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ABSTRACT: The purpose of this study was to examine the five-year strategic plans, laws and regulations regarding 
early childhood education in Turkey from the 1950s to today. Categories including scope, definitions, goals and 
principles of and improvements in early childhood education were investigated. Using document analysis technique, 
15 legal documents including laws, legislations, regulations, and nine five-year strategic development plans were 
analyzed. Results showed that the Ministry of Health and Social Support (General Administration of Social Services 
and Child Protection, after 1980s) and the Ministry of Education have administered and regulated rules and 
procedures of public and private childcare facilities which were varied in their functions and principles aligning with 
those of the two ministries. Developmental plans regarding early childhood education were disorganized, 
disconnected and inconsistent with the preceding and subsequent ones. 
Key words: early childhood education, Turkish five-year strategic plans, Turkish laws and regulations  

 
SUMMARY 

Purpose and Significance: The significance of early childhood years in children’s development is well-
known since children’s brain development occurs at the fastest rate, and foundations of children’s 
personal, social and emotional development are established in this period. Thus, providing a high quality 
early childhood experience for children is critical. Among many factors that determine the quality of early 
childhood years, social and political environments within children lives are the ones that influence 
children’s education and development. Studying social and political environment such as organizations, 
institutions, laws, plans, and regulations in a society helps understanding a society’s visions, goals and 
plans for education and development of children.  
Having  this  in  mind,  the  purpose  of  this  study  was  to  examine  the  five-year  strategic  plans,  laws  and  
regulations regarding early childhood education in Turkey from the 1950s to today. Categories including 
age groups, scope, definitions, goals and principles of and improvements in early childhood education in 
strategic plans, laws and regulations were investigated.  
 
Methods: This study employed a qualitative research approach. Document analysis was used. Data came 
from legal documents and five-year strategic development plans. The legal documents included laws, 
legislations, and regulations since the 1950s. A total of 15 legal documents and nine developmental plans 
were analyzed. First, the documents were described within the study framework. Then, changes and 
developments were organized, analyzed and interpreted within specific time periods.  

 
Results: In general, Turkish laws have referred to early childhood education as the education of children 
who  have  not  reached  the  compulsory  education  age  yet.  Until  1997,  laws  had  not  specified  any  age  
period for early childhood education, explicitly. However, in the laws related to the administration of 
kindergartens, pre-kindergartens and other early childcare settings, it was implied that early childhood 
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education covers the age period of 36-72 months. In 1997, the regulation of provision of childcares in 
workplaces expanded the age interval from zero to 72 months.  

As far as missions, principles and functions of early childhood education are considered, from 1950s until 
today, some key elements identified within the missions, principles, or functions have maintained their 
place, some have been moved back and forward among those three aspects, some have been removed, and 
some have been added. For example, having children acquire and speak Turkish language correctly and 
fluently, facilitating their physical, cognitive, and emotional development, and helping them become 
moral and good-mannered individuals have kept its place under the missions since 1962. Preparing 
children for primary education was considered among primary functions of early childhood education in 
some laws, while in some it was removed completely. Not until 1992, values such as respecting for and 
being mindful about Atatürk, nation, flag, family and people had been the elements under missions, 
functions or principles. Those were listed among missions in 1992 and 1996, then among principles in 
2002, and again among missions in 2004. Similarly, providing stimulating learning environment for 
disadvantaged children was listed under missions in 1973, 1992, 1996, and 2002, and then considered 
under principles in 2004.  

Regulations in recent years have identified more contemporary missions, principles, and functions of 
early childhood education. For example, in 2002, promoting children's imaginations, having them express 
their feelings and thoughts in creative ways, and assisting them in developing communication skills were 
considered under missions, and helping children develop self-care skills were added to principles. 
Another critical development is the addition of "measurement and evaluation of educational activities to 
determine whether the goals are accomplished and making further educational planning based on the 
assessments and evaluations". Also, “assessment of children in all developmental domains and evaluation 
of the early childhood education curriculum” was considered under principles in 2004. In addition, for the 
first time, with the regulations in 2004, play was emphasized as the most appropriate learning technique 
for children.  
 
Discussion and Conclusions: Historically, the Ministry of Health and Social Support (General 
Administration of Social Services and Child Protection, after 1980s) and the Ministry of Education have 
administered and regulated rules and procedures of public and private childcare facilities where young 
children who have not been at the age of school yet are being cared and educated. Functions and 
principles of those child care facilities have differed because goals, functions and principles of those two 
ministries were also different in many cases. For example, the Ministry of Education has identified 
principles and goals prioritizing education of children whereas the Ministry of Health and Social Support 
has adopted principles and goals that target meeting childcare needs of working mothers so that mothers 
can work effectively. Likewise, both institutions have categorized age group of children in slightly 
different ways and referred those age groups differently. That is, facilities run by Ministry of Education 
admitted children aged between three and six, and they were called as kindergarten, pre-kindergarten or 
lab classrooms for student teachers while facilities under the Ministry of Health and Social Support 
served children aged between zero and six, and they were called as preschool, daycare center or nursery 
school.  

