yapılması gereken yerleri ortaya 
çıkarmışlardır.  

Ada vd. (2014) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarında Yönetim Sorunları’’ isimli araştırmada okul öncesi 
öğretmenlerinin kurumlarında karşılaştıkları sorunları yönetim 
işlevleri bakımından ortaya konulması amaçlanmıştır. 
Araştırmanın örneklemini Iğdır’da anaokullarında görev yapan 19 
öğretmen oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı 
araştırmada verilerin analizi için içerik ve betimsel analiz teknikleri 
kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilere göre öğretmenler 
kurumlarında birçok alanda problemlerle yüz yüze gelmektedirler. 
Araştırma sonuçlarına göre okul öncesi eğitim kurumlarında görev 
yapan öğretmenlerin maruz kaldığı yönetimle ilgili sorunların, 
öğretmenlerin eğitim performanslarını düşürdüğünü ve bundan 
dolayı öğrencilerin de eğitim hizmetlerinden olması gerektiği 
düzeyde yarar sağlamalarına engel olduğu ortaya çıkmıştır. 

Ergen (2014) tarafından yapılan ‘‘Temel Eğitim 
Kurumları Yöneticilerinin Yönetsel Süreç Becerilerine İlişkin 
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Görüşleri’’ isimli tez çalışmasında 
bazı değişkenlere göre (eğitim düzeyi, hizmet süresi, görev 
yapmakta oldukları okuldaki hizmet süresi, cinsiyeti, yaşı, 
yöneticilik yapma durumu) okul öncesi öğretmenlerinin 
yöneticilerinin yönetim süreçlerine ilişkin becerileriyle ilgili 
görüşleri arasında anlamlı bir fark olup olmadığının belirlenmesi 
amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini, Trabzon İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü İstatistik Birimi (2013) tarafından belirlenen ve 
Trabzon ili sınırları içinde bulunan resmi temel eğitim 
kurumlarında görev yapan 361 okul öncesi öğretmeni 
oluşturmaktadır. Sonuç olarak okul öncesi öğretmenlerinin okul 
yöneticilerinin yönetsel süreç becerilerine ilişkin olumlu görüş 
bildirdikleri ve öğretmen görüşleri ile “cinsiyet”, “yaş”, “çalıştığı 
kurumda çalışma süresi” ve “yöneticilik yapma” değişkenleri 
arasında anlamlı olarak bir fark bulunmadığı, “eğitim durumu” ve 
“meslekteki kıdem” değişkenleri arasında anlamlı bir fark 
bulunduğu görülmüştür. 



12 

          Öztürk (2014) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi 
Yöneticilerinin Yaratıcı Liderlik Özellikleri ile Okul İklimi 
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi’’ isimli tez çalışmasında okul 
öncesi yöneticilerinin yaratıcı liderlik özelliklerinin ve okul 
ikliminin yönetici ve öğretmenlerin demografik özelliklerine göre 
farklılaşıp farklılaşmadığı ve okul iklimi ile yaratıcı liderlik 
arasındaki ilişkinin varlığının incelenmesi amaçlanmıştır. İlişkisel 
tarama modelinde desenlenen araştırmanın örneklemini 248 okul 
öncesi öğretmeni ve 23 okul öncesi yöneticisi oluşturmaktadır. 
Veri toplamak amacıyla ‘‘Yaratıcı Liderlik Ölçeği’’ ve ‘‘Okul İklimi 
Ölçeği’’nden yararlanılmıştır. Sonuç olarak; yaratıcı liderlik ile okul 
iklimi arasında anlamlı bir ilişki bulunmuş; cinsiyet değişkenine 
göre bakıldığında yaratıcı liderlik özelliklerinin anlamlı farklılık 
göstermediği ortaya çıkmıştır. Kadın öğretmenlerin erkek 
öğretmenlere göre, yöneticilerinin yaratıcı liderlik özelliklerini 
daha olumlu değerlendirdikleri, ön lisans mezunu öğretmenlerin 
lisans mezunu öğretmenlere göre yönetici özelliklerini daha 
olumlu değerlendirdikleri belirlenmiştir. Mesleki kıdemi daha fazla 
olan öğretmenlerin yöneticilerinin yaratıcı olduğu yönünde algısı 
olduğu bulunmuştur.          

           Ayyıldız (2015) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarında Görev Yapan Yöneticilerin Rollerini 
Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Öğretmen Görüşleri’’ isimli 
tez çalışmasında okul öncesi kurum yöneticilerinin rollerini hayata 
geçirmeleri konusunda okul öncesi öğretmenlerinin ne görüşte 
olduklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çanakkale ilinde 2014 - 
2015 eğitim - öğretim yılında okul öncesi eğitim kurumlarında 
görev yapan okul öncesi öğretmenleri çalışmanın evrenini 
oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini,  evrenden tesadüfi 
örnekleme yöntemi ile seçilmiş 210 okul öncesi öğretmeni 
oluşturmaktadır.  Çalışma sonuçlarına göre; okul öncesi 
yöneticilerinin liderlik, rehberlik, girişimcilik, eğitim - öğretim ve 
yönetim süreçleri ile ilgili rollerini “çoğu zaman’’ sergiledikleri, aile 
ve çevre ilişkilerini yürütme ve mevzuat ile ilgili rollerini “her 
zaman” sergilediklerine ulaşılmıştır. 1-5 yıl kıdeme sahip olan 
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öğretmenler, yöneticilerinin iletişime ilişkin rollerini sergileme 
düzeylerini daha fazla yıl kıdemdeki öğretmenlerle 
karşılaştırıldığında daha yüksek değerlendirmiştir. Buna ek olarak, 
farklı öğrenim düzeyindeki öğretmenlerin, yöneticilerinin rollerini 
gerçekleştirmelerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı farklılık 
bulunmamıştır. Çalışmada bağımsız anaokullarında görev yapan 
öğretmenler ile bünyesinde anasınıfı bulunduran okullarda görev 
yapan öğretmenlerin, yöneticilerinin rollerini gerçekleştirmelerine 
ilişkin görüşleri arasında istatistiksel anlamda farklılık 
bulunmuştur. 

Canbeldek (2015) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarında Kalite ile Okul Öncesi Dönem Çocuklarının 
Gelişim Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi’’ isimli tez 
çalışmasında okul öncesi eğitim kurumlarının kaliteleri ile okul 
öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların 
gelişim düzeyleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Çalışmanın örneklemini Denizli’deki 20 bağımsız anaokulu ve 35 
anasınıfından 846 çocuk oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri 
‘‘Ankara Gelişim Tarama Envanteri (AGTE)’’, ‘‘Okul Öncesi 
Sosyal Davranış Ölçeği Öğretmen Formu (OÖSDÖÖF)’’ ve 
‘‘Erken Çocukluk Eğitim Ortamları Ölçme Aracı (ECERS)’’ 
ölçme araçları ile toplanmıştır. Bunlara ek olarak araştırmacının 
geliştirdiği "Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yapısal Kalitesi İçin 
Bilgi Formu" veri toplama aracı olarak çalışmada yerini almıştır. 
Çalışmanın bulgularına göre, okul öncesi eğitim kurumlarının 
yapısal kalite düzeyleri standartlara uygun fakat işlevsel kalite 
düzeyleri ‘‘az yeterli’’ düzeydedir. Ek olarak çalışmada ulaşılan 
önemli bulgu, okul öncesi eğitim kurumlarının kalite düzeyleri ile 
okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel düzey sonuçları 
arasında olumlu yönde ilişki ortaya çıkmasıdır. 

Köse (2015) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarında Çalışan Yöneticilerin Uyguladıkları Yönetim 
Biçimleri Ve Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları 
Arasındaki İlişki’’ isimli tez çalışmasında okul öncesi eğitim 
kurumlarında görev yapan okul yöneticilerinin uyguladıkları 
yönetim biçimleri ve bu yöneticilerin problem çözme becerileri ile 
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demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. İlişkisel tarama modelindeki çalışma kapsamında 
İstanbul ili Anadolu yakasındaki çeşitli okul öncesi kurumlarında 
yönetici olarak bulunan 137 eğitimci ile görüşme yapılmıştır. 
‘‘Okul Yöneticilerinin Yönetim Biçimleri Ölçeği’’ ve ‘‘Problem 
Çözme Ölçeği’’ kullanılarak veriler elde edilmiştir. Araştırmadan 
elde edilen bulgulara göre okul yöneticilerinin en yoğun 
kullandıkları yönetim biçiminin koruyucu ve birlikçi yönetim tarzı 
olduğu ortaya çıkmıştır. Ek olarak, yetkeci yönetim biçimi 
haricinde diğer yönetim biçimlerinin, problem çözme becerileri ile 
yüksek seviyede ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Okul mevcudu 
arttıkça koruyucu yönetim biçiminin azaldığı, personel sayısı 
arttıkça yetkeci yönetim biçiminin kullanılmasının da arttığı ortaya 
çıkmıştır. Bir yandan da birlikçi yönetim tarzının kullanımının 
azaldığı ortaya çıkmıştır. Cinsiyet değişkenine göre bakıldığında 
yetkeci yönetim biçiminde ve problem çözme becerilerinde kadın 
okul yöneticileri lehine anlamlı farklılık gözlemlenmiştir. Ayrıca 
müdürlerin ve lisansüstü eğitime sahip yöneticilerin de koruyucu 
ve destekçi yönetim biçimlerini müdür yardımcılarına göre daha 
yoğun olarak kullandıkları belirlenmiştir.  

Zayimoğlu Öztürk vd. (2015) tarafından yapılan ‘‘Okul 
Öncesi Öğretmenlerinin Görev Sürecinde Yaşadıkları Eğitimsel 
Sorunlar ve Çözüm Önerileri’’ isimli araştırmada Türkiye’de resmi 
okullarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin meslektaşları 
ve okul yöneticileriyle yaşadıkları sorunlar ve bu sorunları çözmek 
için geliştirdikleri çözüm önerilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 
Tarama modelinde olan araştırmada, nitel araştırma yöntemiyle 
veriler toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi 50 farklı ilde görev 
yapan toplam 208 okul öncesi öğretmenidir. Sonuçlara 
bakıldığında, araştırmaya katılan öğretmenlerin çoğunun okul 
yönetimi ile sorun yaşamadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırmanın 
sonunda bulunulan önerilerde ise; okul öncesi öğretmenlerinin 
yöneticileriyle yaşadıkları sorunlara ilişkin çözümler sağlanması ve 
okul yöneticilerinin de bu durumu dikkate alması üzerinde 
durulmuştur. 

Serençelik (2016) tarafından yapılan ‘‘Okul Öncesi 
Öğretmenlerinin Okul Yönetimine Katılımlarının İncelenmesi’’ 
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isimli tez çalışmasında okul öncesi öğretmenlerinin ve okul 
yöneticilerinin okul öncesi öğretmenlerinin, okulda yönetim 
faaliyetlerine katılmaları noktasında görüş ve önerilerinin 
incelenmesi amaçlanmıştır. Nitel araştırma yöntemi kullanılan 
çalışmaya İstanbul Çekmeköy’de resmi ilkokullarda görev yapan 
25 okul yöneticisi ve 30 okul öncesi öğretmeni katılmıştır. Veriler 
çalışmaya dahil olan öğretmenler ve okul yöneticilerinden yarı 
yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. İncelemelere 
dayanarak, ilkokul bünyesindeki anasınıflarında görev yapan okul 
öncesi öğretmenlerinin, okul yönetimine katılımlarının yeterli 
olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Okullarda geleneksel yönetim 
anlayışının devam etmesi, yönetime katılımın benimsenmemesi, 
okul öncesi öğretmenlerinin yönetime katılmasını engelleyen 
faktörlerdendir. Okul öncesi öğretmenlerine tanınan yetkilerin 
kısıtlı olması, okul öncesi öğretmenlerinin teneffüs imkânlarının 
olmaması, yönetime katılmayı sınırlandıran durumlardandır. Okul 
yöneticilerinin okul öncesi eğitimi hakkındaki olumsuz algıları, 
okul öncesi eğitime oyun saati, okul öncesi öğretmenlerini ise 
bakıcı olarak görmelerine sebep olmaktadır. Araştırma bulgularına 
göre, demokratik, çağdaş, etik ilkeleri benimsemiş, insan haklarını 
koruyan ve insana değer veren yönetim anlayışının ve insan 
ilişkilerinin var olduğu okul yönetimlerine ihtiyaç duyulmaktadır. 
Ek olarak, ilkokullara yönetici olarak okul öncesi eğitim alanında 
eğitim almış öğretmenlerin atanması gerektiği belirlenmiştir. 
Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenlerinin okul 
yönetimine katılımları teşvik edilerek yetki alanları genişletilmeli, 
öğretmenlerin yetkisini genişletecek değişiklikler yapılmalıdır.  
 

Ağgül Yalçın ve Yalçın (2018) tarafından yapılan ‘‘Okul 
Öncesi Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimin Sorunlarıyla İlgili 
Görüşleri: Ağrı İli Örneği’’  isimli araştırmalarında okul öncesi 
eğitimin temel sorunları hakkında öğretmenlerin görüşlerinin 
belirlenmesi amaçlanmıştır. Ağrı ilindeki okullarda görev yapan 82 
okul öncesi öğretmeni araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 
Tarama yöntemi kullanılan araştırmada veriler araştırmacılar 
tarafından hazırlanan yazılı görüş formuyla toplanmış ve verilerin 
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analizi betimsel analiz yaklaşımıyla yapılmıştır. Çalışmanın 
sonuçlarına bakıldığında ise; öğretmenlerin sınıfların 
büyüklüklerini uygun bulmadıkları, okul öncesi eğitim 
kurumlarında mutlaka bahçe bulunması gerektiği, okul öncesi 
eğitim verilen kurumların ilköğretimden bağımsız olması gerektiği, 
ailelerin çoğunun okul öncesi eğitimi destekledikleri, etkinliklerin 
ard arda ve aralıksız olmasının hem öğrencileri hem de 
öğretmenleri olumsuz etkilediği gibi sonuçlara ulaşıldığı 
görülmüştür.  

Kurşunlu (2018) tarafından yapılan ‘‘Türkiye’deki Okul 
Öncesi Eğitim Kurumlarının Fiziksel Özelliklerinin İncelenmesi’’ 
isimli tez çalışmasında Türkiye’deki resmi okul öncesi eğitim 
kurumlarının fiziksel özellikler açısından durumunun belirlenmesi 
ve bu yönde yapılacak iyileştirme çalışmalarına katkı sağlanması 
amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yöntemine başvurulan 
araştırmanın evrenini Türkiye’deki MEB’e bağlı okul öncesi eğitim 
kurumları oluşturmaktadır. Aşamalı örnekleme yöntemi 
kullanılarak; İstanbul, Balıkesir, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, 
Kayseri, Samsun, Trabzon, Antep, Erzurum ve Malatya olmak 
üzere 12 ilden toplam 120 kurum seçilmiştir. Bu kurumlar, 
bağımsız anaokulları, ilkokula bağlı anasınıfları ve meslek liselerine 
bağlı uygulama sınıflarından oluşmaktadır. Ayrıca 36 öğretmen 
görüşme yoluyla araştırmaya katılmıştır. Araştırmada karma veri 
toplama yollarına başvurulmuştur. Araştırmanın alt problemlerine 
cevap verecek şekilde, araştırmacı tarafından ‘‘Okul Mimarisi 
Genel Özellikleri Gözlem Formu’’, ‘‘Okul Bahçesi Özellikleri 
Gözlem Formu’’, ‘‘Sınıf İçi Fiziksel Ortam Özellikleri Gözlem 
Formu’’ ve ‘‘Öğretmen Görüşme Formu’’ geliştirilmiştir. 
Araştırma sonuçlarına göre; Türkiye’de okul öncesi eğitim 
kurumlarının yasal fiziksel standartları, uluslararası standartlarla 
karşılaştırıldığında yeterli nitelikte değildir.  
 

2.2.Yurt Dışında Yapılan İlgili Çalışmalar 

Catan (1993) tarafından yapılan ‘‘Early Childhood 
Curriculum Merrill’’ isimli çalışmada; ailelerin eğitime 
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katılımlarının sağlanması için ailelerin kendilerini rahat 
hissettirilmesi ve yeteneklerini sergileme süreçlerinin 
desteklenmesi öne sürülmüştür. Okuldaki eğitim çalışmalarının 
aileden bağımsız düşünülemeyeceği vurgulanmıştır. Aile katılımı 
sayesinde çocukların deneyimlerinin artacağı, ev ve okul arasındaki 
iletişimle okulda uygulanan programların, çeşitli bilgilerin ve 
iletişim yollarının zenginleşeceği ortaya konulmuştur. 

Vidali (1998) tarafından yapılan ‘‘Parental Expectatıons of 
Early Childhood Services for Preschool Children: The Case of 
Policy Change in Greece’’ isimli çalışmada; ailelerin okul öncesi 
eğitimden beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 
örneklemini 582 aile oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan aileler, 
Yunanistan’daki okul öncesi eğitim kurumlarının beklentilerini 
karşılama durumlarıyla ilgili sorulara cevap vermişlerdir. Araştırma 
bulgularına göre,  okul öncesi eğitim kurumları arasındaki 
farklılığın ailelerin beklentileri ve ihtiyaçlarıyla alakalı olduğu 
ortaya çıkmıştır. Ek olarak; ailelerin okul öncesi öğretmenleriyle 
koordinasyon halinde olma gibi bir beklentileri olduğu 
belirlenmiştir. Bunun sebebi olarak; çocuklarıyla olan sorunlarını 
çözebilmek ve okul ortamında çocuklarına en iyi ortamın 
sağlanması olduğu ortaya çıkmıştır. 
           Dockett ve Perry (2002) tarafından yapılan “Beliefs and 
Expectations of Parents, Prior-to-School Educatorsand School 
Teachers as Children Start School: An Australian Perspective” 
isimli çalışmada; çocuklar okula başlayacakları zaman onların 
ailelerinin, okul öncesi eğitmenlerinin ve okul öğretmenlerinin 
inanç ve beklentilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada, 
ailelerin, öğretmenlerin ve okul-öncesi eğitmenlerin çocukların 
okula başlamadan önce kreş veya okul-öncesi eğitimi 
özümsemeleri gerektiği noktasında hemfikir oldukları sonucuna 
ulaşılmıştır. Katılımcıların anaokulundaki ortamın kreşten farklı 
olması gerektiğini düşündükleri ortaya çıkmıştır. 
          Shaari ve Ahmad (2016) tarafından yapılan ‘‘Eğitim 
Ortamlarının Fiziksel Donanımı: Malezya’daki Okul öncesi 
Çocuklarının Okula Hazır Bulunuşluğu Üzerindeki Etkisi‟ isimli 
Malezya’da yürüttükleri çalışmada, Malezya’da bulunan 
anaokullarının fiziki kaliteleriyle bu okullara devam eden 
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çocukların tüm gelişim boyutlarındaki okula hazır bulunuşluğu 
arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma verileri 
literatür taraması ve gözlem yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma 
sonuçlarına göre, Malezya’daki anaokullarının güvenli, yeterince 
materyale sahip kaliteli kurumlar olması, bu okullara devam eden 
çocukların okula hazır bulunuşluklarını olumlu yönde 
etkilemektedir. Araştırmanın sonuçları, okul öncesi eğitim iyi 
düzenlenmiş olmasının çocukların gelişim alanlarını nasıl olumlu 
etkilediğini ortaya koymaktadır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
KURAMSAL AÇIKLAMALAR 

 

3.1. Okul Öncesi Eğitim 

İnsan gelişiminin ana rahmine düştüğü andan ölümüne 
kadar süren zamanda devamlılık arz eden bir süreç olduğu göz 
önüne alındığında insan yaşamının her döneminin kendine özgü 
özellikleri olduğu günümüzde herkes tarafından bilinen bir 
gerçektir. Fakat okul öncesi olarak adlandırılan, 0-6 yaş arasını 
kapsayan dönemin, diğer dönemlere nazaran, bireyin pek çok 
gelişim alanına ve dolayısıyla yaşamına etki etmesi bakımından çok 
daha önemli olduğu düşünülebilir (Oktay, 2004: 10). Bu noktada 
çocuk bazı edinimleri kendisi başaramayacağından, dışarıdan bir 
desteğe ihtiyaç duyması kaçınılmazdır. Tam da burada okul öncesi 
eğitim devreye girmektedir.  

3.1.1. Okul Öncesi Eğitimin Tanımı 

Okul öncesi dönem çocuğun doğumundan itibaren geçen 
6 yıllık süreci kapsamaktadır. Çeşitli kaynaklarda okul öncesi 
eğitimin değişik tanımlarına yer verilmiştir. 
Bir tanıma göre okul öncesi eğitim; 0-6 yaş aralığı çocukların gerek 
bireysel özellikleri gerekse de gelişim özelliklerine uygun, zengin 
uyarıcı çevre sağlanarak onların gelişimlerini toplumsal özelliklerle 
harmanlayan eğitim düzeyidir (Yılmaz, 2003: 13). 
Genel bir ifade ile okul öncesi eğitim; 0-6 yaş arası çocukların 
barınma, bakım ve korunma ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı 
sıra, onların tüm gelişim alanlarında ilerlemelerini sağlayan bir 
basamaktır. Bu ilerlemeleri sağlamasının yanında, onların sağlık ve 
beslenmeleri konusunda gerekli önlemleri alır (Tos, 2001: 52). 