Developmental plans regarding early childhood education were disorganized, disconnected and 
inconsistent with the preceding and subsequent ones. Some plans targeted quantitative increase of early 
childhood facilities whereas some targeted developing curriculum and standards in early childhood 
education. Only one plan considered the budget to be devoted for early childhood education. The last plan 
did  not  mention  about  education  at  all.  Thus,  overall,  goals  included  in  the  plans  were  hardly  
accomplished because it seems that each plan had its own priority that differs on short-term goals, with a 
lack of vision for long-term investment and detached from the goals determined in the prior year. 
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ÖZET: Bu çal man n amac , Cumhuriyet tarihinde, 1950'li y llardan ba layarak, okul öncesi e itimin ülkenin 
kalk nma ve e itim planlar ndaki yerini ve okul öncesi dönemdeki çocuklar n bak m ve e itimine yönelik yasal 
düzenlemeleri incelemektir. Okul öncesi e itimin kapsam , tan mlar , amaçlar , ilkeleri ve okul öncesi e itimde 
geli meler gibi kategoriler saptanm  ve bu konularda yap lm  düzenlemeler ve de ikler ele al nm r. Doküman 
analizi metodu kullan larak toplam 15 kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelik ile dokuz tane be  y ll k 
kalk nma plan  çal maya dâhil edilmi tir. Çal ma sonucunda okula ba lamam  ve çal ma saatlerinde ailesi 
taraf ndan bak  sa lanamayacak olan çocuklara yönelik hizmetler, Milli E itim Bakanl  ya da Sosyal Sigortalar 
Yard m Bakanl  (1980’den sonra Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü) taraf ndan 
düzenlenmi  ve çocuklar n bak m ve e itimleri bu iki bakanl a ba  kamu veya özel kurum ve kurulu lar  taraf ndan 
yap lm r. Bu hizmetler genellikle e  zamanl  yürütülmü  olsa bile bu iki kurumun temel amaçlar ndaki ve 
ilkelerindeki farkl klar ile toplumsal ihtiyaçlar do rultusunda bu kurumlara ba  kurulu lar da hedef ve ilkelerinde 
farkl k göstermi lerdir. Kalk nma planlar nda okul öncesi e itimi ile ilgili stratejik, istikrarl  ve bir önceki plan n 
üzerine in a edilen planlara yer verilmedi i ortaya ç km r. 
Anahtar Sözcükler: okul öncesi e itim, Türk yasalar , kalk nma planlar  

 
Okul öncesi y llar olarak da adland lan 0-6 ya  döneminin çocuklar n geli imlerinin her 
alan nda çok önemli bir yeri oldu u bilinmektedir. Beyin geli iminin en h zl  oldu u, ki ili in, 
duygusal ve sosyal geli imin de temellerinin at ld  bu dönemin çocu un geli im ve 
gereksinimlerine uygun, nitelikli bir ekilde geçirilmesi önemlidir. Bu dönemin nas l geçti ini 
belirleyen pek çok faktör aras nda, içinde ya an lan dönemin toplumsal ve siyasal artlar  
önemli bir yer tutar. 

 Çocu un geli imini etkileyen çe itli etmenleri, Bronfenbrenner (1986) Çevrebilim 
teorisinde aç klam r. Çevrebilim teorisi, iç içe geçmi  ve çocuklar  do rudan veya dolayl  
olarak etkileyen be  katmandan olu an bir sistemdir. lk katman  (mikrosistem) çocu un ailesi 
ve yak n çevresi (mahalle, okul, kre , vb.) olu turur. kinci katman  (mezosistem) ise bunlar 
aras ndaki etkile im olarak nitelemi tir. Üçüncü katman  (ekzosistem) toplumdaki kurum ve 
kurulu lar, dördüncü (makrosistem) katman  da toplumsal de erler, kanunlar ve yasalar 
olu turur. En d  katmanda (kronosistem) ise çocu un ya ad  zaman, bu zamandaki sava lar, 
sosyal ve ekonomik ak mlar ile de imler gibi özellikler yer al r. Bu sistemlerden her biri 
çocuklar n geli imi ve e itiminde çok etkili olmakla birlikte, en d taki üç sistem, yani 
ekzosistem, makrosistem ve kronosistem kapsam na giren unsurlar, bir toplumun çocuklar n 

itimi ve geli imine yönelik devlet politikalar  ve yat mlar  yans tt  için ayr  bir yere 
sahiptir.  

Dünya tarihine bak ld nda, çok eski y llarda çocuklar n ortalama olarak yedi ya na 
kadar evde bak ld , bu ya tan sonra resmi e itim almak üzere okullara gönderildi i görülür. 
Daha sonralar  ise endüstrile menin ba lamas  ile orta ve üst sosyoekonomik düzey ailelerin 
çocuklar n yedi ve daha erken ya larda mahalle okullar na devam etmelerine veya özel 
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retmenlerden e itim almalar na ra men, yoksul aile çocuklar n yedi ya  geçmi  olsa bile, 
ço unlukla çal malar  gerekti i için, resmi bir okula gidemedikleri görülmü tür. Bu durum da 
çocuklar n büyük bir ço unlu unun okuma-yazma ö renememesine yol açm r 18. yüzy n 
sonlar nda ve 19. yüzy n ba lar nda çocuklar n okulla lmas na yönelik ortaya ç kan ak n 
ard ndan, 1836'da Froebel çocuklar için Almanya'da ilk okul öncesi e itim kurumunu 
(kindergarten) kurmu  ve bu kurumlar dünyan n çe itli ülkelerinde yayg nla r (Lascarides 
ve Hinitz, 2000; McGill-Franzen, 1993).  

Türk tarihi incelendi inde okul öncesi e itim kurumlar n temellerinin 15. yüzy lda 
at ld  (Aral, Kand r, ve Can Ya ar, 2000), özellikle me rutiyet döneminde önemli geli melerin 
ya and  ve ilk resmi anaokullar n Balkan Sava lar 'n  takip eden y llarda aç ld  
bilinmektedir (Akyüz, 1996; Onur, 2005). Cumhuriyetin ilk kuruldu u y llarda ise okul öncesi 

itime yap lan yat mlar n ve devlet politikalar n ülke artlar ndan dolay  geriledi i 
görülmektedir (Deretarla-Gül, 2008).  

 Bu ba lamda, bir toplumdaki çocuklar n bak m ve e itimi ile ilgili kurum ve 
kurulu lar n getirdi i yasal düzenlemeleri ve devlet politikalar  incelemek ve anlamak, o 
toplumun çocuklar n e itimi ve geli imine yakla  ve hedeflerini ve bu hedefleri ba armak 
için izledi i politikalar  kavrayabilmek aç ndan önemlidir. 

Amaç 
Bu çal man n amac , Cumhuriyet tarihinde, 1950'li y llardan ba layarak, okul öncesi e itimin 
ülkenin kalk nma ve e itim planlar ndaki yerini ve okul öncesi dönemdeki çocuklar n bak m ve 

itimine yönelik yasal düzenlemeleri incelemektir. Okul öncesi e itimin kapsam , tan mlar , 
amaçlar , ilkeleri ve okul öncesi e itimde geli meler gibi kategoriler saptanm  ve bu konularda 
yap lm  düzenlemeler ve de ikler ele al nm r.  

YÖNTEM 
Bu ara rmada doküman analizi metodu kullan lm r. Doküman analizi metodu, resmi ve/veya 
özel kay tlar n sistematik bir biçimde incelenmesi ve yorumlanmas  için kullan lan nitel bir 
ara rma tekni idir (Ekiz, 2009).  

Ara rman n Veri Kayna   
Ara rman n veri kayna  yasal dokümanlar ve be  y ll k kalk nma planlar  olu turmu tur. 
Yasal doküman olarak kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelikler incelenmi tir. 
Resmi Gazete'nin nternet adresinde "ilkö retim", "okulöncesi" "okul öncesi", "e itim", 
"anaokulu", "anas ", "kre ", "özel okullar" anahtar kelimeleri kullan larak tarama yap lm r. 
Bulunan pek çok say daki doküman n içeri i, öncelikle okul öncesi e itime de inip de inmedi i 
yönünde incelenmi , daha sonra bir önceki kanunla kar la larak içeri inin farkl  olup 
olmad  saptanm r. Doküman n ayn  bilgileri içermesi durumunda, dokümana ayr ca 
de inilmemi ; de iklik içermesi durumunda ise kanun olarak listelenmi  ve aç klanm r. 
Ula lan yüzü a n kanun, kanun hükmünde kararname ve yönetmelik aras ndan toplam 15'i 
çal maya dâhil edilmi tir. Bu kanunlar Tablo 1'de listelenmi tir.  
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Tablo 1. Okul Öncesi le lgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikler 

l Kanun Ad  Resmi Gazete 

  Tarih Say  

1953 Gebe ve Emzikli Kad nlar n Çal lma artlar yla Emzirme Odalar  ve 
Kre ler Hakk nda Nizamname 

10.09.1953 8504 

1961 222 Say lkö retim ve E itim Kanunu 12.01.1961 10705 

1962 222 Say  ilkö retim ve E itim Kanununa Göre Haz rlanan Bölge 
lkokullar  Yönetmeli i'ne göre haz rlanan Ana Okullar  ve S flar  

Yönetmeli i 

18.07.1962 11157 

1966 Sa k ve Sosyal Yard m Bakanl na ba  Kre  ve Gündüz Bak mevleri 
Yönetmeli i  

01.11.1966 12440 

1969 Gebe veya Emzikli Kad nlar n Çal lma artlar yla Emzirme Odalar  ve 
Çocuk Bak m Yurtlar  (Kre ) Hakk nda Tüzük 

22.05.1969 13204 

1973 1739 Say  Milli E itim Temel Kanunu 24.06.1973 14574 

1978 Sa k ve Sosyal Yard m Bakanl  Kre  ve Gündüz Bak mevleri letme 
Yönetmeli i  

07.10.1978 16397 

1983 2842 Say  1739 Say  Milli E itim Temel Kanununun Baz  Maddelerinin 
De tirilmesi Hakk nda Kanun 