3.1.2. Okul Öncesi Eğitimin Önemi 

           Okul öncesi dönem olarak ifade edilen süreç, insan 
yaşamının en kritik, en hassas, en temel dönemi olarak 
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düşünülebilir. İnsan yaşamında ileriki dönemlerin şekillenmesi 
açısından okul öncesi dönem yıllarının nasıl bir öneme sahip 
olduğu artık dünya genelinde kabul gören bir düşüncedir. Bu 
dönemin insanın algılarının en açık olduğu,  yeteneklerinin, 
alışkanlıklarının vs. en hızlı geliştiği dönem olduğu bilinmektedir. 
Bu dönemin iyi ve kaliteli bir şekilde geçirilmesinin ileride bireye 
yapacağı birçok katkı üzerinde durulurken, bu dönemin verimsiz 
geçirilmesinin ise ileriki yıllarda bireyin hayatını olumsuz 
etkileyeceği de dikkate alınmalıdır. 

Okul öncesi eğitim, çocukların sağlıklı ve planlı bir 
ortamda başka çocuklarla deneyimler yaşamasını, bireysel keşfe 
çıkmasını, kendine özgü, dışarıya bağlı olmayan bir kişilik kazanıp 
geliştirmesini, başkalarının haklarının farkına varmasını sağlar. 
Çocuk, akranlarıyla birlikte oynayarak sosyal deneyimler kazanır, 
paylaşmayı öğrenir. Etkili bir okul öncesi eğitimin; dürüst, 
sorumluluk sahibi, okulda öğrendiklerini günlük hayatta 
kullanabilen, duygu ve düşüncelerinde özgür ve özgün olabilen, 
yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçladığı söylenebilir.  

0-6 yaş döneminde beyin, yetişkin insan beyninin %70’i 
düzeyine ulaşır. Bu süreçte çocuğun beyninde, fiziksel 
koordinasyon, algı, dikkat, bellek, dil işlevleri, mantıklı düşünme, 
hayal gücü ile ilgili bölgeler gelişir (Aydın vd, 2012). Çocukların bu 
dönem özelliklerine göre tasarlanan kurumlarda ve alanında eğitim 
almış eğitmenlerden alacağı eğitimin, çocuğun hayata başlangıcı 
açısından son derece önemli olduğu söylenebilir. 

Oyun, çocukların dünyasında çok önemli bir unsurdur. 
Bugün ise çocukların oyun ihtiyaçlarını gideren en iyi yerler okul 
öncesi eğitim kurumlarıdır. Çocuk, oyun aracılığıysa hem fiziksel 
çevresi hem de arkadaşları hakkında bilgi sahibi olabilir. Oyun aynı 
zamanda kendi yeteneklerini keşfetmesi için de bir araçtır. Okul 
öncesi eğitim kurumlarında çocuk ilkokula başlamadan çeşitli 
kavramları öğrenir ve aynı zamanda kendini sosyal ortamda da 
geliştirir (Başal, 2005: 17). Tüm bunları aile evde 
sağlayamayacağından, okul öncesi eğitim burada yardıma 
koşmaktadır. 
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3.1.3. Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri 

Okul öncesi dönem yaşamın temelidir. Bu dönemde 
öğrenme hızı çok yüksektir. Her yaş grubunun genel gelişim 
özellikleri, o yaş grubundaki tüm çocuklar için ortaktır; ancak her 
çocuğun kendine özgü olduğu da unutulmamalıdır. Okul öncesi 
eğitimi bazı temel ilkelere dayanmaktadır.    

‘‘Bu ilkeler şunlardır:   
• Okul öncesi eğitimi çocuğun gereksinimlerine ve bireysel 

farklılıklarına uygun olmalıdır.  
• Okul öncesi eğitimi çocuğun motor, sosyal ve duygusal, dil ve 

bilişsel gelişimini desteklemeli, öz bakım becerilerini 
kazandırmalı ve onu ilkokula hazırlamalıdır. 

• Okul öncesi eğitim kurumlarında çocukların gereksinimlerini 
karşılamak amacıyla demokratik eğitim anlayışına uygun 
öğrenme ortamları hazırlanmalıdır. 

• Etkinlikler düzenlenirken çocukların ilgi ve gereksinimlerinin 
yanı sıra çevrenin ve okulun olanakları da göz önünde 
bulundurulmalıdır.  

• Eğitim sürecinde çocuğun bildiklerinden başlanmalı ve 
deneyerek öğrenmesine olanak tanınmalıdır.  

• Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarına gereken 
önem verilmelidir.  

• Okul öncesi dönemde verilen eğitim ile çocukların sevgi, saygı, iş 
birliği, sorumluluk, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma ve 
paylaşma gibi duygu ve davranışları geliştirilmelidir.  

• Eğitim, çocuğun kendine saygı ve güven duymasını sağlamalı; 
ona öz denetim kazandırmalıdır.   

• Oyun bu yaş grubundaki çocuklar için en uygun öğrenme 
yöntemidir. Bütün etkinlikler oyun temelli düzenlenmelidir.  

• Çocuklarla iletişimde, onların kişiliğini zedeleyici şekilde 
davranılmamalı, baskı ve kısıtlamalara yer verilmemelidir.  

• Çocukların bağımsız davranışlar geliştirmesi desteklenmeli, 
yardıma gereksinim duyduklarında yetişkin desteği, rehberliği 
ve yetişkinin güven verici yakınlığı sağlanmalıdır.  

•  Çocukların kendilerinin ve başkalarının duygularını fark 
etmesi desteklenmelidir.  
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• Çocukların hayal güçleri, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri, 
iletişim kurma ve duygularını anlatabilme davranışları 
geliştirilmelidir.  

• Programlar hazırlanırken aile ve içinde bulunulan çevrenin 
özellikleri dikkate alınmalıdır.  

•  Eğitim sürecine çocuğun ve ailenin etkin katılımı 
sağlanmalıdır.  

• Okul öncesi eğitimin süreçleriyle rehberlik hizmetleri 
bütünleştirilmelidir.  

•  Çocuğun gelişimi ve okul öncesi eğitimi programı düzenli 
olarak değerlendirilmelidir.  

•  Değerlendirme sonuçları çocukların, öğretmenin ve programın 
geliştirilmesi amacıyla etkin olarak kullanılmalıdır 
(MEB,2013).’’ 

3.1.4. Okul Öncesi Eğitimin Amaçları 

‘‘Okul öncesi eğitiminin amaç ve görevleri Millî Eğitimin Genel 
Amaçlarına ve Temel İlkelerine uygun olarak;   

• Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimini ve iyi 
alışkanlıklar kazanmasını sağlamak,  

• Onları ilkokula hazırlamak,  
• Şartları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için 

ortak bir yetiştirme ortamı yaratmak,   
• Çocukların Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını 

sağlamaktır (MEB, 2013).’’ 
 
Yukarıda belirtilen amaçlar kendi kültürel ve sosyoekonomik 
yapımıza uygun olarak düzenlenmiştir. Okul öncesi eğitimin 
evrensel amaçları üç noktada da toplanabilir. Bunlardan ilki 
toplumsal amaçlardır. Toplumsal amaçlar; bütün çocukların 
eğitimini sağlamak, bireysel gelişimlerine katkı sağlamak, 
çocukların sosyal gelişimlerini ilerletmek olarak sıralanabilir. 
Eğitici amaçlara bakıldığında; çocuğun duyu organlarının 
gelişimini sağlamak ve çevresine karşı duyarlılığını arttırmak 
olduğu söylenebilir. Son olarak gelişimsel amaçlar ise çocuğun 
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kendi öz gelişimini desteklemenin yanında farklı deneyimler 
sağlamasına yol açmak olarak ifade edilebilir (Turaşlı, 2007: 2). 

Okul öncesi eğitimin amaçları incelendiğinde, yarınlarımız 
olan çocuklarımızın daha iyi geleceğe hazırlanmaları ve kendilerini 
yetiştirmeleri açısından bir koşul olduğu söylenebilir. Okul öncesi 
eğitim kurumları dahilindeki anaokulları ve anasınıfları temel 
eğitimin içine alınmalıdır. Böylece kişinin gelişimindeki bu çok 
kritik dönem rastgele bir eğitime bırakılmamış olacaktır. Ayrıca 
okul öncesi eğitim çocuğu ilköğretime hazırlamak ve gelişimine 
destek olmanın yanı sıra, çocuğun sosyoekonomik durumundan 
kaynaklanan dezavantajları varsa bunları da en aza indirmeyi 
hedeflemektedir.  

3.2. Okul Öncesi Eğitim Kurumları 

MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği 4. 
Madde’ye göre okul öncesi eğitim kurumu, okul, anaokulu, 
anasınıfı ve uygulama sınıfı aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır; 

• Okul öncesi eğitim kurumu; okul öncesi dönemdeki 
çocuklara eğitim veren resmi ve özel kurumları, 

• Okul; anaokulu ile birlikte bünyesinde uygulama sınıfı 
ve anasınıfı bulunan tüm kurumları, 

• Anaokulu; 36-66 ay dönem çocukların eğitimlerinin 
yapıldığı okulu, 

• Ana sınıfı; 48-66 ay dönem çocuklar için eğitim 
kurumları bünyesinde açılan sınıfları, 

• Uygulama sınıfı; mesleki ve teknik ortaöğretim 
kurumlarında 36-66 ay dönem çocukların çocuk 
gelişimi ve eğitimi alanında eğitimlerinin devam ettiği 
uygulama birimini ifade etmektedir. 

Okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim tam gün, yarım 
gün ve ikili eğitim şeklinde yapılmaktadır (MEB, 2014). 

3.2.1. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Önemi 

Çocuğun doğuştan var olan merak ve sorgulama duygusu 
artık ailenin üstesinden gelebileceğinden çok daha ileriye gittiğinde 



24 

çocuk; akranlarıyla farklı paylaşım ve deneyimler içine girebileceği 
daha kalabalık ve eğitimsel açıdan daha tatmin edici ortamlara 
ihtiyaç duymaktadır. Ailenin kendi başına bu kadar kapsamlı bir 
fiziki ortamı, uygun materyalleri ve kendi akranlarıyla sosyalleşme 
imkanını çocuğa sağlaması mümkün görünmemektedir. 
1950’lerboyunca en çok araştırma yapılan konulardan biri, 
çocukların yetiştirileceği en iyi yerin neresi olduğudur (ev ortamı 
ya da bakım merkezleri). O yıllarda bazı araştırmacılar çocuğu 
annesinden ayırmanın riskli olabileceği ve ev ortamı dışındaki bir 
bakımın, gelecek nesillerin sosyal ve duygusal gelişimine zarar 
verebileceği görüşündedirler. Bu dönemde kabul gören anlayış 
çocuğun büyütülebileceği en sağlıklı çevrenin, annesinin gözetimi 
ve bakımı altında ev ortamı olduğudur (Sheridan, 2001). 

 
Okul öncesi eğitimin ve okul öncesi eğitim kurumlarına 

devam eden çocukların gelişimlerinin nasıl ilerlediği, bu gelişimde 
etkili olan faktörlerin neler olduğu her zaman toplumlarca merak 
edilmiştir. Okul öncesi eğitim ve okul öncesi eğitim kurumları da 
toplumsal gelişme ve değişmelerden etkilenmiştir. Zamanla eğitim 
süreci yalnız öğretmenin, kurumun ya da ailenin üstesinden 
gelebileceği bir süreç olmaktan çıkmıştır. Bu noktada çocuğun bu 
süreçten azami faydayı sağlayabilmesi için işbirliği ve eşgüdümlü 
çalışmanın gerektiğini söylemek yanlış olmaz. Okul öncesi eğitim 
kurumları çocuğun öğrenme potansiyelini en üst seviyede 
kullanabilmesi için yeterli fiziki olanakları sağlamakla yükümlüdür. 
Aile ve öğretmen de gerekli koordinasyonu sağlayarak çocuğun bu 
süreci en faydalı şekilde geçirmesini sağlamalıdır. 

Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun o güne kadar 
içinde bulunduğu kültürel çevresi dışındaki farklı bir sosyal 
ortamda, toplumun diğer ahlaki ve kültürel değerlerini görüp 
öğrenmesine, alışkanlıklar kazanıp benimsemesine, bu yolla 
kazandığı iyi alışkanlıkların pekiştirilmesine yardımcı olur. Okul 
öncesi eğitim kurumundaki pedagojik ortamın çocukların refahı ve 
öğrenme olanakları üzerinde çok büyük bir etkisi vardır. Yüksek 
kalitede pedagojik ortam, çocuklara farklı bakış açıları kazandırır 
ve gelişimlerini destekler. Okul öncesi eğitim aynı zamanda genel 
olarak eğitiminin kalitesini artırmak için de kullanılabilir (Sheridan, 
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2001).Türkiye’de köy ve kasabadan büyük şehirlere göç, çalışan 
anne sayısının artması ve okul öncesi eğitim kurumlarının 
öneminin anlaşılması ile özel sektördeki okul öncesi eğitim 
kurumlarında artış olmuştur (Zembat, 1994: 313). 

Öğrenme her ortamda olabilen bir olgudur, ancak eğitim 
sistemleri tarafından istenen olumlu öğrenme çıktıları, ancak 
kaliteli öğrenme ortamlarında oluşabilir. Öğrenme çevresi; fiziksel, 
psiko-sosyal gibi birçok unsurdan oluşabilmektedir. Tüm bu 
unsurlara ilişkin kalitenin öğrenme üzerinde dolaylı bir etkisinin 
olmasının kaçınılmaz olduğu söylenebilir. Dolayısıyla öğrenme 
ortamında kaliteyi yakalamaya yönelik çalışmalar etkili bir öğrenim 
sunmak için büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda atılacak en 
önemli adımın ise öğrenme ortamına dair standartların 
oluşturulması olacağı düşünülebilir. 

 

3.2.3. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Fiziki Ortam 

Öğrencilerin içinde yaşadıkları çevrenin onun tüm 
davranışlarının şekillenmesinde rol oynadığı noktası bugün herkes 
tarafından kabul gören bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Öğrenme ve öğretme işinin olması için fiziki, sosyal ve psikolojik 
bir çevrenin olması gereklidir. Çevreyi çeşitli açılardan (bina, renk, 
sıcaklık) önce insanlar şekillendirmekte, aynı çevre sonrasında ise 
insanları yönlendirmektedir. Eğitimcilerin görüşlerine göre 
öğrenme her açıdan iyi düzenlenmiş bir çevrede oluşabilir. Etkili 
bir eğitim-öğretim için de bu çevrenin öğrenme-öğretme 
faaliyetlerine uygun bir biçimde düzenlenmesi ön koşullardandır. 
Çevreyle birey arasındaki etkileşimin eğitim hedefleri 
doğrultusunda düzenlenmesi gerektirmektedir (Küçükoğlu ve 
Özerbaş, 2004). 

3.2.4. Fiziki Ortamın Önemi 

Okul öncesi eğitim kurumları, çocuğun evinden ve aile 
ortamından dışarı çıkarak toplumsal çevreye attığı ilk adımıdır. Bu 
açıdan bakıldığında donanımlı bir okul öncesi eğitim kurumunun 
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hem fiziki hem de sosyal olanaklarının ‘‘çocuğun sihirli yılları’’ adı 
verilen erken çocukluk dönemi çağında bu zamanlarını en faydalı 
şekilde geçirmesini sağlaması gerektiği düşünülmektedir.  Bu 
çağlarında onlar için düzenlenecek fiziki ortamın, onların 
psikolojik ihtiyaçları kadar fizyolojik yapılarına ve diğer tüm 
gelişim dönemlerine de uygun bir biçimde tasarlanması 
gerekmektedir. Bina yapısında ve okulun tüm fiziksel koşullarında 
çocukların ilgi ve gereksinimlerine göre planlama yapılmasının 
onların deneyimlerini arttırması bakımından önemli olduğu 
söylenebilir. Bundan dolayı okul öncesi eğitim kurumlarının hayata 
geçirilmesi, pek çok bilim dalının (mimarlık, mühendislik, çocuk 
gelişimi, eğitim, psikoloji, pedagoji, ekonomi gibi)  birlikte çalışmasıyla 
ortaya çıkarılmalıdır (Güleş, 2013). 

Çocukluk dönemindeki etkileşimleri sonucu bireyin 
zihninde kalıcı olarak kalan mekan algıları ve estetik, yaşamının 
ileriki döneminde estetik algılarının ve beğenilerinin 
şekillenmesinde önemli rol oynar. Mekan, çocuğa sunduğu 
imkanlarla toplumun ekonomik, kültürel ve sosyal değerlerini 
çocuğa aktarır. Çocuğun içinde bulunduğu bu koşulların onun 
karakterinde de güven-güvensizlik, iyimserlik-kötümserlik gibi pek 
çok oluşumda etkili olacaktır. Bundan dolayı çocuğun yaşam 
(oyun) mekanlarında görsel algı ve gelişim dönemi özelliklerine 
uygun tasarımlar hazırlanmalıdır. Böylelikle çocuğun zihinsel, 
ruhsal ve bedensel gelişimine olumlu katkı sağlanmış olacaktır 
(Çukur ve Delice, 2011). Çocuğun ortamdan alacağı mesajın 
eğitim ortamının özelliklerinden etkilenmesi kaçınılmazdır. Bu 
mesajın olumlu olmasının, ortamın eğitim öğretimi destekleyecek 
şekilde düzenlenmesine bağlı olduğu söylenebilir. Eğitim-öğretim 
ortamının çocuğun becerilerini desteklemesi, çocuklara kendilerini 
özgür hissedecekleri ortamlar sunması, çocuğun eğitim ortamında 
kendisini rahat ve güvende hissetmesi ve ortamın öğrenmeyi 
sağlayacak biçimde dikkat çekmesi, eğitim-öğretim ortamının 
vermesi gereken asıl mesajın olduğu düşünülebilir. 

Okul öncesi eğitim yapılarının, çocuğa yönelik ve özel 
tasarımlarla yapılabilmesinin bir diğer önemli nokta olduğu 
söylenebilir. Ancak çocuklar açısından dikkat çekici,  yaşamlarına 
ve kültürel değerlerine uygun olarak tasarlanmış bir bina çocuğa 



 

27 

sıcak gelebilir. Ancak bu noktada unutulmamalıdır ki tasarımı nasıl 
olursa olsun iç ve dış mekânların işlevselliği ön planda olmalıdır. 
Okul öncesi eğitim kurumlarının tasarlanmasında çocukların 
gelişim alanlarının yanında onların ilgi, istek ve sağlıklarının da göz 
önüne alınması, çocukların okul öncesi eğitime devam etme 
oranını da olumlu yönde etkilemektedir  (Güleş, 2013). 
            Fiziki ortamın nasıl düzenlenmesi gerektiği konusuna ilk 
defa Avrupalı filozof-eğitimciler değinmişlerdir. Bu eğitimcilerden 
Vives, okulların temiz havaya sahip yerlerde kurulması üzerinde 
durmuş ve okulların sistemli çalışmaları konusunda çalışmalar 
yapmıştır. Wolfgang Ratke ise iyi dizayn edilmiş ve donatılmış 
sınıfların çocukların daha çok ilgisini çekeceğini, böylece yapılan 
eğitimin daha etkin gerçekleştirileceğini öne sürmüştür (Ramazan, 
2007: 45). Bunun yanında günümüzde öğrenme ortamları sadece 
dört duvarla çevrili kapalı mekanlardan ibaret değildir. Çevrenin, 
fiziksel etkinliklere ve çocuğunun gelişimine ne kadar çok katkı 
sağladığı artık bilinen bir gerçektir. Okul bahçeleri çocukların 
birçok açıdan gelişmelerine doğrudan veya dolaylı olanak sağlayan 
sosyal mekânlar olarak kabul edilmekte, eğitimin kalitesinin 
arttırılmasında önemli bir role sahip olduğu görülmektedir. 
Çocukların okul bahçesinde zaman geçirirken edinecekleri 
alışkanlıklar, yaşamlarının ileriki dönemlerinde daha aktif 
olmalarını sağlayabilir. 
          Okul öncesi dönemde fiziksel çevre çocukların gelişimi 
üzerinde oldukça önemli bir faktör olduğundan, günümüzde 
yaratıcı, girişimci, üretken insan gücüne ihtiyaç duyulduğu göz 
önüne alındığında; bu ihtiyacın giderilmesi için fiziksel çevrenin de 
ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. Ülkelerin sahip 
oldukları kültürel değerler ve ekonomik koşullar fiziksel 
ortamların niteliklerini etkilemektedir. Tam da burada okul öncesi 
öğretmenlerine büyük sorumluluklar düşmektedir. Ortamdaki 
fiziksel yetersizliklerin çocukların gelişimini olumsuz etkilemesinin 
önüne geçebilecek kişiler öğretmenlerdir. Eğitim ortamlarında 
yetersizlik olarak karşılaşılan bazı durumlarda öğretmenlerin 
yapabilecekleri uygulamalar ve alan düzenlemeleriyle iyileştirme 
sağlanabileceği düşünülmektedir. 
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3.2.5. Fiziki Ortamda Bulunması Gereken Nitelikler 

           Okul öncesi eğitim kurumlarının, çocukların evlerinden 
sonra en fazla zaman geçirdikleri yer olduğu düşünülürse bu 
ortamda çocukların kendilerini olabildiğince rahat ve güvende 
hissetmelerinin önemi anlaşılmaktadır. İhtiyaçları karşılayan, 
çocuğa kendini ait hissettiren, hareketlerini özgürleştiren ve aynı 
zamanda güvenli mekanlar oluşturulmalıdır. Mekan, çocuğun 
düşünebilmesine, merakla araştırıp keşfederek öğrenmesine, 
yeteneklerini fark edip geliştirebilmesine fırsat vermeli; çocuğun 
oyun gereksinimini en etkili biçimde karşılamalıdır (Çukur ve 
Delice, 2011). Okul öncesi eğitimin öncülerinden olan Montessori 
kuramı incelendiğinde okullardaki tüm eşyaların çocukların 
boylarına ve gelişim özelliklerine göre düzenlendiği görülmüştür. 
Okulların dekorasyonları, materyalleri çocukların fayda 
sağlayacakları biçimde, onların bedenlerine uygun olarak 
düzenlenmiştir. Sınıflardaki tüm dolaplar, kapılar, masalar, kilitler, 
fırçalar, kısacası her şey çocukların rahatça kullanabilecekleri 
şekilde tasarlanmıştır. Sınıflardaki ortam da çocukların özgürce 
hareket edebilecekleri, bağımsızlıklarını destekleyebilecek bir 
ortamdır (Başal, 2005: 62). 
 