18.06.1983 18081 

1992 Milli E itim Bakanl  Anaokulu-Anas  ve Uygulama S  
Yönetmeli i 

16.12.1992 21437 

1996 Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli i 21.07.1996 22703 

1997 1475 Say  Kanununa Tabi  Yerlerinde verenlerin Kuracaklar  Okul 
Öncesi E itim Kurumlar n E itim ve leyi  Esaslar  Hakk nda Tüzük 

01.05.1997 22976 

2002 Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli i 26.02.2002 24679 

2004 Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli i 08.06.2004 25486 

2006 Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na 
Dair Yönetmelik 

20.02.2006 26086 

2012 Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na 
Dair Yönetmelik 

21.08.2012 28360 

 
Kalk nma planlar  ve kapsad  y llar Tablo 2’de verilmi tir. 
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Tablo 2. Kalk nma Planlar  ve Kapsad  Y llar 

Kalk nma Plan  Kapsad  Y llar 

Birinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  1963-1967 

kinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  1968-1972 

Üçüncü Be  Y ll k Kalk nma Plan  1973-1977 

Dördüncü Be  Y ll k Kalk nma Plan  1979-1983 

Be inci Be  Y ll k Kalk nma Plan  1985-1989 

Alt nc  Be  Y ll k Kalk nma Plan  1990-1994 

Yedinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  1996-2000 

Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  2001-2005 

Dokuzuncu Be  Y ll k Kalk nma Plan  2007-2013 

 

Verilerin Analizi 
Dokümanlar, önce çal man n amac  kapsam nda betimlenmi tir. Dokümanlar incelendikten 
sonra geli me ve de meler zaman dilimlerine göre organize edilerek analiz edilmi  ve 
yorumlanm r. Zaman dilimi belirlenirken kanunlar n ve planlar n zamanlar n uyu mas  esas 
al nm  ve böylece, o zaman dilimindeki de me ve geli melerin yorumu ve incelenmesi 
yap lm r.  

BULGULAR 

1950-1980 Y llar  Aras  
Cumhuriyet tarihinde okul öncesi dönemdeki çocuklar ile ilgili ilk kanun, 1953 y nda Sa k 
ve Sosyal Yard m Bakanl  (SSYB) taraf ndan özellikle çal an annelerin çocuklar n bak  
ve e itimi için ç kar lm r (T.C. Resmi Gazete, 1953). Bu kanuna göre, 300’den fazla kad n 

çi çal ran kurumlarda 1-6 ya  grubu çocuklar için emzirme odas  ve kre  aç lmas  
zorunlulu u getirilmi , 0-2 ya  aras ndaki çocuklar meme ve mama çocuklar  olarak 
adland lm  ve 2 ya ndan büyük çocuklardan ayr  bak lmalar  kararla lm r. Kre  ise  2  
ya ndan büyük çocuklar n bak ld  yerler olarak adland lm r.  

1966 y nda ç kar lan SSYB’ye ba  Kre  ve Gündüz Bak mevleri Yönetmeli i (1966) 
ile çal an annelerin çocuklar n bak  ile ilgili daha spesifik düzenlemelere gidilmi tir. Bu 
kanuna göre "kre  0-2 ya  aras  (2 ya ndan gün almam ) çocuklar n bak ld , gündüz 
bak mevi ise 3-6 ya  aras  (7 ya ndan gün almam ) çocuklar n gündüzlü olarak bak p 

itildi i yerler" olarak tan mlanm r. Kre  ve gündüz bak mevlerinin amaçlar  ise öyle 
belirlenmi tir: 

“(1) De en hayat artlar n y nlad  ekonomik ve sosyal ortam n getirdi i aile 
sorunlar  çözümlemek, çocu un ve ailenin refah  geli tirmek maksad yla çal an anan n 
çocu una gündüz bak m hizmetini sa lamak amac yla kurulmu  yerlerdir. (2) [Bu kurumlar] 
Bebeklerin ve küçük çocuklar n fiziksel, ruhsal ve sosyal geli imlerini sa lar. Toplumun ve 
bireyin ki isel problemlerini azalt  ve giderici ödev yaparak e itim örgütlerine yard mc  olur” 
(T.C. Resmi Gazete, 1966: 3).  
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Yine SSYB taraf ndan 1969 y nda ç kar lan kanunda (Gebe veya Emzikli Kad nlar n 
Çal lma artlar yla Emzirme Odalar  ve Çocuk Bak m Yurtlar  Hakk nda Tüzük, 1969) 100-
300 aras  kad n i çi çal ran kurumlarda bir ya n alt ndaki çocuklar n b rak p bak laca  yer, 
300’den fazla kad n i çi çal ran kurumlarda 0-6 ya  çocuklar n b rak p bak labilece i kre  
aç lmas  zorunlulu u getirilmi tir. Bir önceki düzenlemede oldu u gibi emzirme odalar  ve kre  
olarak iki ayr  grup halinde çocuklar n bak lmas  öngörülmü tür.  