Genel olarak okul öncesi eğitim kurumlarında sınıf ve okulun fiziki 
olarak bulundurması gereken özelliklere bakıldığında; 
 

• Sınıfların büyüklüğü çocukların rahatça hareket 
edebilecekleri boyutlarda olmalı, 

• Çocukların farklı etkinlikleri yapabilecekleri açık ve 
kapalı oyun alanları bulunmalı, 

• Yemekhane ve uyku alanları bulunmalı ve bu alanlar 
çocuklara göre düzenlenmeli, 

• Tuvaletler çocukların rahatlıkla ihtiyaçlarını 
giderebilecekleri özelliklere sahip ve hijyenik olmalı, 

• Tuvaletlerde çocukların hijyenik şartları yerine 
getirebilmeleri açısından gerekli malzemeler 
bulunmalı, 
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• Oyun alanları yatak ve minderlerle desteklenerek 
çocukların rahatlıkları sağlanmalı,  

• Binalar tek katlı ve geniş bir alanda dizayn edilmiş 
olmalı, 

• Binaların büyüklüğü çocuk sayısına göre ayarlanmalı, 
• Duvarların yapımında kullanılan malzemeler kolay 

temizlenen ve sağlığa uygun olmalı,  
• Yerlerde kullanılacak malzemeler kaygan olmamalı, 

hijyen açısından kolay temizlenebilir olmalı, 
• Duvarlar ısı ve ses yalıtımlı olmalı, 
• Duvar renklerinin seçiminde pastel renkler tercih 

edilmeli, güneş alamayan alanlarda ise canlı renkler 
kullanılmalı, 

• Pencereler ısıyı dışarı vermeyecek biçimde yapılmış 
olmalı, 

• Kurum içindeki alanların aydınlatması iyi olmalı, 
• Çocuklar için tehlike oluşturacak durumları 

barındırmamalı, 
• Alanlar estetik olmalı, çocukların dikkatini çekecek 

şekilde düzenlenmeli, 
• Binalar bahçenin içine konumlanmış, çocukların 

güvenli şekilde giriş-çıkış yapabilecekleri alanları 
barındırmalı, 

• Kurumlar teknolojik açıdan gerekli materyallere sahip 
olmalı, 

• Çocukların çalışmalarının sergilenmesine imkan 
tanıyan alanlar bulunmalı, 

• Fiziki alanda tehlikeye imkan verecek unsurlar 
bulunmamalı,  

• Estetik olarak da çocukların ilgisini çekmeli, 
• Çocukların rahat bir şekilde yemek yiyebilecekleri bir 

yemekhane olmalı ve bu alan hijyen ve sağlık açısından 
uygun olmalı, 

• Okul bahçelerinde kaza olma risklerini azaltacak 
tedbirler alınmalı. 
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Fiziksel alanlar en iyi şekilde planlanmalı, aynı anda yaşıt 
olan çocukların aynı etkinliği yapabilmesine olanak sağlamalıdır. 
Fiziksel alanın nasıl kullanılacağı ve yeterli olup olmadığı, zamanla 
ve gözlemle anlaşılabilir. Mekanın iyi düzenlenmiş olması, 
çocuklar arasındaki sosyal ilişkileri de olumlu etkilemektedir 
(Kıldan, 2007). Okul öncesi eğitimin amaçlarına ulaşabilmesi 
açısından, kurumların çocukların rahatça hareket edebilecekleri, 
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri biçimde, eğitim programının 
rahatlıkla uygulanabilmesini destekleyecek şekilde düzenlenmesi 
gerektiği söylenebilir. Okul öncesi eğitim kurumlarının da tüm bu 
noktalar dikkate alınarak hazırlanmış fiziki niteliklere sahip olması 
gerekmektedir. 

Eğitim ortamlarında direkt olarak çocukların 
kullanacaklar araç-gereç ve materyaller dışında öğretmenlerin 
eğitimde kullanacakları projeksiyon, akıllı tahta, bilgisayar, 
fotokopi makinesi gibi araç- gereçler de bulunmalıdır. Gazete, 
dergi, kitap gibi kitle iletişim araçları da çocukların gelişimi 
açısından işe kurumlarda sürekli bulundurulmalıdır. Çocuk ne 
kadar zengin uyarıcıların bulunduğu bir çevrede olursa, gelişimi ve 
eğitimin de o denli olumlu etkileneceği bir gerçektir. 

3.3. Okul Öncesi Eğitimde Aile 

Çocukların eğitimini bir süreç olarak ele aldığımızda bu 
sürecin ilk adımında aileler bulunmaktadır. İkinci sırada bu 
sorumluluğu okul öncesi öğretmenleri devralır, daha sonra da 
çocuğun diğer öğretmenlerine sıra gelir. Ancak ailenin rol ve 
sorumluluğunun tüm bu süreçte devam etmektedir. Tam da bu 
noktada okul öncesi eğitimde aile katılımı çalışmalarıyla planlı ve 
programlı bir şekilde ailelerin katkıları sağlanabilir. 

Okulun çevresinde, aileler, işyerleri, merkez yöneticileri ve 
baskı grupları bulunmaktadır. Bunlar içinde en önemlisi ailedir. 
Eğitimin amacının bireyde istendik davranış değişikliği yaratmak 
olduğu düşünüldüğünde, öğrencide olumlu düzeyde bir davranış 
değişikliği oluşturmanın sadece okuldaki zamanda 
gerçekleşmesinin mümkün olmadığı, evde de desteklenmesi 
gerektiği bilinmektedir. Çünkü birey toplumsallaşmaya kendi 
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ailesinin içinde başlayıp, akran gruplarında ve okulda devam eder 
(Koçak, 1991). 

Son zamanlarda ailelerin çocuklarının eğitimi ve 
gelişimiyle ilgili bilgi sahibi olması gereken birçok şeyi öğrenmesi 
amacıyla, çeşitli kurslar, danışma merkezleri türünde kuruluşlar 
gitgide artmaktadır. Artık neredeyse dünyanın her yerinde 
çocukların bu kritik dönemlerinde ailelere yol gösterecek ve 
sorumluluklarını paylaşabilecek en önemli kuruluşlar okul öncesi 
eğitim kurumlarıdır. Günümüzde ailelerin bilinçlenmesiyle okul 
öncesi eğitim kurumlarının, çocukları için yalnızca bir bakımevi 
olma görüntüsünden uzaklaşıp, çocuğun eğitim hayatına 
hazırlandığı ve içinde bulunduğu gelişim dönemine özel olarak 
kendini geliştirmesinde önemli payı olan kurumlar haline geldiği 
söylenebilir. Son yıllarda okul öncesi eğitimin insan gelişiminde ve 
eğitimindeki önemi anlaşıldıkça ailelere düşen görev ve 
sorumluluklar da değişmektedir.  

Bu noktada okul öncesi eğitimi ailelerden bağımsız 
düşünmek ve planlamak çok da mümkün görünmemektedir. 
Ailelerin gelişmesi, kendilerini sürekli yenilemeleri de yapılan 
eğitim çalışmalarının başarıya ulaşmasında en büyük etkenlerden 
biridir. Çocuğun yakın çevresinin onun gelişimi ve eğitiminde 
etken olduğu düşünüldüğünde, okul öncesi eğitimin ailede 
başlaması açısından, aile üyelerinin tutum ve davranışlarının bu 
noktada çok önemli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Aileler, 
çocukların başarısında önemli bir role sahip olduklarına 
inandırılırlarsa, eğitim sürecine katılmada daha istekli ve daha 
kararlı olmalarının sağlanacağı düşünülebilir. Okulda verilen 
eğitimin devamlı ve kalıcı olması ancak nitelikli bir okul-aile 
işbirliğiyle sağlanabilir. Okul- aile işbirliğinin ilk adımında ise 
karşılıklı güven ve anlayış vardır. Bu noktada ailelerin eğitim 
sürecine olarak katılabilmesi için ailelerin ve okulun birbirlerinden 
beklentilerinin ortaya konması ve karşılanması gerekmektedir. 

3.3.1. Aile Katılımı 

Okul öncesi eğitim kurumlarında yapılan çalışmaların 
ailelerin katılımı olmadan başarıya ulaşabileceğini düşünmenin 
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yanlış olduğu bir gerçektir. Ailelerin bu sürece en faydalı şekilde 
katılımlarının ancak iyi planlanmış aile katılımı etkinlikleriyle 
sağlanabileceği okul öncesi eğitim programında belirtildiği gibi, 
araştırmacılar tarafından da desteklenmektedir.  Çocuğun okul ve 
ev ortamı arasındaki eşgüdümü sağlayarak çocukların 
gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitimlerinde birlikte hareket 
etmenin ve böylelikle sürecin desteklenmesinin, çocuğun 
gelişimsel ve eğitimsel olarak desteklenmesine, ailelerin 
çocuklarının nasıl bir eğitim aldıkları veya almaları gerektiği 
konusunda daha bilinçli ve aktif davranabilmelerine, aynı zamanda 
öğretmenlerin de yaptıkları işten doyum elde etmelerine ve 
kendilerini geliştirmelerine önemli katkılar sağladığı söylenebilir. 
Dolayısıyla okul öncesi eğitim sürecine katkıları çok boyutlu olarak 
ele alınabilen aile katılımı çalışmalarının okul öncesi dönemde 
çeşitli etkinliklerle okulda edinilen kazanımların evde devamlılık 
arz etmesi için çok önemli olduğu günümüzde kabul edilmektedir. 
Aile ile okul arasında sağlanan işbirliği ve iletişimin ilk olarak 
çocuğa, sonrasında doğrudan ya da dolaylı olarak aileye, 
öğretmene ve programa önemli faydalar sağladığını söylemek 
mümkündür. Bu faydaları okul öncesi eğitim sürecinde aile 
katılımının faydalarını; programa faydaları, çocuğa faydaları, aileye 
faydaları ve öğretmene faydaları olmak üzere çok boyutlu olarak 
yorumlamak mümkündür. Bu faydalar; 

Çocuğa Faydaları: Aile katılımıyla çocuğun devam ettiği 
okuldaki etkinliklere katılımı artar, ev ortamı ve okulu arasındaki 
eğitim farklılıkları azalır. Çocuklar, ailelerinin denetimini daha çok 
fark ederler. Yapılan çalışmalar, ailesi çocuğunun okulundaki 
eğitim etkinliklerine katılım gösteren çocukların başarılarının 
arttığını göstermektedir. Çocuk kendini okuluna daha ait hisseder 
ve okula devam durumu da daha düzenli hale gelir. 

Ailelere Faydaları: Ailelerin çocuklarıyla ilgili daha 
detaylı bilgi sahibi olmalarının yanında içinde bulundukları sosyal 
ortamlarında daha iyi tanıma fırsatı elde edebilirler. Aileler kendi 
yetenek ve potansiyellerini fark edebilirler. Öğretmenlerin 
çocuklarla etkileşimlerini gözlemleyerek çocukların gelişim 
düzeyleri hakkında fikir sahibi olabilirler. Diğer ailelerle tanışma ve 
kaynaşma fırsatı elde ederek eğer varsa ortak problemlerini çözme 
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imkanı yakalayabilirler. Problemlerin yanında deneyimlerini de 
birbirlerine aktararak yarar sağlayabilirler. 
        Eğitimcilere ve Okula Faydaları: Öğretmenler, çocukların 
geçmiş deneyimleriyle ilgili detaylı bilgi elde edebilirler. Çocukları 
ve ailelerini daha iyi tanıma fırsatı elde ederek planlamalarını bu 
şekilde düzenleme yoluna gidebilirler (OBADER, 2013). 
Buna göre aile katılım etkinliklerinin sadece çocuklarda 
davranışların değiştirilmesinde ve beceri kazandırılmasında fayda 
sağlamakla kalmayıp çocukların ailelerinin de gelişmelerini 
sağlayacağı söylenebilir. 

Ömeroğlu ve Can Yaşar (2005) ve Ç.Çakmak (2010)’a 
göre ailenin okul öncesi eğitim programına katılım sağlayabileceği 
bazı etkinlik örnekleri şunlardır; 

• Gönüllü olarak öğretmene yardım etmek, 
• Alan gezilerinde refakatçi olmak, 
• Kendi mesleğini, çalışma alanlarını ve şartlarını 

tanıtmak, 
• Çocuklara şarkı veya tekerleme söylemek, onlara 

öğretmek, hikâye anlatmak gibi sınıf içi etkinliklere 
katılmak, 

• Çocukların kullanabilecekleri materyal, araç- gereç 
tasarlamak veya yapmak, 

• Çocuklara kendi kültürüne ya da başka kültürlere ait 
bilgilendirici etkinlikler yapmak, 

• Çocuklarla pasta, yemek, turşu vs yapmak, 
• Diğer ailelerle iletişim halinde olarak bilgi alışverişinde 

bulunmak, 
• Diğer ailelerle iletişim kurmada ve onların da 

katılmasında öğretmene destek sağlamak, 
• Okuldaki etkinliklerin bazılarını da evde çocuklarla 

birlikte yapmak, 
• Aile geceleri, kültürel etkinlikler düzenlemek. 
Çocuğun gelişim ve eğitiminde ailenin önemi yadsınamaz. 

Aile de bu noktada kendi öneminin farkına varmalıdır. Aileyi işin 
içine katmadan yapılan eğitim çalışmalarının başarıya ulaşmasını 
beklemek yersizdir. Yapılan aile katılımı çalışmalarında aileyi 
yönetmek değil yönlendirmek gerekir.  Çalışmalarda ailelerin de 
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duygu ve düşüncelerine yer verilmelidir. Ailelerin çocukları en iyi 
tanıyan kişiler oldukları unutulmamalı, bilgilerinden 
faydalanılmalıdır. Bu noktada aile katılım çalışmalarının zamanları, 
ailelere uygun olarak planlanmalıdır (Çamlıbel Çakmak, 2010). Bu 
noktada aile katılımı ile sadece öğretmenin çocuğu tanıması değil 
aynı zamanda çocuğun ailesini tanıması da önemlidir. Çocuk, okul 
ortamında ailesinde gördüklerinden farklı bir sosyal yaşamla baş 
başa kaldığında bu ortamı garipseyerek doğru olanı bulmada 
yanılabilmektedir (Hohman ve Weikart, 2000: 76).  
          Çocuklara okulda kazandırılan olumlu davranışların kalıcı 
olarak sürdürülmesinin sağlanması için sürecin evde de devam 
etmesi şarttır. Bundan dolayı aileler sürecin içine dahil edilmeli, 
ailelere bu konuda fırsatlar sunulmalıdır. Okul öncesi eğitimde aile 
katılımı çalışmalarıyla ulaşılmak istenen amaç, eğitimin 
devamlılığını sağlamaktır. Sadece okulda verilen eğitimin evde 
değil, aynı zamanda evde verilen eğitimin de okulda desteklenmesi 
ve böylelikle de çocukta olumlu davranışların kontrollü olarak 
sağlanması amaçlanmaktadır (Tezel Şahin ve Ünver,2005).  Ayrıca 
aile ve okul arasında güçlü bir iletişim ile çocuk ve aile için ileriki 
zamanlarda meydana gelebilecek problemler açısından önlem 
alınmasına da katkı sağlamaktadır  (Köksal Eğmez, 2008). 
           Aile ve öğretmenin sürekli iletişim halinde olması çocuğun 
aileye, öğretmene ve okula olumlu tutum sergilemesine fırsat 
sağlamaktadır. Etkili okul-aile ilişkileri sonucunda; güçlü iletişimle 
okuldaki çalışmaların evde desteklenmesinin sağlandığı 
söylenebilir(Ayık ve Ada, 2009: 435). Bu noktada aile katılımında 
ailelerin sadece okulda yapılan etkinliklere katılmasının anlaşılması 
yanlıştır. Aile katılımı çalışmaları okulda yapılan etkinliklerle sınırlı 
değildir, evdeki çalışmaları da kapsar. Bu süreçte öğretmenin hem 
okulda hem de evde sürdürülecek etkinliklerde ailelere rehberlik 
ederek yapmaları gerekenleri açık ve anlaşılır bir şekilde izah 
etmelidir (Çamlıbel Çakmak, 2010). Okul öncesi eğitim 
kurumlarının; çocuğa zengin bir öğrenme deneyimi 
kazandırmasının yanı sıra ailesine de deneyimlerini paylaşabileceği; 
ihtiyaçları ve hataları konusunda destek alabileceği eğitimsel bir 
ortam sunduğu düşünülebilir. Bu noktada aile katılımı; ailelerin 
kendileri, çocukları ve okul öncesi eğitime fayda sağlama yolunda 
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potansiyellerini ortaya çıkarmaları için bir fırsattır (Oktay vd., 
2003: 159). 

Okulun ve ailelerin ortak amacı çocukların içinde 
bulunduğu eğitim ortamının en iyi seviyede olması olduğundan, 
okul ve aileler ne kadar işbirliği içinde olurlarsa, çevre şartlarının 
fırsatlarından faydalanılarak eğitim ortamına katkı sağlanması 
kolaylaşacaktır  (Oktay, 2004: 205). Aileler etkinliklere gerek içinde 
bulundukları şartlar, gerek özel sebeplerle katılamayabilirler ya da 
katılmak istemeyebilirler. Etkinliklere katılım gönüllülük esasına 
göre sağlanmalıdır.  Bu gibi durumlarda aileler sınıf dışı etkinliklere 
yönlendirilmelidir. Etkinliklerin planlanmasında ailelerin 
yetenekleri kariyer durumları ve ilgi alanları da göz önünde 
bulundurulmalıdır  (Ömeroğlu ve Yasar, 2005). 

Alanyazın incelendiğinde aile katılımın tanımı ve nasıl 
olması gerektiği konusunda edinilen bilgilerle, okullardaki aile 
katılımı uygulamaları arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu farkın 
birçok nedeni vardır ve bu nedenler aile katılımının engelleri olarak 
kavramlaştırılabilir (Hornby ve Lafaele, 2011). Okul-aile 
işbirliğinin ve aile katılımının önüne geçen nedenlere bakılırsa: 

• Okul yöneticileriyle ailelerin okula kayıt zamanları ya 
çok istisna haller dışında iletişim halinde olmaması, 

• Bazı ailelerin ekonomik durumlarının iyi olmaması 
sebebiyle etkin olarak katılmaktan çekinmeleri, 

• Ailelerin çocukluklarında okulda yaşadıkları olumsuz 
durumların etkilerinin kendilerinde devam etmesi, 

• Okul-aile birliklerinin etkili bir şekilde çalışmaması ve 
okul-aile birliği toplantılarına katılımın istenen 
düzeyde olmaması, 

• Ailelerin okula yeterli zamanı ayırmamaları ya da 
ayıramamaları, 

• Ailelerin eğitim seviyelerinin düşük olması, 
• Okul yöneticileri ve öğretmenlerin negatif bakış açıları, 
• Ev ve okulun kültür düzeyleri arasındaki farklılıklar, 
• Okulun olanaklarının yeterli olmaması (Kolay, 2004: 

97; Aslanargun, 2007: 132).  
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Aile katılımı etkinlikleri içerisinde eğitim toplantıları, konferanslar, 
telefonla görüşme, duyuru panoları, bireysel görüşmeler, video 
kayıtları, haber mektupları, fotoğraflar ve ev ziyaretleri sayılabilir.  