Di er yandan, okul öncesi e itimi Türk Milli E itim literatürüne ilk olarak 1961 y nda 
kar lan 222 say lkö retim ve E itim Kanunu ile girmi  ve bu kanunda okul öncesi e itimi 

iste e ba lanm r. Bunu takiben, Milli E itim Bakanl  (MEB) taraf ndan 1962 y nda "222 
Say  ilkö retim ve E itim Kanununa Göre Haz rlanan Bölge lkokullar  Yönetmeli i'ne göre 
haz rlanan Anaokullar  ve S flar  Yönetmeli i" ç kar lm r. Bu kanunda anaokullar , 3-6 ya  
aras  çocuklara bak m ve e itim veren kurumlara verilmi  bir isim olmu tur. Kanun, 
anaokullar  ikiye ay rm  ve 3-4 ya  çocuklar  içine alan gruba "çocuk yuvas ", 5-6 ya  
çocuklar  içine alan gruba ise "ana s " veya "çocuk bahçesi’" ismini vermi tir. Bu kanunda 
anaokullar n amaçlar ; (1) çocuklar  ilkö retime haz rlamak, (2) Türkçelerini geli tirmek, (3) 
anaokullar na ö retmen yeti tiren müesseselerin uygulama çal malar na imkân vermek ve (4) 
özel e itime muhtaç çocuklar  yeti tirmek olarak s ralanm r. Bu kanunda kimlerin 
çocuklar n anaokuluna gidebilece i ifade edilmemi tir.  

Bu y llarda ilki yap lan ve 1963-1967 y llar  kapsayan Birinci Be  Y ll k Kalk nma 
Plan  (Devlet Planlama Te kilat [DPT], 1962)’nda e itimin sosyal hedeflere ve kalk nma 
hedeflerine ula mak için önemine i aret edilmi  ve nitelikli insan gücüne sahip olmak için 

itimin öneminden bahsedilmi tir. 1961 y  itibari ile ilkö retim ça ndaki toplam nüfusun 
%70’inin okula devam etti i saptanm  ve ilkö retim ça ndaki nüfusun her birine okul imkân  
sa lamak hedeflenmi tir. Bu planda 222 say lkö retim ve E itim Kanununa at fta 
bulunularak, “222 say lkö retim Kanununun hedefi ve bu hedefe varmak için konan metot ve 
ilkeler baz  hükümleri bak ndan yurdun malî, iktisadi ve sosyal yap na uymad ndan bu 
yönde geçmi  tecrübelerin nda ciddi ve köklü bir düzeltmeye derhal geçilecektir" (DPT, 
1962: 466) eklinde bir hedef seçilmi tir. Bu ilk planlama kapsam nda okul öncesi e itime yer 
verilmemi tir. Dolay yla, her ne kadar 222 say  kanunda okul öncesi e itim yerini alm  olsa 
da, kalk nma planlamas  çerçevesinde bu kademe göz ard  edilmi tir.   

Birinci Be  Y ll k Kalk nma Plan 'na müteakip ve 1969-1972 y llar  kapsayan kinci 
Be  Y ll k Kalk nma Plan  (DPT, 1967) 'nda ise okul öncesi e itim yerini alm r. Bu planda 

itim, örgün ve yayg n e itim olarak ayr lm  ve örgün e itim (1) temel e itim, (2) ortaö retim 
birinci devre, (3) ortaö retim ikinci devre ve (4) yüksekö retim olarak kademelendirilmi tir. 
Okul öncesi e itim ise ilkö retim ile birlikte temel e itim kademesinde yerini alm r. Okul 
öncesi e itimin tan , “3-6 ya ndaki çocuklar n e itimidir” olarak yap lm  ve kapsam , 
“Ancak ‘Anne e itiminden yoksun çocuklar n’ e itimi için ele al nacakt r” olarak 

rland lm r (DPT, 1967: 172). Anne e itiminden yoksun 3-6 ya ndaki çocuklar n e itimi 
için ba ms z anaokullar  ve ilkokullara ba  anas flar n kurulmas  ve k z enstitülerinde 
çocuk yuvalar n aç lmas  planlanm r.  

1970-1971 ö retim y nda toplam 118 anas  aç lm  ve 118 ö retmen ile 2114 çocu a 
hizmet verilmi tir. Ayn  y l Adana’da iki ve Ankara, Bolu, Gaziantep ve Zonguldak’ta birer 
olmak üzere toplam alt  anaokulu aç lm  ve 29 ö retmen ile 569 çocu a hizmet verilmi tir. 
Özel sektöre ait anaokulu say  ise 70 olmu tur (DPT, 1972). 