3.3.2. Bir Aile Katılımı Etkinliği Olarak Ev Ziyareti 

Ailelerin çocuğu, ailesini ve ev ortamını tanımak amacıyla 
evlerine yaptığı ziyaretlerin, aileler ve öğretmenler arasındaki 
iletişimi kuvvetlendirmesi açısından da önemli olduğu söylemek 
mümkündür. Evlere yapılan ziyaretlerde ailelere çocuklarıyla 
birlikte evde yapabilecekleri etkinlikler ve çocuğun gelişimine 
uygun çevre düzenlenmesinin nasıl oluşturulacağı hakkında 
bilgiler verilebilir. Ev ziyaretlerinin amacına ulaşabilmesi için planlı 
yapılması gerekmektedir. Planlı yapılmadığında, ailelere haber 
verilmeden gidildiğinde aileler bu durumu yanlış anlayıp huzursuz 
olabilirler ve bu durum da iletişimi olumsuz etkileyebilir. Bundan 
dolayı ailelere ev ziyareti yapılacağı önceden haber verilmelidir, 
ziyaretin sadece kendileri ile sınırlı olmadığı, diğer çocukların da 
evlerine ziyarette bulunulduğu bildirilmelidir (Morrison, 2003).  

Ev ziyaretleri bir saten fazla sürmemelidir. Bu sürenin ilk 
5–10 dakikası aile- öğretmen selamlaşmasına, sonrasındaki 20–30 
dakika da evin herhangi bir alanında aileyle iletişim halinde geçer. 
Geriye kalan zamanda ise birkaç fotoğraf çekmek, okulla ilgili 
konuşmak gibi bazı etkinliklerle geçebilir. Ev ziyaretinden 
öğretmen teşekkürlerini sunarak ayrılmalıdır. Öğretmenin ev 
ziyaretinde edindiği bilgileri sadece çocuğun eğitimini geliştirmek 
için kullanması önemli noktalardandır (Decker ve Decker, 2005). 
           Öğretmen, eve yapacağı ilk ziyaretinde aileyle etkili bir 
iletişim kurabilmek için planlamaları iyi yapmalıdır. Bu noktada 
amaçların önceden belirlenmesi oldukça önemlidir. Amaçlar 
belirlendikten sonra da öğretmen, bu amaçlara ulaşabilmek için 
uygulanacak yöntemleri belirlemelidir. Ev ziyaretleri ile 
öğretmenin çocuğun günlük yaşamı hakkında daha fazla bilgi 
sahibi olacağı, aileyle iyi bir iletişim kurma yolunda adım 
atabileceği, aileyi çeşitli konularda bilgilendirebileceği ve böylelikle 
de doğrudan veya dolaylı olarak çocuğun eğitimine katkı 
sağlayacağı söylenebilir. 
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Ev ziyaretleri okul öncesi eğitimde yeni bir konu değildir. 
Okul öncesi eğitim verilen tüm kurumlarda öğretmenler zaman 
zaman ev ziyareti düzenlemelidirler. Bir çocuğun evi yılda en az iki 
kez ziyaret edilmelidir. Öğretmen, ev ziyareti sırasında çocuk ve 
ailesi hakkında birçok bilgiye ulaşabilir. Aynı zamanda aileyle 
ilişkisi de gelişecektir. Bu noktada da ilişkilerin ilerlemesinin 
çocuğa faydaları dokunacaktır. Çocuk kendini önemli hissedecek, 
öğretmenin ilgisinin farkına varacaktır. 

3.4. Okul Öncesi Öğretmeni 

Okulların en önemli parçası olan sınıfların yöneticisi 
öğretmenlerdir. Öğretmenler kendi alan ve konularıyla ilgili ders 
programlarını sınıfta etkinliklere dönüştüren, öğrencilere aktaran, 
öğrenci ile en yakın ve en uzun süreli aynı ortamda bulunan sınıf 
yöneticileridir. Okulların başarıları, yöneticilerin ve öğretmenlerin 
başarılı oldukları kadardır (Can, 2013: 156). 

Günümüzde eğitim kurumları ve öğretmenlerin, ‘’insan’’ı 
merkeze alan eğitim anlayışını benimsemeleri ve uygulamaları 
beklenir. Bu beklentide en önemli rol ve görev bugüne kadar 
olduğu gibi bugünden sonra da öğretmenlere verilecektir. Okul 
yöneticilerinin öğretmenlerin rollerinin yeterince farkında olmaları 
gerekir. Bu bağlamda okul yönetimin, okul ortamını öğretmenin 
görev ve rollerini yerine getirme amacına hizmet edecek şekilde 
hazırlamaları, öğretmenlerin kendilerini gerçekleştirmelerine fırsat 
ve imkanlar sunmaları, katılıma dayalı okul yönetim modellerini 
uygulamaları beklenir. Ancak bu doğrultuda öğretmenin öğretime 
ve okula etkileri ve olumlu katkıları artacaktır (Can, 2013:159). 

Okul öncesi öğretmenliği, diğer öğretmenlik branşları ile 
karşılaştırıldığında teknik ve mesleki bilgilerinin yanında kişisel 
özelliklerinin ve mizacının da en çok işe koşulduğu alanlardan biri 
olduğu söylenebilir. Çağdaş eğitim anlayışına göre yaratıcı bireyler 
yetiştirmek esastır. Öğretmenlerin yaratıcılığı etkileyebilecek 
olumlu tavırları; çocukların kendilerindeki yaratıcılığı fark 
etmelerini sağlama, etkinlikleri olabildiğince yaratıcı hale getirme, 
çocukları etkinliklere katılmada cesaretlendirme, özgür düşünmeyi 
hedefleme olarak sıralanabilir (Güven ve Dibek, 2006: 350). 
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           Okul öncesi eğitim kurumlarında bir günde ellişer dakikalık 
aralıksız 6 etkinlik saati zaman diliminde eğitim yapılır (MEB, 
2014).Sınıfta etkinliklere hiç ara vermeden devam etmek 
durumunda kalan, ilköğretim veya ortaöğretim öğretmenleri gibi 
teneffüse çıkarak dinlenmeye bile fırsat bulamayan okul öncesi 
öğretmenleri, iş yoğunluğu, stres gibi sebeplerle psikolojik sorunlar 
yaşayabilmektedirler. Öğretmenliğin dünyadaki en stresli 
mesleklerden biri olduğu söylenebilir. Bu stres öğretmenlerin 
fiziksel ve ruhsal sağlık durumlarını etkileyebilir ve ciddi sorunlar 
ortaya çıkmasına sebep olabilir. Okul öncesi eğitim kurumlarında 
çalışma ortamı yetişkinler için olumlu değilse çocuklar içinde iyi 
bir eğitim kurumu ortamı oluşturmak zorlaşmaktadır. Okul 
personelinin kendi ailesi içindeki ilişkileri de önemlidir (Yeşilyurt, 
2011). Öğretmenler eğitim-öğretimden birinci derece sorumlu 
kişiler oldukları için onların yaşayabileceği sorunlar, geniş kitleleri 
olumsuz yönde etkileyebilmesi açısından önemli olduğu 
söylenebilir. Öğretmenin yaşadığı olumsuz durumlar ve ruhsal 
durumundaki olumsuzluklar, sadece kendisini değil; öğrencilere, 
okula, veliye, kendi yakın çevresine de yansıyabilmesi açısından 
önemlidir. Böyle bir durumda öğretmenin yaptığı eğitim- öğretim 
etkinliklerinin de kalitesi düşebilir. Bu nedenlerden dolayı her 
eğitim kademesinde olduğu gibi okul öncesi eğitimde de 
öğretmenlerin yaşayacağı olumsuzlukların önüne geçilmeye 
çalışılmalıdır. Örneğin sınıftaki öğrenci sayısının olması 
gerekenden fazla olması durumunda; etkili bir eğitim-öğretim 
yapmanın öğretmen için zorlaşacağı ve bundan dolayı olarak 
sınıftaki öğretmenin iş yükünün artacağı, öğrencilerden aldığı 
dönütlerin azalacağı ve tüm bunların sonucu olarak ailelerden ve 
okul yöneticilerinden öğretmene olumsuz tepki geleceği 
düşünülmekte ve bu da öğretmende daha fazla strese neden 
olacağı düşünülmektedir. MEB’e göre sınıftaki çocuk sayısı 10 ile 
20 arasında olmalıdır. Tek anasınıfı olan kurumlarda veya 
uygulama sınıflarında kapasiteye göre bu sayı 25’e çıkarılabilir 
(MEB, 2014). 
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3.5. Yönetim 

3.5.1. Eğitim ve Okul Yönetimi 

Yüzyıllardır ‘‘insan’’ kaynağı çeşitli yollarla eğitilmektedir. 
Bu işin yapılma sürecinin de bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir. 
Yönetim, eldeki kaynakları amaçlara hizmet edecek şekilde en 
etkili biçimde kullanmayı amaçlar. Buradan hareketle eğitim 
yönetimi ise ‘‘eğitim sistemini ve mevcut kaynakları en iyi şekilde 
kullanarak belli başlı amaçlara ulaşmak için yapılan etkinlikler’’ 
olarak tanımlanabilir (Erdoğan, 2014: 105). Eğitim yönetimi ise 
eğitim örgütlerinin belirli amaçlar için, insan ve madde 
kaynaklarının sağlanıp bunların etkili bir biçimde kullanılmasıdır 
(Taymaz, 2009: 20).‘ ‘Eğitim yöneticisi’’ kavramından okul kurum 
yöneticiliklerinden ilçe, il ve bakanlık yönetim kademelerinin; 
‘’okul yöneticiliği’’ kavramından ise okul müdürü ve müdür 
yardımcılarının anlaşılması gerekmektedir (Ada ve Küçükali, 2016: 
54). 
            Toplum, eğitim kurumunun ihtiyaçları için eğitim görevini 
yerine getirecek toplumsal birimler kurmuştur. Bu birimlerin 
eğitim dilindeki adı çoğunlukla ‘‘okul’’dur. Zamanla okul açma 
görevini devletler üstlenmiştir. Böylelikle eğitim kamu hizmetine 
dönüşmüştür. Eğitimin nitelikli olarak her yurttaşa hizmet 
edebilmesi için sorunların zamanında ve etkili olarak çözülmesi 
gerekir. Bunun için de etkili bir yönetim gerekmektedir (Ada ve 
Küçükali, 2016: 116). 
            Eğitim yönetiminin birçok amacı bulunmakta ve bu 
amaçlara ulaşabilmek için yapılan yönetsel faaliyetler eğitim 
yönetimi çatısında yürütülmektedir. Eğitim yönetiminde, eğitim 
programlarının etkin olarak uygulanması, öğretim hizmetleri, 
personellerin yönetimi, bütçe, bina gibi kaynakların 
yönetimlerinden verimli ve etkili bir şekilde faydalanılması için 
yöntemler geliştirmek ve yönetim süreçlerinin iyileştirilmesi için 
çözümler aranmaktadır (Ilgar, 2005: 14).Türkiye’de eğitim 
yönetiminin bilimsel bir disiplin olarak üzerinde durulması 
TODAİE (Türkiye Orta Doğu ve Amme İdaresi Enstitüsü) ve bu 
enstitünün yürüttüğü reform projesi olan MEHTAP (Merkezi 
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Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi) ile ilk adım atılmıştır. Bu 
konu ile ilgili olarak üniversitelerde Eğitim Yönetimi ana bilim dalı 
farklı bir disiplin olarak bu tarihten itibaren ele alınmıştır (Örücü 
ve Şimşek, 2011). 
             Eğitim yönetimi ile okul yönetimi arasındaki fark; eğitim 
yönetiminin sistemle ilgilenip, okul yönetiminin ise okul düzeyinde 
çalışmalarla ilgilenmesidir. Yani pratikte eğitim yönetimi ile okul 
yönetimi arasında büyük farklar olmamasının yanında okul 
yönetiminin eğitim yönetimine göre daha mikro düzeyde olduğu 
söylenebilir. (Erdoğan, 2014: 107). Bu açıdan bakıldığında okul 
yönetimi, eğitim yönetiminin daha dar bir alana yansımasıdır. 
Eğitim yönetimi denildiğinde yönetimin eğitime uygulaması 
anlaşılıyorsa, okul yönetimi denildiğinde de eğitim yönetiminin 
okula uyarlanması anlaşılmalıdır. Eğitim yönetimi üzerine yazılan 
eserler, okul düzeylerine inmekten ziyade okulların genelini 
kapsayan sistemlerin çözümleme ve sentezini konu alır. Toplumun 
değer, felsefe, amaç ve yapılarını göz önüne alarak eğitim 
yöneticisinin davranış biçimlerini ortaya çıkarır (Bursalıoğlu, 2015: 
5). 

Örgüt, önceden belirlenmiş amaçlara ulaşmak için bir 
araya gelen insanlardan oluşur. Eğitim kurumlarının en önemlisi 
okul, çevremizdeki bütün resmi ve gayrı resmi sistem ve kurumlara 
ya yön veren ya da etkileyen bir örgüt durumundadır. Okulun 
malzemesi insandır (Ada ve Küçükali, 2016: 166). Okul 
yönetiminin temel görevi, okulu amaçlarına ulaştırmaktır. Bunu 
sağlamak için de okulun insan ve madde kaynaklarını en etkili 
şekilde kullanmalıdır. Her örgütün kendine has özellikleri olduğu 
gibi okullarında da kendine has özellikleri olduğu göz önüne 
alındığında, okul yönetimi etkinliklerinin de buna göre planlanması 
gerekmektedir (Bursalıoğlu, 2015: 11). 
           Turan (2016)’a göre okul yönetimiyle ilgili pek çok bakış 
açısı bulunmaktadır. Okul yönetimiyle ilgili geliştirilen kuram ve 
modeller, çeşitli varsayımlarla okul yönetiminin temel ilkelerini 
ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu bakış açıları; 

Modern bakış açılarından bazıları; okulu sosyal 
değişme aracı olarak görürken, temel görevini istikrarı sağlama ve 
sürdürme olarak değerlendirir. Bu bakış açısı çevrenin okul ve sınıf 
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içindeki süreçleri şekillendirdiğini ileri sürmektedir. Okul yönetimi 
alanına hakim olan iki modern teori insan ilişkileri ve sistem 
teorileridir. İnsan ilişkileri akımına göre okul yönetiminin asıl 
amacı insan ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı kurabilmektir. Sistem 
teorisine göre ise okulu çevreden gelen enerji ve girdileri hizmet 
veya ürüne dönüştüren bir yapıdır. 

Yorumsamacı bakış açısına göre; okulu ve sınıfı 
içerisindeki insanlar anlamlandırır ve üretir. Bu alanlara, çevreden 
birçok değerler alındığı gibi, buralardan da dışarıya çeşitli sembol 
ve değerler aktarılır. Her çocuğun kendine özgü bir anlam dünyası 
olduğu düşünülürse, okulun temel işlevinin bu anlamı ortak hale 
getirme olduğu söylenebilir. 

Eleştirel bakış açısına göre; okulun temel görevi 
bireylere eleştirel düşünme becerisini kazandırmaktır. Çünkü bu 
beceri bulunmayan birey kendisiyle ilgili düşünme yeteneğini 
kaybeder ve başkası tarafından yönlendirilir. Bu durumda okul, 
diploma dağıtan bir fabrika olma tehlikesiyle karşı karşıya kalır. 

Postmodernizm ise yukarıdaki bakış açılarının hepsini 
modernist kabul eder.  Postmodernizme göre okullar ve sınıflar 
çoklu anlamların ve kimliklerin devamlı tekrardan oluşturulduğu 
belirsizlik alanlarıdır (Turan, 2016:7). 

3.5.2. Okul Yöneticisi 

Yönetici; bir amaç etrafında birleşen insanları hedefe 
ulaşmak için etkili ve aynı zamanda verimli şekilde yönetme 
sorumluluğundaki kişidir. Bu tanıma ek olarak yönetici maddi 
kaynak ve zaman gibi pek çok etkeni de hedef için işe koşmalıdır 
(Erdoğan, 2014: 37). Okul yöneticisi denince ise akla ilk olarak 
okul müdürü gelir. Ancak okul yöneticileri müdürler dışında; 
müdür yardımcıları, zümre, şube ve bölüm başkanları da okul 
yöneticileri olarak nitelenebilir (Erdoğan, 2014: 115). 

Türk Milli Eğitim Sistemi’nde okul yöneticiliği ‘‘meslekte 
esas olan yöneticiliktir’’ yargısına göre yürür. Yani okul yöneticisi 
olabilmek için yöneticilikle ilgili bir programı bitirmeye gerek 
yoktur (Erdoğan, 2014: 3). Okul yöneticilerin görevlendirilmesi 
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici 
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Görevlendirme Yönetmeliği’ne göre yapılmaktadır.  Bu 
yönetmeliğe göre görevlendirme yapılacak öğretmenlerde çeşitli 
genel ve özel şartlar aranır. Başvuru yapan öğretmenler yazılı ve 
sözlü sınava tabi tutularak görevlendirilir (MEB, 2018). 
            Okul yöneticisinin mükemmel bir okulun yaratılmasında 
kilit rolde olduğu söylenebilir. Okul yöneticilerinde bulunan 
yöneticilik özellikleri sınıftaki eğitsel adımlar açısından kritik önem 
taşımaktadır ve bir okulun tüm başarılarında önemli bir yer 
tutmaktadır. Pek çok açıdan bakıldığında okul yöneticisi, okul 
içindeki en önemli yere sahip olan bireydir. Çünkü okuldaki iklimi, 
profesyonelliği, öğretmenlerin bağlılıklarını, öğrencilerin başarısını 
ve öğretmenlerin moral ve motivasyonunu etkileyen yöneticinin 
liderlik özellikleridir. Bir okul yeniliğe ne kadar açıksa, ne kadar 
öğrenci merkezliyse, öğretim iyi işliyorsa, öğrenciler yeteneklerini 
en üst düzeyde gösterebiliyorsa, yöneticilerin liderliğini o okuldaki 
başarının kilit noktası olarak görebiliriz. Temel hedefi eğitim 
öğretim olan okulların ve okul yönetimlerinin iç ve dış etkenlerden 
etkilenmesi durumunda eğitim ve öğretimlerinin de etkilenmesi 
kaçınılmazdır. Okul yönetimlerinin başında bulunan okul 
yöneticileri öncelikle okul etkinliklerini organize ederek, yöneterek 
ve yönlendirerek okul yönetimini etkileyen etkenlerden birini 
oluşturur (Can, 2013: 156). 

Okuldaki eğitim-öğretim faaliyetlerinin başında okul 
yöneticisi olduğu için, yöneticilerin, bilgi kapasite ve 
davranışlarının öğretmenler, öğrenciler, aileler, yardımcı hizmetler 
personeli ve varsa destek eğitim personeli üzerinde etkili olduğu 
söylenebilir. Eğitim sisteminin temelini de okullar 
oluşturmaktadır. Bundan dolayı okullar için bu denli can damarı 
olan okul yöneticilerinin belirli yeterlilikleri bulundurması 
gerekmektedir. Yöneticiler, insanlara karşı sağduyulu, 
meslektaşlarını ve öğrencilerini etkileme gücüne sahip, farklı 
grupların karar vermedeki düşüncelerini cesaretlendirme ve 
bilgileri etkili kullanabilme konusunda yeterli becerilere sahipse o 
okulda başarının yakalanacağı düşünülebilir. 
           Okulun yapı ve yönetiminde meydana gelen değişme ve 
gelişmelerin, okul yöneticilerinin rollerini de etkilediği söylenebilir. 
Eskiden kalan, güncellenmeyen yönetim yaklaşımlarının, 
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günümüzdeki eğitim gereksinimlerini karşılamaktan geri kaldığı 
düşünülebilir. Erdoğan’a göre okul yöneticileri için belirlenmiş 
yetki ve sorumlulukları yerine getirmekten ziyade kişisel olarak da 
sahip olmaları gereken potansiyelleri vardır. Okul yöneticilerinin 
sahip olması gereken potansiyeli kazandıracak temel kaynaklar 
şunlardır; 

Teknik Güç: Planlama, liderlik kuramları, zaman 
planlaması gibi noktalarda var olan bilgi ve becerilerinin verdiği 
güç. 
İnsan İlişkileri Gücü: Okul personelleri ve çevreyle kurulan 
sağlam ilişkilerin verdiği güç. 

Eğitimcilik Gücü: Eğitim, öğretim ve okul işleyişiyle ilgi 
konularda sahip olunan bilgi ve becerinin verdiği güç. 

Sembolik Güç: Okuldaki işleyişin anlamını inceleyen 
değerler sisteminin verdiği güç. 

Kültürel Güç: Okulda zamanla oluşmuş olan değerler ve 
ilkelerle oluşan informal yapının verdiği güç (Erdoğan, 2014: 116). 
           Okul yöneticisi, okuldaki madde ve insan kaynaklarını en 
verimli şekilde kullanmalıdır. Okul yöneticilerinin bunu 
başarabilmeleri için de okul yönetimi kavram ve süreçlerini iyi 
bilmeleri gerekir. Bunların yanında davranış bilimlerini de bilmesi 
önemli noktalardan biridir. Ancak bunları bilen ve uygulayabilen 
bir okul yöneticisi problemleri denemelerle değil de bilim yoluyla 
çözmeyi tercih edecek ve başarılı olacaktır (Bursalıoğlu, 2015: 6). 