1973-1977 y llar  kapsayan Üçüncü Be  Y ll k Kalk nma Plan  (DPT, 1972)’nda ise 
okul öncesi e itim için bir model geli tirilmesi ve özel sektörün te viki gündeme al nm r. Bu 
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dönemde, okul öncesi e itimin sadece anne e itiminden yoksun 3-6 ya lar ndaki çocuklar için 
de il, bütün 3-6 ya  aras  çocuklar  kapsayacak ekilde geli tirilmesi gerekti i vurgulanm , 
fakat mali kaynak yetersizli inden dolay  “konuyla ilgili ara rmalar yap lacak ve soruna uzun 
dönem içinde kapsaml  bir ekilde yakla lmas  için gerekli haz rl klar yap lacakt r” (DPT, 
1972: 741) olarak sonuçland lm r. “K z meslek liseleri bünyesindeki anaokullar , SSYB’nin 
çocuk yuvalar  ve belli i yerlerinde kanunen aç lmas  gereken çocuk yuvalar  ve anaokullar  
uygulamas  geni letilerek devam ettirilecektir” (DPT, 1972: 743) ise öngörülen tedbirler 
aras nda yer alm r. Ek olarak, ifade edilen “okul öncesi e itim ve bak m birimlerinin 
standartlar  ve e itim programlar  MEB taraf ndan saptanacak özel kesimin bu konudaki 
çabalar  te vik edilecek, yol gösterici yay nlar, ara rmalar yap lacak ve denetleme 
sa lanacakt r” (DPT, 1972: 743) ifadesiyle 1973-1977 y llar n okul öncesi e itimi alan nda 
yol haritas  çizilmi tir.  

1973-1974 ö retim y nda toplam 245 anas  ve sekiz anaokulu aç lm r. 1977-1978 
retim y nda toplam 894 anas nda 1087 ö retmen ile 17986 çocu a; 11 anaokulunda 60 
retmen ile 1135 çocu a ve k z meslek liselerine ba  275 uygulama okulunda 575 ö retmen 

ile 5782 çocu a e itim ve bak m hizmeti verilmi tir. Ayr ca,1976-1977 ö retim y nda toplam 
137 özel anaokulu aç lm r (DPT, 1979). 

1973 y nda MEB taraf ndan ç kar lan 1739 say  Milli E itim Temel Kanunu'nda okul 
öncesi e itim kurumlar  olarak ba ms z anaokullar  veya birinci kademeye ba  anas flar na 
yer verilmi tir. Bu kanun ile ilk kez okul öncesi e itimin amaç ve görevleri belirlenmi  ve u 
ekilde s ralanm r:  

"(1) Çocuklar n beden, zihin ve duygu geli mesini ve iyi al kanl klar kazanmas  
sa lamak; (2) Onlar  temel e itime haz rlamak; (3) artlar  elveri siz çevrelerden ve ailelerden 
gelen çocuklar için ortak bir yeti me ortam  yaratmak; (4) Çocuklar n Türkçeyi do ru ve güzel 
konu malar  sa lamak"(1739 say  Milli E itim Temel Kanunu, 1973: 2).  

1978 y nda SSYB taraf ndan ç kar lan Kre  ve Gündüz Bak mevleri letme 
Yönetmeli i’nde kre  ve gündüz bak mevlerinin amac , “çal an annelerin çocuklar n 
bak mlar  gerçekle tirmek, fiziksel ve ruhsal sa klar  korumak ve sürdürmek, ya ama 
güvenli, sa kl  ve huzurlu ba lamalar , topluma yararl  ki iler olarak yeti melerini sa lamak” 
olarak;.ilkeler ise “(1) Kendisi veya ailesi ile ilgili rk, din, cinsiyet, milliyet, sosyal köken fark  
gözetmeksizin çocuklara bakmak; (2) Çocuklara fiziksel, ruhsal ve sosyal geli mesini 
sa layacak f rsatlar vermek; (3) Fiziksel, ruhsal ve sosyal bak mdan özürlü olan çocu a özel ilgi 
göstermek” (Kre  ve Gündüz Bak mevleri letme Yönetmeli i, 1978: 9) olarak belirlenmi tir.  

1980-1990 Y lar  Aras  
1979-1983 y llar  içine alan Dördüncü Be  Y ll k Kalk nma Plan 'nda (DPT, 1979) genel 
olarak e itime ayr lan kaynaklar n etkili bir ekilde kullan lamamas ndan dolay , okul öncesi 

itim de dâhil olmak üzere, e itimin toplumun tüm kesimlerinde dengeli ve verimli bir ekilde 
yayg nla lamad na dikkat çekilmi tir. Kentle mi  bölgelerden ba layarak gecekondularda 
ya ayan çocuklar ile i çi çocuklar n okul öncesi e itiminin kapsam na al nmas  hedeflenmi  
ve pilot uygulamalar yap lmas  planlanm r. E itim sisteminde rasyonel de iklikler 
yap lmas  hedeflenmi  bu planda, pilot uygulama sonuçlar  dikkate al narak ve sistemin 
bütünlü ü içinde okul öncesi e itimin yayg nla lmas  öngörülmü tür. Okul öncesi e itim için 
belirlenen bu hedefin gerçekle tirilmesi için temel e itim birinci kademe için ayr lan bütçenin 
1/36’i, ikinci kademe için ayr lan bütçenin 1/14’i ve ortaö retim için ayr lan bütçenin 1/34’i 
olan 500 milyon Lira bütçe ayr lm r.  



Ümmühan Ye il DA LI & Arif DA LI 

 

© 2012 AKU, Kuramsal E itimbilim Dergisi - Journal of Theoretical Educational Science, 5(4), 454-467 
 

462 

Bunu takiben ç kar lan ve 1985-1989 y llar  içine alan Be inci Be  Y ll k Kalk nma 
Plan 'nda (DPT, 1984) “temel e itim” kavram  yerini “ilkö retim” kavram na b rakm  ve 
ilkö retim “anas , ilkokulu ve ortaokulu” kapsam r. Bu planda anaokullar n “Çal an 
annelerin yo un oldu u ehir merkezleri ile sosyo-ekonomik durumu elveri siz ailelerin 
ya ad  gecekondu bölgelerinde ve kalk nmada öncelikli yörelerde yayg nla lmas ” (DPT, 
1984: 141) kararla lm r. Bu planda ilkokul öncesi dönem olarak da adland lan 5-6 ya  
aras  çocuklarda okulla ma oran n %10'a ç kar lmas , bunun gerçekle tirilmesi ve 
anaokullar yla anas flar n yayg nla lmas  için kamu ve özel kurulu  imkânlar ndan azamî 
derecede yararlan lmas  hedeflenmi tir.  

1990-1994 y llar  kapsayan Alt nc  Be  Y ll k Kalk nma Plan  (DPT, 1989)’nda ise 
1988-1989 ö retim y  itibariyle %4,2’sinin okul öncesi e itim kurumlar nda hizmet almas  
planlanan 5-6 ya  aras  çocuk nüfusunun 1993-1994 ö retim y  itibariyle %11,5’e ç kart lmas  
ve bunun için de daha önceki planlarda oldu u gibi anaokullar  ve anas flar n 
yayg nla lmas  hedeflenmi tir. 1996-2000 y llar  içeren Yedinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  
(DPT, 1995)’ndaki verilere göre ise bu oran %5,1’de kalm , say sal verilerdeki ilerlemenin 
yetersizli ine dikkat çekilmi tir. Bu plan döneminin sonu itibariyle (2000-2001) okul öncesi 

itimde okulla ma oran n %16’ya ç kar lmas  hedeflenmi tir, fakat verilere göre 1999-2000 
retim y nda okul öncesi e itimde okulla ma oran  %9,8’de kalm r. Bu son iki planda daha 

çok say sal geli melere yo unla lm  ve okul öncesi e itimin yayg nla lmas  bir kez daha 
vurgulanm r.  

1980'li y llarda yap lan yasal düzenlemeler, 1983 y nda MEB taraf ndan gidilen ve okul 
öncesi e itim kurumlar  kapsam na, anaokullar  ve anas flar na ek olarak, di er ö retim 
kurumlar nda aç labilecek uygulama s flar  ekleyen düzenleme (2842 Say  1739 Say  
Milli E itim Temel Kanununun Baz  Maddelerinin De tirilmesi Hakk nda Kanun, 1983) ile 

rl r. SSYB'nin bu y lda ç karm  oldu u kanunlar ise daha çok kurumlar n i leyi ine 
yönelik olmu , bu çal man n temas n d nda kal nm r.  

1990'l  y llar, okul öncesi e itim düzenlemelerinin daha hareketli ve daha detayl  oldu u 
llard r. MEB taraf ndan 1992 y nda ç kar lan Milli E itim Bakanl  Anaokulu-Anas  ve 

Uygulama S  Yönetmeli i’ne göre anaokulu, 36-72 ay çocuklar n e itimi amac yla aç lan 
okul öncesi ba ms z e itim kurumlar ; anas , 48-72 ay çocuklar n e itimi amac yla aç lan, 
ilkokul ve ilkö retim okullar na ba  okul öncesi e itim s ; uygulama s  ise 36-72 ay 
çocuklar n e itimi amac yla aç lan MEB’e ba  di er ö retim kurumlar  bünyesindeki okul 
öncesi e itim s  kapsam r.  

Ayn  kurum taraf ndan 1996 y nda ç kar lan Okul Öncesi E itim Kurumlar  
Yönetmeli i, bu ya  aral klar  anaokulu için 37-72 ayl k, anas  için 61-72 ayl k ve 
uygulama s  için 37-72 ayl k olarak yeniden düzenlemi tir. Bu yönetmelikte anaokulu ve 
uygulama s flar na, kay tlar n yap ld  y n Eylül ay  sonuna kadar 36 ay  dolduran, ana 

flar na ise Eylül ay  sonuna kadar 60 ay  dolduran çocuklar n kayd na izin verilmi tir. 
Ayr ca anas flar na 48 ayl k çocuklar n kayd na da gruptaki çocuk say  yetersiz oldu u 
taktirde izin verilmi tir. Bu kanun ile ilk kez okul öncesi e itimin ilkeleri belirlenmi  ve u 
ekilde s ralanm r: 