Okul yöneticilerinin  ‘‘Önceki zamanlara göre öğretimsel 
ve yönetimsel iş ve işlemleri daha işlevsel ve etkili hale nasıl 
getirebilirim?’’sorusunu sormaları gerekir. Ancak böyle bir 
yönetim anlayışı ile yöneticinin görev yaptığı eğitim 
kurumunu/okulu geliştirmesi, okulda yenilikler yapması, 
dolayısıyla öğretim düzeyini ilerletmesi mümkün olacaktır (Can, 
2013:160). Sınıfların, okulun birer kolu olduğu düşünülürse, sınıfı 
okuldan ayrı düşünmek doğru olmayacaktır. Okul yönetiminin 
olumlu ve olumsuz etkilerinden sınıf yönetimi de payını alacaktır. 
Okulların amacı öğrencilerin içindeki heyecanı sürdürmek 
olmalıdır. Ancak günümüzde çoğu okul, öğrencilerin heyecanla 
gitmek istedikleri yer olma özelliğini kaybetmiştir. Bu heyecanı geri 
kazanmada okul yönetimi çalışmalarının da etkisi olacaktır. 
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Okul, yöneticisi ve personeli arasında eğitim, kültür gibi 
açılardan belirgin farklılıklar olmadığından eğitim dışı kurumlardan 
farklılık gösterir. Bu farklılık iki şekilde değerlendirilebilir; 
bunlardan ilki, yöneticisinden çok farklı olmayan öğretmen 
kendini daha özerk hissedebilir. Bir diğeri ise eğitim ve 
sosyokültürel açıdan birbirine yakın olan öğretmen ve yöneticiler 
arasında daha nitelikli ilişkiler kurulabilir (Erdoğan, 2014: 110). 
Okullarda sağlıklı okul ortamı oluşturulmasında yöneticilerin 
sadece mesleki yeterliliklerinin yeterli olacağı düşüncesi yanlış 
kabul edilebilir. ‘‘Eğitim’’ işinin insanla ilgili olduğu 
düşünüldüğünde yöneticilerin kişisel özelliklerinin de eğitim 
ortamına etkisi kaçınılmazdır.  Eğer yöneticiler, duyarlı, sevecen, 
hoşgörülü, etkileme ve güdüleme yeteneğine sahip kişilerse okulun 
başarıyı elde etmesi de zor olmayacaktır. 

Okul yöneticiliği zor bir süreçtir. Öğretmenler, öğrenciler, 
çevresel faktörler, üst yönetim gibi okulun sürekli uğraşması 
gereken faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerdeki sorunların 
hepsini okul müdürü tek başına çözemez. Dolayısıyla çalışma 
arkadaşlarına ve onların fikirlerine değer veren bir müdür 
sorunlarla daha kolay baş edecektir. Eğitim örgütleri diğer bazı 
örgütler gibi katı hiyerarşik bir yapıdan ziyade daha yumuşak bir 
yapıya sahip olduğundan; ılımlı, tutarlı ve aynı zamanda kararlı bir 
yönetim rolüne sahip olma, iletişimi ve karar alma süreçlerini okula 
yayma, insanı merkeze alma gibi değerler, okul müdürünün sevilen 
ve desteklenen bir noktaya gelmesini sağlayacaktır. Okul 
müdürünün anlayışlı olması, çalışanların da bir insan olduğu 
gerçeği unutulmadan çoklu seçeneklerin sunulduğu bir yönetim 
tarzının benimsenmesi, insani ilişkilerin geliştirilmesi açısından 
önemlidir (Can, 2013:243). 

Okul yöneticilerinin çağdaş özellikler göstermelerinin, 
demokratik ve etkili bir okul kültürü ve ortamı 
oluşturabilmelerinde çok önemli bir unsur olduğu söylenebilir. 
Okulu oluşturan her bir parçanın özellikle öğrenciler ve 
öğretmenlerin yaşamları üzerinde oldukça etkili olduğu 
günümüzde pek çok araştırmacı tarafından kabul edilen bir 
görüştür. Yönetici ve öğretmen etkileşiminin olumlu veya 
olumsuzluğu doğrudan ve dolaylı olarak okulda tüm personeli ve 
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öğrencileri etkileyecektir. Bu etkileşimin yöneticilerin okul ile ilgili 
plan yaparken öğretmenlerin görüşlerine başvurması ve bu 
görüşleri dikkate alması, yapılan planların uygulanmasını 
kolaylaştıracaktır. Planların uygulanmasında, eşgüdümün 
sağlanmasında ve değerlendirilme yapılmasında okul 
yöneticilerinin yeterliliklerinin devreye girmesi kaçınılmazdır. Eğer 
planlamaların uygulanması sürecinde aksaklıklar varsa bu 
aksaklıkların çözümlenmesinde yöneticilerin etkililikleri ve 
yetenekleri devreye gireceği söylenebilir. 

Okul yöneticisi, geçmiş mevzuatları uygulayan ve okulun 
durumunu olduğu gibi devam ettirerek bilgi çağına uygun bir okul 
yöneticisi olamayacağının farkında olmalıdır. Küreselleşme, 
enformasyon,  toplam kalite yönetimi, bilimsel tutum ve davranış, 
örgütsel öğrenme, zaman yönetimi konularında rol üstlenmeleri 
gerektiğini bilmelidir. Yöneticiler, okulun misyon ve vizyonunu 
oluşturarak okul iklimini bunlara göre şekillendirmekle 
sorumludur (Ada ve Küçükali, 2016: 3). 

(Ada ve  Küçükali)’ye göre okul yöneticisinde olması 
gereken özellikler; 

• Yönetici, okulun çevresine fayda sağlamasına aracı 
olmalıdır. Okul, dünyadaki yenilik ve gelişmelerin 
topluma yansımasına olanak sağlamalıdır. 

• Yönetici, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açık, 
yenilikçi olmalıdır. 

• Yönetici, personelin kararlara katılımını sağlayarak 
personelin okula aidiyet hissini arttırmalıdır. Böylelikle 
kaliteyi yakalamak daha kolay olacaktır. Eğitim 
yöneticisinin ilk ve önemli görevi de kaliteyi 
arttırmaktır. 

• Yönetici, okul yönetimini demokratik bir şekilde 
sürdürmelidir (Ada ve Küçükali, 2016: 125). 

 

3.5.3. Okul Öncesi Eğitim Kurumu Yöneticileri 

Okul öncesi eğitim, çocuğun formal olarak girdiği ilk 
eğitim ortamıdır. Şüphesizdir ki okul öncesi eğitim ortamında 
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çocuklardan birinci derecede sorumlu olan kişiler öğretmenlerdir. 
Öğretmenlerin okul ortamındaki huzur ve mutluluğu, verilen 
eğitimin niteliğinin belirleyicisi olmaktadır. Bundan dolayı 
okuldaki yönetsel uygulamalar bu niteliğin oluşumunda önemli bir 
role sahip olduğu düşünülebilir.  
Okul öncesi eğitim, sürekli gelişen, yenileşen ve değişen dinamik 
bir yapıdır. Bu nedenle okul öncesi eğitim kurumunun 
yöneticilerinin de bu dinamiklere en uygun davranışlar sergilemesi 
gerektiği bilinmektedir. Yöneticiler rol ve sorumluluklarını buna 
göre şekillendirmeli ve değişimin gerisinde kalmamak için kişisel 
ve mesleki gelişimlerine özen göstermelidirler. 

 Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarının yönetimi, 
mevzuat hükümlerine bağlı olarak diğer çalışanlarla birlikte okul 
yöneticisi (müdür) tarafından yapılmaktadır. Müdür; okulun 
öğrenci işleri, her türlü eğitim ve öğretim, yönetim, personel, 
tahakkuk, taşınır mal, yazışma, eğitici ve sosyal etkinlikler, yatılılık, 
bursluluk, taşımalı eğitim, güvenlik, beslenme, bakım, koruma, 
temizlik, düzen, nöbet, halkla ilişkiler ve benzeri görevler ile 
Bakanlık ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince verilen görevler ile 
görev tanımında belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesinden 
sorumludur(MEB, 2014). 
          Okul öncesi yöneticisi, etkili mesleki gelişme, karara 
katılma, mesleki toplantılar ve hizmet içi eğitim ile öğrencilerin 
yaratıcılığını, öğretim stratejilerini geliştirmelidirler. Okulda 
işbirliğini sağlamayı, etkili öğretimi ve güdüleyici uygulamaları nasıl 
yollarla kullanacakları üzerine çalışmalıdırlar. Okul öncesi 
yöneticisi, sürekli değişen, yenileşen ve gelişen hareketli bir yapının 
içinde görev yapmaktadır. Bundan dolayı,  değişen rol ve 
sorumluluklarına uygun davranışlar sergilemeli ve kendisini 
yetiştirmelidir (Özdemir Topaloğlu, 2009: 64). 

İyi planlanmış bir okul öncesi eğitim kurumunun temel 
taşlarından biri yöneticidir. Okul öncesi eğitim kurumu yöneticisi, 
hem okul öncesi eğitim hem de yönetim konusunda yeterliğe sahip 
olmalıdır. Ancak bu sahiplikle okul öncesi eğitim örgütünün ürünü 
olan çocuk en iyi şekilde, gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak 
toplum yaşamına hazırlanabilir. Bu amaçla yönetici, örgütün 
amaçlarını zamanın şartlarına göre belirlemeli, organizasyon 
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yapmalı ve bunların işbirliğini sağlamalıdır. Aksi takdirde örgütün 
başarısı yani verimliliği düşecektir. Bu nedenle okul öncesi eğitim 
kurumu yöneticisi (müdürü)  belirli özelliklere sahip olmalıdır 
(Zembat, 1994: 313). 

Zembat’a göre okul öncesi eğitim kurumu yöneticisinin 
en önemli sorumluluklarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: 

• Okul örgütünün amaçlarını belirleyerek bu amaçlara 
uygun örgütleme yapmak ve örgütü geliştirmek, 

• Etkili yönetimi geliştirerek yönetim süreçlerinden en 
iyi şekilde faydalanmak, 

• Değişen çevre koşullarını değerlendirerek örgütü bu 
koşullara hazırlamak, 

• Davranış bilimlerinden faydalanarak, çalışanları insan 
olarak görmek, onları bilgilendirmek ve 
yönlendirmektir, 

• Sorunları hemen görerek sorunlara çözüm yolları 
bulmak, 

• Öğrenci, öğretmen ve aile işbirliğini sağlamak, 
• Güvenilir ve saygın bir ortam yaratmak, 
• Çalışmalarda aile ve çocuklardan gelen tepkileri 

değerlendirmek, 
• Çevreye faydalı olmak, meslektaşları ile yakın ilişkide 

bulunmak (Zembat, 1994: 314). 
 

Okul öncesi eğitim yöneticilerinde bulunabilecek bazı 
olumsuz özelliklerin de eğitimi son derece kötü yönde etkileyeceği 
düşünülebilir. Bunlar; anlayışsızlık, kararsızlık, kararsızlık, etki 
altında kalma, korku, olaylara geniş bakamama, ileriyi görememe 
olarak sıralanabilir. Okul yöneticilerinin, özellikle okuldaki 
öğretmen ve öğrencilerin yaşamları üzerinde büyük etkisi olduğu 
günümüzde artık kabul gören bir gerçektir. Okul yöneticisi ile 
okuldaki öğretmenlerin arasındaki ilişkinin pozitif olmasının, hem 
okulun öğrencileri hem de okulun tüm personeli üzerinde olumlu 
etkisinin olacağı günümüzde kabul edilen bir gerçektir. 

Okullarda yapılan eğitim ve öğretim etkinliklerinin genel 
amacının ülkenin geleceği olan çocukların verimli ve istenilen 
şekilde yetiştirilmelerini sağlamak olduğu söylenebilir. Bu noktada 
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öğretmenlerin moral ve motivasyonlarını arttırmaktaki anahtar 
faktörün, okulda etkililiği sağlamak olduğu söylenebilir. Okul 
öncesi yöneticisi, kurumdaki öğretmenleri işbirliği yapmaya ve 
sınıflarında eğitimin kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara 
yönlendirmelidir. Okul yöneticisi grup dinamiğini anlamalı, 
grupları cesaretlendirecek çalışmalar yapması gerektiği 
düşünülebilir. 

MEB’in örgütlenmesine göre, tüm okul öncesi eğitimi 
veren (MEB’e bağlı) kurumlar aynı yönetmelik ile yönetilmektedir. 
Türkiye’de okul öncesi eğitim, ağırlıklı olarak ilköğretim okulları 
dahilindeki anasınıflarında verilmektedir. Anasınıflarından da 
sorumlu olan ilkokul yöneticilerinin tamamına yakını, okul öncesi 
eğitim alanının dışında eğitim almış kişilerdir (Ural ve Ramazan, 
2010). Okul öncesi eğitim kurumlarından anaokullarında ise 
yönetimin diğer eğitim kurumlarından daha farklı yapıya sahip 
olduğu söylenebilir. Çünkü bu kurumlarda çalışan personel sayısı 
diğerlerine göre daha azdır. Öncelikle okul öncesi eğitim 
kurumundan, bu yaş grubundaki çocukların ilgisini çekmesi, sıcak 
ve güvenilir bir ortam sağlaması beklenmektedir. 

Okul öncesi yöneticileri, milli eğitimin amaçları ve okul 
öncesi eğitimin ilkeleri doğrultusunda toplumun beklentilerini 
yerine getirmekle sorumlu kişilerdir. Çocuğun bu dönemde 
zamanının çoğunu okul öncesi eğitim kurumlarında geçirmesi, bu 
kurumlarda görev yapan yöneticilerin sorumluluklarını 
arttırmaktadır (Bursalıoğlu, 2015: 6).Okulda istenmeyen 
durumlardan ötürü yaşanan sorunlara yöneticinin etkili bir şekilde 
müdahale etmesi gerektiği söylenebilir. Okulların yaşayacağı 
sorunlar birbiriyle aynı olmayacaktır. Sorunların kaynaklarının 
(okul çevresi, okul personeli, fiziksel ortam vs.) da farklılık 
göstereceği düşünülebilir. Yöneticilerin de bu sorunların kaynağını 
bulmada ve müdahale etmede yetenekli olmaları gerektiği 
düşünülebilir. 

Oktay’a göre okul öncesi kurumları yöneticilerinin 
görevleri şu şekilde sıralanabilir;   

• Sahip olunması gereken özelliklere uygun diploma ve 
deneyime sahip öğretmen sayısını arttırmak, 
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• Öğretimlerinde gelişmek isteyen öğretmenler için 
gerekli profesyonel destek sağlamak,  

• Sınıf dışı çalışmalar ve uzmanlarla çalışmalar için 
organizasyonlar yapmak, 

• Okul öncesi ve ilkokul öğretmenlerinin bir araya 
gelerek çocuğun bu dönemleri arasındaki geçişini 
kolaylaştırmak için gerekli planlamaları yapmak, 

• Aileler için eğitimci, yardımcı olmak ve uzmanlık 
konularında hizmet vermek, 

• En iyi uygulamalar ve araştırmalar hakkında bilgi 
toplamak, 

• Başarılı olmak için diğer okulların neler yaptığını 
araştırmak (Oktay, 2007: 30). 

 

3.6.  Destek Eğitim Personeli, Uzman ve Usta 
Öğreticiler 

Eğitim faaliyetlerinin sürdürülmesi de birçok öğenin 
koordinasyon halinde çalışmasıyla sağlanır. Tüm bunların eğitimin 
ilk adımı olan okul öncesi eğitim için de geçerli olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Çocukların yaşlarının çok küçük olduğu ve aralıksız 
olarak etkinlik saatlerinin devam ettiği göz önüne alındığında 
sınıfta öğretmeni destekleyecek bir personelin bulunması gerektiği 
düşünülebilir. Bu alanda hizmet edecek personellerin de çok daha 
özel sorumluluklarının bulunması gerektiği ve gerekli ölçütlere 
sahip personellerin seçilmesi ve ayrıca bu personellerin 
gelişimlerinin sürekli olarak devam etmesi sağlanmalıdır. 

Kadınların iş hayatına girmesi, okul öncesi eğitimin 
zamanla öneminin daha iyi anlaşılması ve okul öncesi eğitim 
kurumlarının zamanla artmasıyla bu alanda kaliteli ara elemana 
ihtiyaç artmıştır. Bundan dolayı MEB; yenilikçi, sabırlı mizaca 
sahip, iletişim becerileri güçlü olan ve alanın ihtiyaçlarını karşılama 
yeteneğine sahip ara eleman yetiştirmeyi amaçlamıştır (MEB, 
2014). Bu sebeple Milli Eğitim Bakanlığı26Temmuz 2014 sayılı 
Resmi Gazete’de Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları 
Yönetmeliği’nde okul öncesi eğitim kurumlarında, çocukların 
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özbakım becerilerini destekleyebilmek amacıyla imkânlar 
dahilinde kurumlara en az bir destek eğitim personeli 
görevlendirilebileceği, görevlendirmelerin okul öncesi eğitimi, 
çocuk gelişimi ve bakımı bölümleri mezunları arasından öğrenim 
ve başarı durumu sıralamalarına göre seçileceği belirtilmiştir 
(MEB, 2014). Bunlara ek olarak okul öncesi eğitim kurumlarında 
5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na 
dayanarak mesleki eğitim dahilinde beceri eğitimi yaptırılan çocuk 
gelişimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, çocuk gelişimi ve bakımı 
öğrencilerinin (stajyer öğrenci) hizmetlerinden de yararlanılabilir 
(MEB, 2014). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
YÖNTEM 

 
Bu bölümde, araştırmanın modeli, evren ve örneklemi, 

veri toplamada kullanılan ölçme araçları, verilerin toplanma süreci 
ve verilerin analizinde kullanılan istatistik teknikleri ile ilgili 
bilgilere yer verilmiştir. 

4.1. Araştırmanın Modeli 

Bu araştırmanın temel amacı; okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarını incelemek ve bu bağlamda ölçek 
geliştirmektir. Ayrıca çalışmada okul öncesi eğitim sorunlarının 
okul öncesi öğretmenlerin demografik özelliklere göre değişimini 
incelemek için genel tarama yöntemlerinden betimsel tarama 
kullanılmıştır. Bir grubun belirli özelliklerini belirlemek için 
verilerin toplanmasını amaçlayan çalışmalara tarama araştırması 
denir (Büyüköztürk, 2013: 15). Araştırmaya konu olan olay, birey, 
ya da nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya 
çalışılır. Onları herhangi bir şekilde değiştirme, etkileme çabası 
gösterilmez (Karasar, 1994: 10). 

4.2. Evren ve Örneklem 

Araştırmanın çalışma evrenini, 2018-2019 eğitim öğretim 
yılında Kahramanmaraş’ta Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul 
öncesi eğitim kurumlarında görev yapan basit seçkisiz örnekleme 
yöntemiyle seçilmiş okul öncesi öğretmenleri oluşturmaktadır. 
Evrenin tamamına ulaşılmaya çalışıldığından örneklem tayinine 
gidilmemiştir. Dağıtılan 250 ölçekten dönüş yapılmayanlar ve 
değerlendirmeye alınamayacak durumda olan ölçekler 
çıkarıldığında geriye kalan 212 ölçek değerlendirmeye alınmıştır. 

Araştırmanın bağımsız değişkenleriyle ilgili veri toplamak 
amacıyla oluşturulan kişisel bilgi formunda cinsiyet, yaş, mesleki 
kıdem, medeni durum, okul türü, sınıfındaki destek eğitim 
personeli sayısı ve sınıf mevcudu ile ilgili sorular yer almaktadır. 
Bu form vasıtasıyla öğretmenlerin kişisel ve mesleki bilgilerine 



52 

ulaşılmıştır. Bu soruların yer aldığı Kişisel Bilgi Formu Ek-1 de 
sunulmuştur. 
 

Tablo 4.1. Katılımcı Öğretmenlerin Demografik Özelliklerine 

İlişkin Frekans ve Yüzde Değerleri 

Demografik Kategori f % 

Cinsiyet Kadın 183 86.7 

  Erkek 28 13.3 

Medeni Durum Evli 176 83.4 

  Bekar 35 16.6 

Yaş 20 – 29 66 31.3 
 30 – 39  114 54.0 

  40 ve üstü 31 14.7 

Kıdem yılı 1 – 5 47 22.3 
 6 – 10  82 38.9 
 11 – 15  43 20.4 

  16 ve üstü  39 18.4 

Okul türü Anaokulu 153 72.5 

  Diğer 58 27.5 

Destek Personeli Yok 129 61.1 

  Mevcut 82 38.9 

Sınıf Mevcudu 1 – 15 21 10.0 
 16 – 20  78 37.0 
 21 – 25  78 37.0 

  26 ve üstü  34 16.1 

 
Tablo 4.1’de görüldüğü gibi araştırma örneklemine dahil 

edilen katılımcıların %86.7’sini (n=183) kadın, %13.3’ünü (n=28) 
ise erkek öğretmenler oluşturmaktadır. Katılımcıların %83.4’ü 
(n=176) evli ve%16.6’sı (n=25)’i ise bekar öğretmendir. 
Katılımcıların %31.3’ü (n=66) 20-29 yaş arasında, %54’ü (n=114) 
30-39 yaş arasında, %14.7’si (n=31) ise 40 ve üzeri yaş 
aralığındadır. Katılımcı öğretmenlerin  %22.3’ü (n=47) 1 ve 5 arası 
kıdem yılına sahipken, %38.9’u (n=82) 6 ve 10 arası kıdem yılına, 
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%20.4’ü (n=43) 11 ve 15 arası kıdem yılına, %18.4’ü (n=39) ise 16 
ve üstü kıdem yılına sahiptir. Katılımcı öğretmenlerin %72.5’i 
(n=153) anaokulunda, %27.5’i (n=58) ise diğer kurumların 
bünyesinde açılan anasınıflarında görev yapmaktadır. Katılımcı 
öğretmenlerin %61.1’inin (n=129) sınıfında destek eğitim 
personeli bulunmamakta, %38.9’unun (n=82) ise sınıfında destek 
eğitim personeli bulunmaktadır. Katılımcı öğretmenlerin 
%10’unun (n=21) sınıf mevcudu 1 ile 15 arasında, %37’sinin 
(n=78) 16 ile 20 arasında, %37’sinin (n=78) 21 ile 25 arasında, 
%16.1’inin (n=34) ise 26 ve üstü sayıdadır. 

 
4.3. İşlem 
  
            Bu araştırmada öncelikle ölçeğin kapsam geçerliğini 
sağlaması amacı ile okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
yönelik kuramsal yapısıyla ulusal ve uluslararası literatür 
incelendikten sonra 60 maddelik bir havuzu oluşturulmuştur. Bu 
madde havuzu 3 eğitim programı uzmanı ve 2 ölçme ve 
değerlendirme uzmanın görüşleri doğrultusunda 60’dan 44 
maddeye düşürülmüştür. Ölçeğin nihai formu 44 maddelik 5’li 
likert tipinde hazırlanmıştır.   Ölçekte  “1- kesinlikle katılmıyorum 
(1.00-1.80), 2 - katılmıyorum (1.81-2.60), 3 - kısmen katılıyorum 
(2.61-3.40), 4 - katılıyorum (3.41-4.20), 5 - kesinlikle katılıyorum 
(4.21-5.00)” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

4.4. Veri Toplama Araçları 

Bu araştırmada veri toplama aracı olarak, araştırmacı 
tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ve “Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği” kullanılmıştır. 

 

4.4.1. Kişisel Bilgi Formu 

Kişisel bilgi formu okul öncesi öğretmenlerinin cinsiyet, 
medeni durum, yaş, mesleki kıdem, görev yaptıkları okul türü, sınıf 
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mevcudu ve sınıfta bulunan destek eğitim personeli sayısını 
belirlemeye yönelik sorulardan oluşmaktadır. 

4.4.2. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği 

Bu araştırmada öncelikle ölçeğin kapsam geçerliğini 
sağlaması amacı ile okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
yönelik kuramsal çerçeve için ulusal ve uluslararası literatür 
incelendikten sonra 60 maddelik bir havuzu oluşturulmuştur. Bu 
madde havuzu 3 eğitim programı uzmanı ve 2 ölçme ve 
değerlendirme uzmanın görüşleri doğrultusunda 60’dan 44 
maddeye düşürülmüştür. Ölçeğin nihai formu 44 maddelik 5’li 
likert tipinde hazırlanmıştır.   Ölçekte  “1- kesinlikle katılmıyorum 
(1.00-1.80), 2 – katılmıyorum (1.81-2.60), 3 - kısmen katılıyorum 
(2.61-3.40), 4 - katılıyorum (3.41-4.20), 5 - kesinlikle katılıyorum 
(4.21-5.00)” şeklinde tanımlanmıştır. 

4.5. Verilerin Toplanması 

Araştırmacı tarafından geliştirilen Okul Öncesi 
Kurumlarının Sorunları Ölçeği’ nin uygulanması için 
Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden izin alınmıştır 
(Ek-4). Ölçek formları araştırmacı tarafından okullarda yetkili 
kişilerden izin alındıktan sonra yüz yüze anlatıldıktan ve gönüllük 
esasına göre dağıtılmıştır. Araştırmacı tarafından 35 devlet 
okulundan 260 ölçek formu toplanmıştır. Toplanan ölçeklerin 
değerlendirmeye alınamayacak durumda olan 38 tanesi çıkarılınca 
geriye 212 ölçek formu veri analizinde kullanılmıştır. 

4.6. Verilerin Analizi 

Çalışmanın ilk araştırma sorusu olan “Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği güvenilir ve geçerli bir 
ölçek midir?” ifadesini cevaplamak için, öncelikle veriler 
toplandıktan sonra ilk olarak maddelerin ayırt edicilik indekslerini 
hesaplamak için madde-toplam korelasyon değerleri hesaplanmış 
ve (Büyüköztürk, 2013: 15)’e dayanarak 0.30’un altında değere 
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sahip olan maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Bir sonraki adımda 
ölçeğin yapı geçerliliğini test etmek için SPSS 22.0 programı ile 
açımlayıcı faktör analizi yapılmış, birden fazla faktörde yüksek 
değer alan ve/veya bir faktöre sadece iki maddeyle bağlı olan 
maddeler ölçekten çıkarılmıştır. Kalan madde sayısı ile ölçeğin yapı 
geçerliliği için varyans yükleri, KMO değeri hesaplanıp, Barnette 
testi uygulanmıştır. Field (2009)’e göre verinin faktörleştirilebilir 
olması için Barlett Sphericity testinin anlamlı ve KMO değerinin 
0.50’den büyük olmasını gerekmektedir. Ardından mevcut 
maddelerle ölçeğin güvenirliği bulmak için Croanbach Alpha 
katsayısı hesaplanmıştır. Bu değer 0.83 olarak bulunmuştur. 
Büyüköztürk (2013: 183)’e göre bu katsayısının 0.70’den büyük 
olması gerektiği savunulmaktadır.  

Çalışmanın ikinci sorusu olan “Okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunları ne düzeydedir?” ifadesini cevaplamak için 
betimsel istatistiklerden ortalama ve standart sapma katsayısı 
hesaplanmıştır.  

Çalışmanın üçüncü sorusu olan “Öğretmenlerin, okul 
öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına ilişkin görüşleri 
demografik özellikleri göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermekte midir?” ifadesini incelemek için öncelikle parametrik 
testlerin kullanılıp kullanılmayacağını test etmek için normallik 
testi, Levene’s homojenlik testi, bağımsız örneklem t-testi, tek 
yönlü varyans analizi (ANOVA), Mann Whitney U testi, Kruskal 
Wallis testi ve Post Hoc (LSD) testi kullanılmıştır. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 
BULGULAR 

Araştırmanın bu bölümde belirlenen alt problemlere 
ilişkin veriler analiz edilerek elde edilen bulgular tablolaştırılarak 
yorumlanmıştır. 

5.1. Birinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Çalışmanın ilk araştırma sorusu olan “Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği güvenilir ve geçerli bir 
ölçek midir?” ifadesi için öncelikle 44 maddeden oluşan ölçeği 
öğretmenlere uygulandıktan sonra her bir maddenin madde-
toplam korelasyon değerleri hesaplanmış ve Tablo 5.1’de bu 
değerler gösterilmiştir. 

 
Tablo 5.1. Madde-Toplam Korelasyon Değerleri 

Mad
de 

Madde-
toplam 

korelasyo
nu 

Mad
de 

Madde-
toplam 

korelayo
nu 

Mad
de 

Madde-
toplam 

korelayo
nu 

Mad
de 

Madde-
toplam 

korelayo
nu 

S1 0.48 S12 0.36 S23 0.36 S34 0.41 
S2 0.45 S13 0.28 S24 0.13 S35 0.48 

S3 0.47 S14 0.24 S25 0.15 S36 0.04 

S4 0.21 S15 0.37 S26 0.35 S37 0.40 

S5 0.06 S16 0.18 S27 0.31 S38 0.44 

S6 0.47 S17 0.27 S28 0.30 S39 0.44 

S7 0.31 S18 0.33 S29 0.33 S40 0.26 

S8 0.48 S19 0.21 S30 0.37 S41 0.35 

S9 0.51 S20 0.13 S31 0.51 S42 0.26 

S10 0.48 S21 0.31 S32 0.47 S43 0.39 

S11 0.31 S22 0.26 S33 0.38 S44 0.27 

 

Tablo 5.1’e göre madde-toplam korelasyon değeri 0.25’in altında 

olan 8 madde ölçekten çıkarılmıştır (madde 5, madde 14, madde 

16, madde 19, madde 20, madde 24, madde 25 ve madde 36). 
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Kalan 36 madde ile SPSS 22.0 programı kullanılarak ölçeğin yapı 

geçerliliğini belirlemek için açımlayıcı faktör analizi (AFA) 

yapılmıştır. Burada birden fazla faktörde yüksek değer alan 

ve/veya bir faktöre sadece iki maddeyle bağlı olan 11 madde 

ölçekten çıkarılmıştır (madde 4, madde 11, madde 17, madde 21, 

madde 22, madde 23, madde 27, madde 30, madde 40, madde 43 

ve madde 44). Kalan 25 madde ile tekrar AFA yapılmıştır. 

Belirlenen ölçek 212 okul öncesi öğretmenine uygulanarak elde 

edilen verilerle geçerlik çalışması gerçekleştirilmiştir. Verilerin 

faktör analizine uygunluğu Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 

ve Barlett Sphericity testiyle incelenmiştir. 0 ile 1 arasında değer 

alabilen KMO değerleri Tablo 5.1’de  gösterilmiştir (Büyüköztürk 

vd., 2012: 207). 

Tablo 5.2. KMO Değer Aralıkları   
0.5 ile 0.6 arası → kötü  
0.6 ile 0.7 arası  → zayıf  
0.7 ile 0.8 arası →orta  
0.8 ile 0.9 arası  → iyi  
0.9  üzeri → mükemmel 

Bu çalışmada .82 olarak belirlenen KMO değeri Tablo 5.2’ye göre 

“iyi” aralığına düşerek, veri yapısının faktör analizi yapabilmek için 

uygun olduğu sonucuna ulaşılabilir. Çalışmada ayrıca Barnett testi 

ise anlamlı çıkmıştır (p<.05). 

AFA sonucunda ölçeğin öz değerlerinin 1’den büyük 6 faktör 

altında toplandığı belirlenmiştir. Bu 6 faktörün ölçeğe ilişkin 

açıkladığı varyans değeri %64.77 dir. Ayrıca ölçeğin 

faktörleşmesine karar vermede Şekil 5.1.’de gösterilen çizgi 

grafiğinden de faydalanılmıştır. 
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Şekil 5.1. Faktörlere İlişkin Öz Değerler  

Bu faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans olarak 
belirlenmiştir. Faktör bazında incelendiğinde sınıfın fiziki durumu, 
okulun fiziki durumu, öğretim zamanı, ev ziyareti, yönetici ve 
destek hizmetler sırasıyla toplam varyansın %23.592, %13.731, 
%8.869, %7.678, %6.109 ve %4.798 olarak bulunmuştur.  Tablo 
5.2’de madde yükleri ve boyutları gösterilmiştir. 
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Tablo 5.3. AFA Sonucunda Madde Yükleri ve Boyutları 

Madde 
Sınıfın 
Fiziki 

Durumu 

Okulun 
Fiziki 

Durumu 

Öğret
im 

Zama
nı 

Ev 
Ziyar

eti 

Yönet
ici 

Destek 
Hizme

tler 

1 0.840      

2 0.765      

3 0.689      

6  0.728     

7  0.506     

8  0.727     

9  0.789     

10  0.805     

12   0.823    

13   0.836    

15   0.731    

18   0.484    

26    0.595   

28    0.928   

29      0.898    

31        0.770  

32        0.876  

33     0.830  

34     0.887  

35     0.848  

37      0.742 

38      0.675 

39      0.584 

41      0.708 

42      0.577 
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Tablo 5.3’e göre ölçek 6 boyutlu ve 25 maddeden oluşmaktadır. 
Ölçeğin boyutları alan yazın ile tutarlı olacak şekilde sınıfın fiziki 
durumu (3), okulun fiziki durumu (5), öğretim zamanı (4), ev 
ziyareti (3), yönetici (5) ve destek hizmetler (4) olarak 
adlandırılmıştır.  
Ölçeğin güvenirliği bulmak için Cronbach Alpha katsayısı 
hesaplanmış ve 0.83 olarak bulunmuştur. Bu değer 0.70’den büyük 
olduğundan ölçeğin güvenirliği kabul edilir düzeydedir 
(Büyüköztürk, 2013: 183). Faktör bazında incelendiğinde sınıfın 
fiziki durumu, okulun fiziki durumu, öğretim zamanı, ev ziyareti, 
yönetici ve destek hizmetler sırasıyla 0.73, 0.84, 0.74, 0.78, 0.93 ve 
0.71 olarak bulunmuştur. 

 

5.2.İkinci Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Okul öncesi eğitim kurumlarının sorunları olan sınıfın 
fiziki durumu, okulun fiziki durumu, öğretim zamanı, ev ziyareti, 
yönetici ve destek hizmetlere yönelik ortalama ve standart sapma 
sonuçları Tablo 5.4’te gösterilmiştir.  
Tablo 5.4. Ölçeğin Alt Boyutlarına Ait Ortalama ve Standart 
Sapma Değerleri 

 Ortalama Standart sapma 

Sınıfın fiziki durumu 2.98 1.02 

Okulun fiziki 

durumu 

3.59 0.99 

Öğretim zamanı 3.72 0.84 

Ev ziyareti 3.91 0.80 

Yönetici 3.65 1.00 

Destek hizmetler 4.21 0.67 

 
Bu ölçekte sınıfın fiziki durumu boyutu “kararsızım”; okulun fiziki 
durumu boyutu “katılıyorum”; öğretim zamanı boyutu 
“katılıyorum”; ev ziyareti boyutu “katılıyorum”; yönetici boyutu 
“katılıyorum”; destek hizmetler boyutunun ise “tamamen 
katılıyorum” düzeyinde olduğu bulunmuştur.  
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5.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Bulgular 

Araştırmanın üçüncü alt problemi; öğretmenlerin, okul 
öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet, 
yaş, medeni durum, mesleki kıdem ve çalıştığı okul türü 
değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterip 
göstermediğinin belirlenmesidir. Öncelikle okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunlarına ilişkin ölçeğin alt boyutlarının normallik 
katsayıları çarpıklık katsayısı ile hesaplanmış ve sonuçlar Tablo 
5.5’te gösterilmiştir.  
 
Tablo 5.5. Ölçeğin Alt Boyutlarının Çarpıklık Katsayısı Değerleri 

Boyutlar Çarpıklık Katsayısı 

Sınıfın fiziki durumu .227 

Okulun fiziki durumu -.602 

Öğretim zamanı -.579 

Ev ziyareti -.741 

Yönetici -.655 

Destek hizmetler -1.206 

 
Tablo 5.5’e göre okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin ölçeğin sınıfın fiziki durumu, okulun fiziki durumu, öğretim 
zamanı, ev ziyareti ve yönetici boyutlarının çarpıklık katsayısı -1 ile 
+1 arasında olduğundan bu boyutların normal dağıldığı kabul 
edilirken, destek hizmetler boyutunun ise normal şekilde 
dağılmadığı görülmektedir.   
 
5.3.1. Öğretmenlerin Cinsiyet Değişkenlerine Göre Okul 
Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin Görüşleri 

Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim 
kurumları sorunlarına ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre 
anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik 
uygun analiz yöntemine karar verebilmek için normal dağılan 
boyutlar için homojenlik testi olan Levene’s testi yapılmış,sonuçlar 
Tablo 5.5’te verilmiştir. 
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Tablo 5.6. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi Sonuçları 
 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu 5.025 .026 

Okulun fiziki durumu .170 .681 

Öğretim zamanı .220 .639 

Ev ziyareti .127 .722 

Yönetici .799 .372 

 
Tablo 5.6’da Levene’s testi analiz sonucunda okulun fiziki durumu 
(Levene F=.170), öğretim zamanı (Levene F=.220), ev ziyareti 
(Levene F=.127) veyönetici (Levene F=.779) boyutlarının 
dağılımlarının varyanslarının homojen olduğu görülmüştür 
(p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, homojenlik sağlanan bu 
boyutlar için parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi 
uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.7’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 5.7. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

 Cinsiyet N �̅� SS sd t p 

Okulun fiziki 

durumu 

Kadın 183 3.59 0.99 
209 .006 .995 

Erkek 28 3.59 1.01 

Öğretim zamanı 
Kadın 183 3.70 0.83 

209 -.983 .327 
Erkek 28 3.87 0.89 

Ev ziyareti 
Kadın 183 3.88 0.79 

209 -1.463 .145 
Erkek 28 4.12 0.84 

Yönetici 
Kadın 183 3.64 1.02 

209 -.171 .864 
Erkek 28 3.68 0.91 

 
Tablo 5.7’de yapılan bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, 
öğretmenlerin cinsiyet değişkenine göre okul öncesi eğitim 
kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri; okulun fiziki durumu 
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(t=.006), öğretim zamanı (t=-.983), ev ziyareti (t=-1.463)  ve 
yönetici boyutları için (t=-.171) anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir (p>.05). 
Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu ve 
homojenliği sağlamayan sınıfın fiziki boyutu için ise Mann-
Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.7’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 5.8. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Cinsiyet Değişkenine Göre 
Mann-Whithney U Testi Sonuçları 

Boyut Cinsiyet N S.O S.T U p 

Sınıfın 

fiziki 

durumu 

Kadın 183 102.38 18735.00 
1899 0.026 Erkek 

28 129.68 3631.00 

Destek 

hizmetler  

Kadın 183 105.69 19.342.00 
2506 .851 

Erkek 28 108.00 3024.00 

 
Tablo 5.8’e göre okul öncesi öğretmenlerin cinsiyet değişkenine 
göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri; 
destek hizmetler boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık olmadığı bulunurken (U=2506; p> .05), sınıfın fiziki 
durumu boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık 
göstermektedir (U=1899; p< .05). Bu farkın erkek öğretmenlerin 
lehine olduğu bulunmuştur. 

5.3.2. Öğretmenlerin Medeni Durum Değişkenlerine Göre 
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin 
Görüşleri 

Bu bölümde okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim 
kurumları sorunlarına ilişkin görüşlerinin medeni durum 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemeye yönelik uygun analiz yöntemine karar verebilmek için 
normal dağılan boyutlar için homojenlik testi olan Levene’s testi 
yapılmış, sonuçlar Tablo 5.9’da verilmiştir. 
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Tablo 5.9. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Medeni Durum Değişkenine 
Göre Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu 1.123 .079 

Okulun fiziki durumu 10.644 .001 

Öğretim zamanı .156 .693 

Ev ziyareti .648 .422 

Yönetici 6.481 .012 

 
           Tablo 5.9’a göre sınıfın fiziki durumu (Levene F=1.123), 
öğretim zamanı (Levene F=.156) ve ev ziyareti (Levene F=.648) 
boyutlarının dağılımlarının varyanslarının homojen olduğu 
görülmüştür (p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, homojenlik 
sağlanan bu boyutlar için parametrik testlerden bağımsız örneklem 
t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.10’da gösterilmiştir. 
 
Tablo 5.10. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 

Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Medeni Durum Değişkenine 

Göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

 Medeni Durum N �̅� SS sd t p 

Sınıfın fiziki 

durumu 

Evli 176 2.96 0.98 
209 -.663 .508 

Bekar 35 3.09 1.23 

Öğretim 

zamanı 

Evli 176 3.71 0.83 
209 -.771 .441 

Bekar 35 3.77 0.92 

Ev ziyareti 
Evli 176 3.90 0.79 

209 -.392 .696 
Bekar 35 4.01 0.84 

 
Tablo 5.10’a göre, okul öncesi öğretmenlerin medeni durum 
değişkenine göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşleri; sınıfın fiziki durumu (t=-.663), öğretim zamanı (t=-.771) 
ve ev ziyareti (t=-.392)  boyutları için anlamlı bir farklılık 
göstermediği bulunmuştur (p>.05). 
Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu ve 
homojenliği sağlamayan okulun fiziki ve yönetici boyutu için ise 
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Mann-Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.11’de 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 5.11. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Medeni Durum Değişkenine 
Göre Mann-Whithney U Testi Sonuçları 

Boyut 
Medeni 
Durum 

N S.O S.T U p 

Okulun 

fiziki 

durumu 

Evli 176 107.04 18839.00 

2897 .578 Bekar 
35 100.77 3527.00 

Yönetici 
Evli 176 110.97 19530.50 

2206 .008 
Bekar 35 81.03 2836.50 

Destek 

hizmetler  

Evli 176 105.61 18587.50 
3012 .834 

Bekar 35 107.96 3778.50 

 
Tablo 5.11 incelendiğinde, okul öğretmenlerin medeni durum 
değişkenine göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşleri; okulun fiziki durumu (U=2897) ve destek hizmetler 
(U=3012) boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
olmadığını görülürken(p > .05), yönetici boyutuna göre 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur (U=2206; 
p < .05). Bu farkın evli öğretmenlerin lehine olduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. 

5.3.3. Öğretmenlerin Yaş Değişkenlerine Göre Okul Öncesi 
Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin Görüşleri 

Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşlerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik uygun analiz 
yöntemine karar verebilmek için normal dağılan boyutlar için 
homojenlik testi olan Levene’s testi yapılmış, sonuçlar Tablo 
5.12’de verilmiştir. 
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Tablo 5.12. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Yaş Değişkenine Göre 
Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu .135 .874 

Okulun fiziki durumu 2.115 .123 

Öğretim zamanı .065 .937 

Ev ziyareti 1.446 .238 

Yönetici 1.214 .299 

Tablo 5.12 incelendiğinde sınıfın fiziki durumu (Levene F=.135), 
okulun fiziki durumu (Levene F=2.115), öğretim zamanı (Levene 
F=.065), ev ziyareti (Levene F=1.446) ve yönetici (Levene 
F=1.214) boyutlarının dağılımlarının varyanslarının homojen 
olduğu görülmüştür (p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, 
homojenlik sağlanan bu boyutlar için parametrik testlerden 
ANOVA uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.13’te gösterilmiştir.
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Tablo 5.13. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Yaş Değişkenine Göre ANOVA 
Sonuçları 

Boyutlar 
Yaş 

Aralığı 
N �̅� ss F p 

Fark 

(LSD 

Testi) 

Sınıfın 

fiziki 

durumu 

20 – 29 66 2.91 1.01 

1.090 .339  30 – 39  114 2.96 1.01 

40 ve 

üstü 
31 3.23 1.07 

Okulun 

fiziki 

durumu 

20 – 29 66 3.34 1.09 

3.290 .039 

40 ve üstü > 

20–29  

30 – 39  114 3.68 .94 
30–39>20–

29 

40 ve 

üstü 
31 3.78 .84  

Öğretim 

zamanı 

20 – 29 66 3,59 .83    

30 – 39  114 3.81 .85 1.610 .202  

40 ve 

üstü 
31 3.66 .83    

Ev 

ziyareti 

20 – 29 66 3.59 .99    

30 – 39  114 4.02 .70 .776 .462  

40 ve 

üstü 
31 3.87 .86    

Yönetici 

20 – 29 66 3.49 1.11    

30 – 39  114 3.66 .97 2.164 .117  

40 ve 

üstü 
31 3.94 .81    

Tablo 5.13’teki ANOVA sonuçları incelendiğinde, okul öncesi 
öğretmenlerin yaş değişkenine göre okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşleri; sınıfın fiziki durumu (F=1.090), 
öğretim zamanı (F=1.610), ev ziyareti (F=.776) ve 
yönetici(F=.117) boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermemektedir (p>.05). Ancak öğretmenlerin yaş 
değişkenine göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşleri okulun fiziki durumu boyutu için istatistiksel olarak 
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anlamlı bir farklılık göstermektedir (F=3.290, p<.05).Yapılan Post 
Hoc / LSD testi sonucunda, bu fark 30-39 yaş ve 40 ve üstü 
öğretmenlerin lehine olduğu bulunmuştur.  
Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu için ise 
Kruskall Wallis-H testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.14’te 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 5.14. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Yaş Değişkenine Göre Kruskall 
Wallis-H Testi Sonuçları 

Boyut Yaş Aralığı N S.O sd 𝑿𝟐 p 

Destek hizmetler  
20 – 29 66 109.41  

.374 .830 30 – 39  114 105.14 2 

 40 ve üstü 31 101.90  

 
Tablo 5.14’teki Kruskal Wallis – H sonuçlarına göre, okul öncesi 
öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşlerinin yaş değişkenine göre destek hizmetler boyutuna ait 
dağılım için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır 
(𝑋2=.374; p>.05). 

5.3.4. Öğretmenlerin Mesleki Kıdem Yılı Değişkenlerine 
Göre Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin 
Görüşleri 

Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşlerinin kıdem yılı değişkenine göre anlamlı 
bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik uygun 
analiz yöntemine karar verebilmek için normal dağılan boyutlar 
için homojenlik testi olan Levene’s testi yapılmış, sonuçlar Tablo 
5.15’te verilmiştir. 
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Tablo 5.15. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Kıdem Yılı Değişkenine Göre 
Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu .249 .862 

Okulun fiziki durumu 3.318 .021 

Öğretim zamanı 3.935 .009 

Ev ziyareti .402 .752 

Yönetici 1.324 .268 

 
Tablo 5.15’teki Levene’stesti sonucuna göre sınıfın fiziki durumu 
(Levene F=1.123), ev ziyareti (Levene F=.402), yönetici (Levene 
F=1.324) boyutları için dağılımlarının varyanslarının homojen 
olduğu görülmüştür (p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, 
homojenlik sağlanan bu boyutlar için parametrik testlerden 
ANOVA uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.16’da gösterilmiştir. 
Tablo 5.16. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Kıdem Yılı Değişkenine ANOVA 
Sonuçları 
Boyutlar Kıdem yılı N �̅� SS F p 

Sınıfın fiziki durumu 

1 – 5 47 2.96 .96 

2.171 .093 
6 – 10  82 2.80 1.02 
11 – 15  43 3.28 1.04 
16 ve üstü  39 3.05 1.03 

Ev ziyareti 

1 – 5 47 3.91 .71   
6 – 10  82 3.92 .76 .005 .999 
11 – 15  43 3.91 .89   
16 ve üstü  39 3.91 .87   

Yönetici 

1 – 5 47 3.51 1.10   
6 – 10  82 3.60 1.08 .776 .508 
11 – 15  43 3.73 .77   
16 ve üstü  39 3.82 .94   

 
Tablo 5.16’daki ANOVA sonuçları incelendiğinde, okul öncesi 
öğretmenlerin kıdemyılı değişkenine göre okul öncesi eğitim 
kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri; sınıfın fiziki durumu 
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(F=2.171), ev ziyareti (F=.005) ve yönetici(F=.776) boyutları için 
istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır (p>.05). 

Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu ve 
homojenliği sağlamayan okulun fiziki ve öğretim zamanı boyutu 
için ise Kruskal Wallis – H testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 
5.17’de gösterilmiştir.  
 
Tablo 5.17. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Kıdem Yılı Değişkenine Göre 
Kruskall Wallis-H Testi Sonuçları 

Boyut Kıdem Yılı N S.O sd 𝑿𝟐 p 

Okulun fiziki 
durumu 

1 – 5 47 100.20 

3 2.426 .489 
6 – 10 82 101.37 

11 – 15 43 116.23 

16 ve üstü 39 111.44 

Öğretim zamanı 

1 – 5 47 89.70 

3 4.903 .257 
6 – 10 82 108.51 

11 – 15 43 116.58 

16 ve üstü 39 108.71 

Destek hizmetler 

1 – 5 47 104.31 

3 .257 .968 
6 – 10 82 108.65 

11 – 15 43 104.36 

16 ve üstü 39 104.27 

 
Tablo 5.17’deki Kruskal Wallis – H sonuçlarına göre, 
öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşlerinin kıdem yılı değişkenine göre okulun fiziki durumu 
(𝑋2=2.426), öğretim zamanı (𝑋2=4.903) ve destek hizmetler 
(𝑋2=.257)  boyutlarına ait dağılım için istatistiksel olarak anlamlı 
bir farklılık bulunmamıştır (p>.05). 

5.3.5. Öğretmenlerin Okul Türü Değişkenlerine Göre Okul 
Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin Görüşleri 

Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşlerinin okul türü değişkenine göre anlamlı 
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bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik uygun 
analiz yöntemine karar verebilmek için normal dağılan boyutlar 
için homojenlik testi olan Levene’s testi yapılmış, sonuçlar Tablo 
5.17’de gösterilmiştir. 
 
Tablo 5.18. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Okul Türü Değişkenine Göre 
Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu .723 .396 

Okulun fiziki durumu 4.714 .031 

Öğretim zamanı .127 .722 

Ev ziyareti .986 .322 

Yönetici 2.337 .128 

 
Tablo 5.18’deki Levene’s testi sonuçlarına göre sınıfın fiziki 
durumu (Levene F=.723), öğretim zamanı (Levene F=.127), ev 
ziyareti (Levene F=.986) ve yönetici (Levene F=2.337) boyutları 
için dağılımlarının varyanslarının homojen olduğu görülmüştür 
(p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, homojenlik sağlanan bu 
boyutlar için parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi 
uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.19’da gösterilmiştir. 
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Tablo 5.19. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Okul Türü Değişkenine Göre 
Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

 Okul Türü N �̅� SS sd t p 

Sınıfın fiziki 
durumu 

Anaokulu 153 3.08 1.07 
209 2.375 .018 

Diğer 58 2.71 1.02 

Öğretim zamanı 
Anaokulu 153 3.77 .83 

209 1.243 .215 
Diğer 58 3.60 .86 

Ev ziyareti 
Anaokulu 153 3.87 .82 

209 -1.611 .109 
 Diğer 58 4.06 .73 

Yönetici 
Anaokulu 153 3.89 .89 209 6.074 .000 

Diğer 58 3.02 1.01    

 
Tablo 5.19’daki bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, okul 
öncesi öğretmenlerin görev yaptıkları okul türüne göre okul öncesi 
eğitim kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri, öğretim zamanı 
(t=1.243) ve ev ziyareti (t=-1.611)  boyutları için istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermez iken (p>.05),sınıfın fiziki durumu 
(t=2.375) ve yönetici (t=6.074) boyutları için istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu sonuçlar doğrultusunda, 
anaokulunda görev yapanların sınıfın fiziki durumu ve yönetici 
sorunlarının diğer okul türlerinde görev yapanlara göre daha düşük 
düzeyde olduğu söylenebilir. 

Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu ve 
homojenliği sağlamayan okulun fiziki durum boyutu için ise 
Mann-Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.20’de 
gösterilmiştir.  
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Tablo 5.20. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Okul Türü Değişkenine Göre 
Mann-Whithney U Testi Sonuçları 

Boyut 
Okul 
Türü 

N S.O S.T U p 

Okulun 

fiziki 

durumu 

Anaokulu 153 124.55 19056.00 

1599 
.00

0 Diğer 
58 

57.07 3310.00 

Destek 

hizmetler  

Anaokulu 153 106.71 16327.00 
4328 

.78

1 Diğer 58 104.12 6039.00 

 
Tablo 5.20 incelendiğinde, okul öncesi öğretmenlerin görev 
yaptıkları okul türü değişkenine göre okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşleri destek hizmetler (U=4328) boyutuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken (p > .05), 
okulun fiziki durumu boyutuna göre istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık olduğu bulunmuştur (U=1599; p < .05). Bu sonuç 
anaokulunda görev yapan öğretmenlerin diğer okullarda görev 
yapan öğretmenlere göre okulun fiziki durumunda daha düşük 
düzeyde sorun yaşadığını desteklemektedir. 

5.3.6. Öğretmenlerin Destek Personeli Değişkenlerine Göre 
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin 
Görüşleri 

Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşlerinin destek eğitim personeline sahip 
olma değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemeye yönelik uygun analiz yöntemine karar verebilmek için 
normal dağılan boyutlar için homojenlik testi olan Levene’s testi 
yapılmış, sonuçlar Tablo 5.21’de verilmiştir. 
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Tablo 5.21. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Destek Eğitim Personeli 
Değişkenine Göre Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi 
Sonuçları 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu 1.234 .268 

Okulun fiziki durumu 2.302 .131 

Öğretim zamanı 5.522 .020 

Ev ziyareti 2.646 .105 

Yönetici .671 .414 

 
Tablo 5.21’deki Levene’s testi sonuçlarına göre sınıfın 

fiziki durumu (Levene F=1.234), okulun fiziki durumu (Levene 
F=2.302), ev ziyareti (Levene F=2.646) ve yönetici (Levene 
F=.671) boyutları için dağılımlarının varyanslarının homojen 
olduğu görülmüştür (p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, 
homojenlik sağlanan bu boyutlar için parametrik testlerden 
bağımsız örneklem t-testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 5.22’de 
gösterilmiştir. 
 
Tablo 5.22. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Destek Eğitim Personeli 
Değişkenine göre Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları 

 Destek Personeli N �̅� SS sd t p 

Sınıfın fiziki 
durumu 

Yok 129 2.95 1.06 
209 -.490 .624 

Mevcut 82 3.02 .96 

Okulun 
fiziki 
durumu 

Yok 129 3.49 1.02 
209 -1.709 .089 Mevcut 82 3.73 .91 

Ev ziyareti 
Yok 129 3.94 .75 

209 .592 .555 
Mevcut 82 3.87 .86 

Yönetici 
Yok 129 3.51 1.03 209 -2.522 .012 

Mevcut 82 3.86 .92    
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Tablo 5.22’deki bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, okul 
öncesi öğretmenlerin destek eğitim personeline sahip olma 
durumuna göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşleri sınıfın fiziki durumu (t=-.490), okulun fiziki durumu (t=-
1.709) ve ev ziyareti (t=.592) boyutları için istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermez iken (p>.05), yönetici (t=-2.522) 
boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu 
durum destek eğitim personeli olan öğretmenlerin olmayanlara 
göre yönetici sorunlarının daha yüksek olduğunun 
desteklemektedir.   
Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu ve 
homojenliği sağlamayan öğretim zamanı boyutu için ise Mann-
Whitney U testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 15.23’te 
gösterilmiştir.  
 
Tablo 5.23. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Destek Eğitim Personel 
Değişkenine göre Mann-Whithney U Testi Sonuçları 

Boyut Okul Türü N S.O S.T U p 

Öğretim zamanı 
Yok 129 106,19 13699,00 

5264 .954 
Mevcut 82 105,70 8667,00 

Destek hizmetler  
Yok 129 107,39 13853,50 

5109 .676 
Mevcut 82 103,81 8512,50 

 
Tablo 5.23’teki Mann Whitney-U testi sonuçlarına göre, okul 
öncesi öğretmenlerin destek eğitim personeline sahip olma 
duruma göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşleri öğretim zamanı (U=5264) ve destek hizmetler (U=5109) 
boyutlarına göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermediği bulunmuştur (p > .05).  

5.3.7. Öğretmenlerin Sınıf Mevcudu Değişkenlerine Göre 
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunlarına İlişkin 
Görüşleri 

Okul öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları 
sorunlarına ilişkin görüşlerinin sınıftaki öğrenci sayısı değişkenine 
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göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye 
yönelik uygun analiz yöntemine karar verebilmek için normal 
dağılan boyutlar için homojenlik testi olan Levene’s testi yapılmış, 
sonuçlar Tablo 5.24’te verilmiştir. 
 
Tablo 5.24. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre 
Varyansların Homojenliği İçin Levene’s Testi Sonuçları 

Boyutlar 
Levene Test 

F p 

Sınıfın fiziki durumu .210 .890 

Okulun fiziki durumu 5.072 .002 

Öğretim zamanı 4.644 .004 

Ev ziyareti .669 .572 

Yönetici 2.829 .040 

 
Tablo 5.24’teki Levene’s testi sonuçlarına göre sınıfın fiziki 
durumu (Levene F=.210) ve ev ziyareti (Levene F=.669) boyutları 
için dağılımlarının varyanslarının homojen olduğu görülmüştür 
(p>.05). Bu sonuçlar doğrultusunda, homojenlik sağlanan bu 
boyutlar için parametrik testlerden ANOVA uygulanmış ve 
sonuçlar Tablo 5.25’da gösterilmiştir. 
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Tablo 5.25. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Sınıf Mevcudu Değişkenine Göre 
ANOVA Sonuçları 

Boyutlar 
Sınıf 

Mevcudu 
N �̅� SS F p 

Fark 
(LSD 
Testi) 

Sınıfın 
fiziki 

durumu 

1 – 15 
21 3.48 1.04 

4.268 .006 

0 – 15 > 
16 – 20 

16 – 20 
78 2.97 1.01 0 – 15 > 

21 – 25 

21 – 25 
78 2.73 .98 21 – 25 > 

26 ve üstü 

26 ve üstü 34 3.26 1.00  

Ev 
ziyareti 

1 – 15 21 4.11 .74    

16 – 20 78 3.95 .72 .982 .402  

21 – 25 78 3.81 .81    

26 ve üstü 34 3.96 .94    

 
Tablo 5.25’teki ANOVA sonuçları incelendiğinde, okul öncesi 
öğretmenlerin sınıf mevcudu değişkenine göre okul öncesi eğitim 
kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri ev ziyareti (F=.982) boyutu 
için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmazken (p>.05), 
sınıfın fiziki durumu (F=4.268)  boyutuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir fark bulunmuştur (p<.05). Yapılan Post Hoc (LSD) 
testi sonucunda 0-15 arası öğrenci sayısına sahip öğretmenlerin 16-
20 ve 21-25 arası sınıfı mevcuduna sahip öğretmenlere göre; 21-
25 arası öğrenci sayısına sahip öğretmenlerin 26 ve üstü sınıf 
mevcuduna sahip öğretmenlere göre daha düşük düzeyde sınıfın 
fiziki durumuyla ilgili sorunu yaşadığı bulunmuştur. 
Normal şekilde dağılmayan destek hizmetler boyutu ve 
homojenliği sağlamayan okulun fiziki ve öğretim zamanı boyutu 
için ise Kruskal Wallis – H testi uygulanmış ve sonuçlar Tablo 
5.26’da gösterilmiştir.  
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Tablo 5.26. Öğretmenlerin Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının 
Sorunlarına İlişkin Görüşlerinin Kıdem Yılı Değişkenine Göre 
Kruskall Wallis-H Testi Sonuçları 

Boyut Kıdem Yılı N S.O sd 𝑿𝟐 p 

Okulun fiziki 
durumu 

1 – 15 21 97,52 

3 4.970 .174 
16 – 20 78 105,89 

21 – 25 78 99,63 

26 ve üstü 34 126,10 

Öğretim zamanı 

1 – 15 21 92,40 

3 1.178 .758 
16 – 20 78 107,24 

21 – 25 78 107,35 

26 ve üstü 34 108,47 

Destek hizmetler 

1 – 15 21 104,62 

3 .043 .998 
16 – 20 78 107,05 

21 – 25 78 105,39 

26 ve üstü 34 105,84 

 
Tablo 5.26’da bulunan Kruskal Wallis – H sonuçlarına göre, okul 
öncesi öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin sınıf mevcudu değişkenine göre okulun fiziki 
durumu (𝑋2 =4.970), öğretim zamanı (𝑋2 =1.178) ve destek 
hizmetler (𝑋2=.043)  boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmamıştır (p>.05). 
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ALTINCI BÖLÜM 
SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 

 

6.1. Sonuç ve Tartışma 

Bu bölümde araştırmanın alt problemlerine ilişkin 
sonuçlar ve sonuçlara dayalı olarak yapılan tartışma ve önerilere 
yer verilmiştir. 

6.1. 1. Birinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın birinci alt problemi “Okul Öncesi Eğitim 
Kurumlarının Sorunları Ölçeği Güvenilir ve geçerli bir ölçek 
midir?’’ olarak belirlenmiştir. 
           Bu araştırmada okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını 
belirlemek için “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları 
Ölçeği” geliştirilmiştir. Geliştirme sürecinin başında konu ile ilgili 
literatür taraması yapılarak 60 maddelik bir madde havuzu 
oluşturulmuştur. Daha sonra uzmanların ve öğretmenlerin 
görüşleri doğrultusunda 44 maddeye düşürülerek ölçeğin nihai 
formu oluşturulmuştur. Bu form 250 öğretmene dağıtılmış, 
bunlardan dönüş yapılmayanlar ve değerlendirmeye alınamayacak 
durumda olan ölçekler çıkarıldığında geriye kalan 212 ölçek 
değerlendirmeye alınmıştır. Öncelikle 44 maddeden oluşan ölçeği 
öğretmenlere uygulandıktan sonra her bir maddenin madde-
toplam korelasyon değerleri hesaplanmış madde-toplam 
korelasyon değeri 0.25’in altında olan 8 madde ölçekten 
çıkarılmıştır. Ölçeğin yağı geçerliğini test etmek için kalan 36 
madde ile AFA yapılmış ve birden fazla faktörde yüksek değer alan 
ve/veya bir faktöre sadece iki maddeyle bağlı olan 11 madde 
ölçekten çıkarılmıştır. Kalan 25 madde ile tekrar AFA yapılmıştır. 
Elde edilen KMO katsayısı ve Barlett Sphericity testinin ölçeğin 
faktör analizi yapmaya uygun olduğu bulunmuştur.  AFA 
sonucunda ölçeğin öz değerlerinin 1’den büyük 6 faktör altında 
toplandığı ve bu 6 faktörün ölçeğe ilişkin açıkladığı varyans 
değerinin %64.77 olduğu bulunmuştur. Ölçeğin boyutları literatür 
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ile tutarlı olacak şekilde sınıfın fiziki durumu (3), okulun fiziki 
durumu (5), öğretim zamanı (4), ev ziyareti (3), yönetici (5) ve 
destek hizmetler (4) olarak adlandırılmıştır. Ölçeğin güvenirliği 
bulmak için ise Croanbach Alpha katsayısı hesaplanmış ve bu 
değer 0.83 olarak bulunmuştur. Faktör bazında incelendiğinde 
sınıfın fiziki durumu, okulun fiziki durumu, öğretim zamanı, ev 
ziyareti, yönetici ve destek hizmetler boyutlarının değerleri sırasıyla 
0.73, 0.84, 0.74, 0.78, 0.93 ve 0.71 olarak bulunmuştur. Okul 
Öncesi Eğitim Kurumlarının Sorunları Ölçeği’nin geçerlilik ve 
güvenilirliğinin belirlenmesi amacıyla ortaya çıkan bulgular 
incelendiğinde, ölçeğin okul öncesi eğitim kurumlarının 
sorunlarını ölçecek geçerli ve güvenilir bir veri toplama aracı olarak 
kullanılabileceği ifade edilebilir. Elde edilen sonuçlar ışığında, 
geliştirilen bu ölçme aracının, ilgili literatürdeki boşluğu 
doldurabileceği ve daha sonra yapılacak çalışmalara yol 
gösterebileceği belirtilebilir. 

6.1.2. İkinci Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın ikinci alt problemi ‘‘Okul öncesi eğitim 
kurumlarının sorunları ne düzeydedir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Ölçeğin boyutlarından sınıfın fiziki durumu boyutunun 
ortalaması 2.98, okulun fiziki durumu boyutunun ortalaması 3.59, 
öğretim zamanı boyutunun ortalaması 3.72, ev ziyareti boyutunun 
ortalaması 3.91, yönetici boyutunun ortalaması 3.65, destek 
hizmetler boyutunun ortalaması ise 4.21 olarak bulunmuştur. 
Sonuç olarak ölçekte sınıfın fiziki durumu boyutu “kararsızım”, 
okulun fiziki durumu boyutu “katılıyorum”, öğretim zamanı 
boyutu “katılıyorum”, ev ziyareti boyutu “katılıyorum”; yönetici 
boyutunu “katılıyorum”, destek hizmetler boyutunun ise 
“tamamen katılıyorum” düzeyinde olduğu bulunmuştur.  
           Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin 
sınıflarının fiziki durumunun yeterliliği ve niteliği konusunda 
kararsız kaldıkları sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç da yapılan çeşitli 
çalışmaların sonuçlarıyla benzer özellikler taşımaktadır (Kök 
vd.,2007; Ağgül Yalçın ve Yalçın, 2018; Kurşunlu, 2018; Çelik, 
2012; Dönmez, 2008; Baştürk ve Işıkoğlu, 2008; Atalar, 2017; 
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Aktan Kerem ve Cömert, 2006). Bu sonuç da sınıfların gerek 
donanım açısından gerekse de işlevsel açıdan istenilen seviyeye 
ulaşmadığını göstermektedir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin okulun 
fiziki durumunun yeterliliği ve niteliği konusunda sorun 
yaşamadıkları görülmüştür. Çalışmanın bu sonucu yapılan başka 
çalışmaların sonuçlarıyla farklılık göstermektedir (Dönmez, 2008; 
Çelik, 2012; Baran, Yılmaz ve Yıldırım, 2007; Ağgül Yalçın ve 
Yalçın, 2018). Bu sonuca dayanarak okul öncesi öğretmenlerine 
göre okulların genel olarak çocuklara göre düzenlediği sonucuna 
ulaşılabilir. 

Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin 
öğretim zamanı konusunda sorun yaşadıkları görülmüştür. 
Çalışmanın bu sonucu yapılan başka çalışmaların sonuçlarıyla 
örtüşmektedir (Serençelik, 2016; Zayimoğlu Öztürk vd. 2015; 
Tok, 2002). Okul öncesi öğretmenleri okulda etkinliklere hiç ara 
vermeden devam etmek zorundadırlar. Bu durumun da 
öğretmenleri sıkıntıya soktuğu, dikkatlerini çocuklara vermelerinin 
zorlaştığı, performanslarının olumsuz etkilendiği ve arada mola 
ihtiyaçlarının olduğu ortaya çıkmıştır. 
           Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmenlerinin ev 
ziyaretlerini faydalı buldukları, bu konuda sorun yaşamadıkları 
görülmüştür. Bilindiği üzere, okulda verilen eğitimin evde de 
devamının sağlanması açısından ailelerle öğretmen arasındaki 
ilişkinin iyi olması gerekmektedir. Öğretmen, çocuk kadar aileyi de 
yakından tanımalıdır. Tam da bu noktada ev ziyaretlerinin büyük 
fayda sağlayacağı düşünülebilir. (Gülcan ve Taner, 2011) de 
yaptıkları araştırmada öğretmenlerin ilköğretimde ev ziyaretlerinin 
hem öğrencilerin okula uyumuna hem de başarılarına olumlu 
etkide bulunduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Araştırma sonucunda ulaşılan bir diğer sonuç da 
öğretmenlerin okul yöneticileri ile ilgili sorun yaşamadıklarıdır. Bu 
durumun sebebinin okul yöneticilerinin okul öncesi eğitimin 
önemini zamanla anlamaları olduğu düşünülebilir. Bu sonuç 
yapılan bazı araştırmaların sonuçlarıyla benzerlik gösterirken 
(Ayyıldız, 2015), bazı çalışmaların sonuçlarıyla farklılık 
göstermiştir (Zayimoğlu Öztürk vd., 2015, Demir ve Arı, 2013; 
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Serençelik, 2014; Kerem ve Cömert, 2005; Tok, 2002; Turla, Şahin 
ve Avcı,2000; Gündoğan, 2002; Marvin, LaCost, Grady ve 
Mooney, 2003; Ada, Küçükali, Akan ve Dal, 2014).  

Araştırma sonucunda öğretmenlerin sınıflarında destek 
eğitim hizmetleri personeli ihtiyaçlarının olduğu, bu personelde de 
çeşitli özellikler bulunması gerektiğini düşündükleri ortaya 
çıkmıştır. Bu sonuç yapılan bazı çalışmaların sonuçlarıyla 
örtüşmektedir (Zayimoğlu Öztürk vd. 2015; Tok, 2002). 
Öğretmenlerin sınıflarında destek eğitim personeli istemelerinin 
sebebi olarak etkinliklere ara vermeden devam etmekte 
zorlanmaları ve çocukların yaş gruplarının küçük olması olduğu 
düşünülebilir. 

6.1.3. Üçüncü Alt Probleme İlişkin Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin ‘‘Öğretmenlerin, 
okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına ilişkin görüşleri 
cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, öğrenim durumu ve 
çalıştığı okul türü değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

6.1.3.1. Üçüncü Alt Problemin İlk Maddesine İlişkin Sonuç 
ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin ilk maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin görüşleri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik yapılan testler 
sonucunda okulun fiziki durumu, öğretim zamanı, ev ziyareti, 
yönetici ve destek hizmetler boyutları için anlamlı bir farklılık 
göstermemektedir. Sınıfın fiziki durumu boyutuna göre ise 
istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmuştur. Bu farkın erkek 
öğretmenlerin lehine olduğu bulunmuştur. Bu durumun sebebi 
olarak da genellikle kadınların mizaç olarak erkeklere göre daha 
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detaycı olmaları düşünülebilir. (Özpınar ve Sarpkaya, 2010) 
araştırmalarında da köyde görev yapan kadın sınıf öğretmenlerinin 
erkek öğretmenlere göre mesleki memnuniyet boyutunu daha 
yüksek bulmuşlardır. 

6.1.3.2. Üçüncü Alt Problemin İkinci Maddesine İlişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin ikinci maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin görüşleri medeni durum değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin medeni durum değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yapılan test 
sonucunda; sınıfın fiziki durumu, okulun fiziki durumu, öğretim 
zamanı, ev ziyareti ve destek hizmetler boyutları için anlamlı bir 
farklılık görülmezken, yönetici boyutuna göre istatistiksel olarak 
anlamlı farklılık olduğu bulunmuştur. Bu farkın evli öğretmenlerin 
lehine olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonucun da genel olarak 
evli insanların insan ilişkilerinin daha gelişmiş olabileceği ile ilgili 
olduğu düşünülebilir. Bu sonucun aksine yapılan bazı çalışmalarda 
(Şener, 2009; Korkmaz, 2010) bekâr öğretmenlerin öğretmen 
tutumlarının ve kendilerini değerli hissetme düzeylerinin daha 
yüksek olduğunun belirlenmiştir. 

6.1.3.3. Üçüncü Alt Problemin Üçüncü Maddesine İlişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin üçüncü maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin görüşleri yaş değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin yaş değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik yapılan test sonucu 
incelendiğinde; öğretmenlerin yaş değişkenine göre okul öncesi 
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eğitim kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri; sınıfın fiziki durumu, 
öğretim zamanı, ev ziyareti, yönetici ve destek hizmetler boyutları 
için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermemektedir. 
Ancak öğretmenlerin yaş değişkenine göre okul öncesi eğitim 
kurumları sorunlarına ilişkin görüşleri okulun fiziki durumu 
boyutu için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir. 
Bu farkın 30-39 yaş ve 40 ve üstü öğretmenlerin lehine olduğu 
bulunmuştur. Bu durumun sebebi olarak yaşı daha büyük 
öğretmenlerin daha fazla okulda görev yaparak tecrübe edinmiş 
olabilecekleri ve okulların iyi yönlerini görmeye daha meyilli 
olmaları düşünülebilir. Bu noktada öğretmenlerin bu bakış 
açılarının iş doyumunu etkileyeceği düşünülebilir. Bazı 
çalışmalarda da (Günbayı, 2001; Günbayı ve Toprak, 2010; 
Koruklu vd., 2013)  öğretmenlerin yaşı arttıkça iş doyumunun 
arttığı sonucuna ulaşılmıştır.  

6.1.3.4. Üçüncü Alt Problemin Dördüncü Maddesine İlişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin dördüncü maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin görüşleri kıdem yılı değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin kıdem yılı değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik yapılan testin 
sonuçlarına göre ölçeğin boyutları açısından anlamlı bir farklılık 
bulunamamıştır. Araştırmadan elde edilen bu sonuç bazı 
araştırmaların (Özpınar ve Sarpkaya, 2010; Ayyıldız, 2015) 
sonuçlarıyla farklılık göstermektedir Bunun sebebinin ise meslekte 
geçirilen süre arttıkça tecrübenin de artması düşünülebilir. 
Öğretmenlerin tecrübesi arttıkça meslekte karşılaştıkları sorunları 
baş edebilme becerilerinin gelişmesi ve mesleklerini daha çok 
sahiplenmeleri beklenir.  
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6.1.3.5. Üçüncü Alt Problemin Beşinci Maddesine İlişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin beşinci maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin görüşleri okul türü değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin okul türü değişkenine göre anlamlı bir farklılık 
gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik yapılan testlerin 
sonuçlarına göre; öğretim zamanı, ev ziyareti ve destek hizmetler 
boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermezken, 
sınıfın fiziki durumu, okulun fiziki durumu ve yönetici boyutları 
için istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu 
sonuçlar doğrultusunda, anaokulunda görev yapan öğretmenler 
diğer okul türlerinde görev yapanlara göre sınıfın fiziki durumu ve 
okulun fiziki durumu boyutlarındaki sorunlarının daha düşük 
düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırmanın bu sonucu 
bazı çalışmaların (Kalburan, 2014; Karaküçük, 2008) sonuçlarıyla 
örtüşmektedir. Bu durumun sebebi anaokullarının doğrudan okul 
öncesi dönem çocuklarına uygun olarak tasarlandığı, ancak 
bünyesinde anasınıfı olan okulların fiziki donanımında okul öncesi 
dönem çocuklarının özelliklerinin çok da dikkate alınamadığı 
olarak açıklanabilir. Araştırmanın bu sonucunu bazı çalışmaların 
(Doğan, 2012; Ertor, 2015) sonuçları da desteklemektedir. Ayrıca 
anaokulunda görev yapan okul öncesi öğretmenleri anasınıflarında 
görev yapan öğretmenlere göre yönetici boyutunda daha az sorun 
yaşamaktadırlar. Bu sonuç bazı çalışmaların (Ayyıldız, 2015) 
sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Bu durumun sebebi olarak 
anaokullarında görev yapan yöneticilerin okul öncesi öğretmenliği 
alanından olması düşünülebilir.  

6.1.3.6. Üçüncü Alt Problemin Altıncı Maddesine İlişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin altıncı maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
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ilişkin görüşleri destek personeline sahip olma durumu 
değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık 
göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin destek eğitim personeline sahip olma durumu 
değişkenine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini 
belirlemeye yönelik yapılan testin sonuçlarına göre sınıfın fiziki 
durumu, okulun fiziki durumu, ev ziyareti, öğretim zamanı ve 
destek hizmetler boyutları için istatistiksel olarak anlamlı bir 
farklılık bulunmazken, yönetici boyutu için anlamlı bir faklılık 
bulunmuştur.  Bu durum destek eğitim personeli olan 
öğretmenlerin olmayanlara göre yönetici sorunlarının daha yüksek 
olduğunu desteklemektedir. Aktan Kerem ve Cömert (2006) 
çalışmalarında sınıfta personel bulunmamasının öğretmenler 
açısından sorun oluşturduğu sonucuna ulaşmışlardır. 

6.1.3.7. Üçüncü Alt Problemin Yedinci Maddesine İlişkin 
Sonuç ve Tartışma 

Araştırmanın üçüncü alt probleminin yedinci maddesi 
‘‘Öğretmenlerin, okul öncesi eğitim kurumlarının sorunlarına 
ilişkin görüşleri sınıf mevcudu değişkenine göre istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık göstermekte midir?’’ olarak belirlenmiştir. 

Öğretmenlerin okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına 
ilişkin görüşlerinin sınıf mevcudu değişkenine göre anlamlı bir 
farklılık gösterip göstermediğini belirlemeye yönelik testin 
sonuçları incelendiğinde, öğretmenlerin sınıf mevcudu 
değişkenine göre okul öncesi eğitim kurumları sorunlarına ilişkin 
görüşleri okulun fiziki durumu, ev ziyareti, öğretim zamanı, 
yönetici ve destek hizmetler boyutları için istatistiksel olarak 
anlamlı bir farklılık bulunmazken, sınıfın fiziki durumu boyutuna 
göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur. 0-15 arası 
öğrenci sayısına sahip öğretmenlerin 16-20 ve 21-25 arası sınıf 
mevcuduna sahip öğretmenlere göre; 21-25 arası öğrenci sayısına 
sahip öğretmenlerin 26 ve üstü sınıf mevcuduna sahip 
öğretmenlere göre daha düşük düzeyde sınıfın fiziki durumuyla 
ilgili sorun yaşadığı bulunmuştur. Bu sonuç, yapılan bazı 
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çalışmaların sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir (Arı ve Deniz, 
2008; Celep, 2002; Yaman, 2010; Zurawsky, 2003; Tok, 2002; 
Aktan Kerem ve Cömert, 2006). Bunun sebebi olarak sınıf 
mevcudu arttıkça sınıfın fiziki durumunun çocuk sayısına göre 
yetersiz düzeyde kalması ve ayrıca öğretmenlerde stres ve 
tükenmişlik hissine yol açabileceği düşünülebilir. 

6.2. ÖNERİLER 

• Okul öncesi eğitimden sorumlu tutulan yöneticilere 
yönelik okul öncesi eğitimle ilgili eğitimler 
düzenlenebilir. 

• İl milli eğitim müdürlükleri ve MEB bazında okul 
öncesi eğitim kurumlarının sorunlarını çözmeye 
yönelik çalışmalar yapılabilir. 

• Okul öncesi öğretmenliği bölümündeki öğrencilere, 
sorun çözme yeteneği kazandıracak uygulamalar 
yapılabilir. 

• Bünyesinde anasınıfı bulunan ilkokullarda okul 
yöneticilerinden en az birinin okul öncesi öğretmeni 
olması sağlanabilir. 

• Sınıflara destek eğitim personeli istihdamı sağlanabilir. 
• Okul öncesi eğitim kurumlarının tasarlanmasında 

tarafların ve uzmanların görüşlerine başvurulabilir. 
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cevaplayınız.   

Gözde ÖNER ÖZASLAN 

KSÜ Eğitim Yönetimi A.B.D. Yüksek Lisans Öğrencisi 

KİŞİSEL BİLGİLER FORMU 

Cinsiyet       Kadın (  )   Erkek (  ) 

Medeni Durum  Evli (  )Bekar (  ) 

Mezuniyet DurumuÖn Lisans (  )Lisans (  )   Yüksek Lisans  (  ) 

Doktora  (  ) 

Yaş   …….. 

Kıdem Yılı   …… 

Okul Türü  Anaokulu  (  )   İlkokul  (  )   Ortaokul  (  )   Lise  (  ) 

Sınıfınızdaki Destek Eğitim  Personeli Sayısı   ……. 

Sınıf Mevcudu   ……… 
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SORUNLAR 

H
iç
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) 
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) 
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m
(4

) 

T
a
m

a
m

en
 

K
a
tı
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y
o

ru
m

(5
) 

SINIFIN FİZİKİ DURUMU 

1 Sınıfımızın etkili bir eğitim için 
yeterli büyüklükte olduğunu 
düşünüyorum. 

2 Sınıfımızın etkili bir eğitim için 
yeterli materyale sahip olduğunu 
düşünüyorum. 

3 Sınıfımızın etkili bir eğitim için 
yeterli teknolojik donanıma sahip 
olduğunu düşünüyorum. 

OKULUN FİZİKİ DURUMU 

4 Sınıfımızın ve öğrenme 
merkezlerimizin temiz ve hijyenik 
olduğunu düşünüyorum. 

5 Okulumuzun bahçesinin sınıf dışı 
etkinlik yapabilmek için uygun 
olduğunu düşünüyorum. 

6 Okulumuzda çocukların kendi yaş 
ve boylarına uygun 
tuvalet/lavaboların mevcut 
olduğunu düşünüyorum. 

7 Okulumuzdaki tuvaletlerin temizlik 
ve hijyen açısından uygun olduğunu 
düşünüyorum. 

8 Okulumuzda çocukların rahatça ve 
güvenilir bir şekilde yemek 
yiyebilecekleri bir yemek alanı 
bulunduğunu düşünüyorum. 

ÖĞRETİM ZAMANI 

9 Etkinlikler ard arda ve aralıksız 
olduğu için etkinliklere 
odaklanmakta zorluk çektiğimi 
düşünüyorum. 

10 Etkinlikler ard arda ve aralıksız 
olduğu için çocuklara karşı sabrımın 
azaldığını düşünüyorum. 

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARININ 

SORUNLARI ÖLÇEĞİ 
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11 Etkinlikler ard arda ve aralıksız 
olduğu için özel günlerde pano 
(afiş, görsel materyaller) 
hazırlanmasının eğitimi aksattığını 
düşünüyorum. 

     

12 Yıl sonunda gösteri hazırlamamın 
müfredatı uygulamamı aksattığını 
düşünüyorum. 

     

EV ZİYARETİ  

13 Ev ziyareti yapmak istediğimde 
ailelerden olumlu dönüt aldığımı 
düşünüyorum. 

     

14 Ev ziyaretlerinin çocukların okul 
öncesi öğretmenine güven ve sevgi 
duymasına olumlu katkı sağladığını 
düşünüyorum. 

     

15 Ev ziyaretlerinin çocukların okula 
karşı olumlu tutum geliştirmesini 
sağladığını düşünüyorum. 

     

YÖNETİCİ  

16 Okul yöneticilerinin Okul Öncesi 
Eğitimi Yönetmeliği’ni bildiklerini 
düşünüyorum. 

     

17 Okul yöneticilerinin okul öncesi 
öğretmenlerinin çeşitli ihtiyaçlarının 
karşılanmasında gerekli özeni 
gösterdiğini düşünüyorum. 

     

18 Okul yönetiminde okul öncesi 
öğretmenlerinin yeterince fikrinin 
alındığını düşünüyorum. 

     

19 Okul yöneticilerinin okulumuzdaki 
okul öncesi eğitimle ilgili fikirlerime 
saygı duyduklarını düşünüyorum. 

     

20 Okul yöneticilerinin okul öncesi 
eğitime yönelik farklı fikir ve 
uygulamalara açık olduklarını 
düşünüyorum. 

     

DESTEK HİZMETLERİ (DESTEK 
EĞİTİM PERSONELİ) 

 

21 Sınıfımızda en az bir destek eğitim 
personelinin olması gerektiğini 
düşünüyorum. 
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22 Destek eğitim personelinin en az ön 
lisans mezunu olması gerektiğini 
düşünüyorum. (çocuk gelişimi 
mezunu öncelik)  

     

23 Destek eğitim personelinin 
öncelikle küçük yaş gruplarında 
olması gerektiğini düşünüyorum. 

     

24 Destek eğitim personelinin 
öğretmen ile birlikte sınıfa girmesi 
gerektiğini düşünüyorum. 

     

25 Destek eğitim personelinin 
çocukların öz bakım ihtiyaçlarının  
(el yıkama, üst giyme) 
karşılanmasında rol alması 
gerektiğini düşünüyorum. 
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