 “(1) Çocuklar n beden, hareket, zihin, dil, duygu ve sosyal yönden yeteneklerine göre 
geli imlerini sa layacak e itim ortam  haz rlan r. (2) E itim faaliyetleri düzenlenirken 
çocuklar n ya lar , ilgi ve ihtiyaçlar  ile okulun ve çevrenin imkânlar  göz önünde bulundurulur. 
(3) E itim ve ö retim planl  programl  olur. Program konular n ele al  ve çevrenin 
imkânlar  göz önünde bulundurulur. (4) Okul öncesi e itim, çocuklar  sevgi, sayg , i birli i, 
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sorumluluk, yard mla ma ve payla ma duygular  geli tirici nitelikte olur. (5) Çocuklar n 
Türkçe’yi do ru ve güzel konu malar na gereken önem verilir. (6) Çocuklarda Türkiye, Türk 
Milleti, Türk Bayra , Atatürk, aile ve insan sevgisi ile ilgili duygular uyand r ve manevi 
de erlere ba klar  sa lan r. (7) F rsat e itiminden yararland larak kazand lacak de erlerin 
çocuklar n kendi tecrübelerine dayand lmas na önem verilir. (8) Çocuklara it davran r, ferdi 
farkl klar göz önünde bulundurulur; ayr m yapmadan gerekli ilgi, sevgi ve efkat gösterilir. 
Hiçbir ekilde ceza verilmez. (9) Çocuklara toplumun sosyal ve kültürel de erleri benimsetilir 
ve geli tirilir. (10) E itim faaliyetleri yürütülürken çocuklar n ki iliklerini zedeleyici, bask  ve 

tlamalara yer verilmemelidir. E itim, sevgi ve efkat anlay  içinde yürütülür. (11) 
Çocuklar n, temizlik, do ru ve dengeli beslenme al kanl klar  kazanmalar  sa lan r. (12) 
Çocuklar n, çevre temizli i ve düzeni ile sa kl  bir çevre olu mas  hakk nda bilgi sahibi ve 
duyarl  olmalar  sa lan r. (13) E itim, okul aile i birli i içinde verilir” (Okul Öncesi E itim 
Kurumlar  Yönetmeli i, 1996: 2-3).  

1997 y nda SSYB taraf ndan ç kar lan ve 1475 Say  Kanununa Tabi  Yerlerinde 
Kurulacak Olan Okul Öncesi E itim Kurumlar n Özellikleri le lgili Düzenlemeyi Yapan 
Yönetmelik’e göre 150’den fazla kad n i çi çal ran kurumlarda bir ya n alt ndaki çocuklar 
için emzirme odalar n, 0-72 ay aras ndaki çocuklar için çocuk bak m yurtlar n/kre lerin, 36-
72 ay aras  çocuklar için anaokullar n aç lmas  zorunlulu u getirilmi tir. Bu kanun ile i  
yerlerinde kurulacak okul öncesi kurumlar n e itim faaliyetleri MEB’e verilmi  ve bu 
kurumlarda çocuklar n bak m ve e itimlerinin MEB program ve mevzuat na göre yürütülmesi 
kararla lm r.  

2000'li Y llardan Bugüne 
Bu zaman dilimi, 2001-2005 y llar  içeren Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma Plan  ile 2007-2013 

llar  içeren Dokuzuncu Be  Y ll k Kalk nma Plan  kapsar. Sekizinci Be  Y ll k Kalk nma 
Plan 'nda (DPT, 2000) ilk kez okul öncesi e itim kurumlar nda standart geli tirilmesine 
de inilmi  ve “Okul öncesi e itim döneminde toplum tabanl , milli, ahlâki ve manevi de erlere 
ba  e itim verilebilmesi için yaz , sözlü ve görüntülü e itim programlar n yap  
özendirilecektir” (DPT, 2000: 84.) denilmi tir. Okul öncesi e itim veren kurum ve kurulu lar 
aras ndaki uyum ve devaml n sa lanmas na de inilmi tir. Ayr ca bu planda okul öncesi 

itim kurumlar ndaki çocuklar n Türkçeyi güzel kullanmalar , trafik bilgisi almalar  ve 
kurallara uyma al kanl klar  geli tirmeleri için müfredat programlar n uygulanmas  
öngörülmü tür. Okul öncesi e itimde okulla ma oran n 2005 y  itibariyle %25’e ç kar lmas  
hedeflenmi tir. Dokuzuncu Be  Y ll k Kalk nma Plan  (DPT, 2006)’nda ise ekonomik model 
üzerinde durulmu , e itim-ö retime aç kça de inilmemi tir.  

Bu zaman diliminde MEB taraf ndan okul öncesi ile ilgili çe itli yasal düzenlemeler 
yap lm r. 2002 y nda (Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli i, 2002), anaokulu ya  36-
72 ay, anas  ya  60-72 ay ve uygulama s  ya  36-72 ay olarak de tirilmi  ve Eylül ay  
itibariyle çocuklar n minimum ya art  sa lamalar  aranm r. 2004 y nda (Okul Öncesi 

itim Kurumlar  Yönetmeli i, 2004) ise anaokulu ya  tekrar 37-72 olmu , di erleri ayn  
kalm r. 2006 y na kadar devam eden bu uygulama, 2006 y nda ç kan yönetmelikle (Okul 
Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik, 2006) 
de tirilmi  ve Eylül ay  Aral k ay na çekilmi  ve Aral k ay n sonuna kadar 60 ay  
tamamlayan çocuklar ile yer bulunursa 48 ay  tamamlayan çocuklar n anas flar na kay t 
yapt rmalar na izin verilmi tir. Dolay yla, 2006 y nda çocu un anas na ba lamak için 
gerekli olan ya  ko ulu küçültülmü  ve normal ko ullarda 57 ayl k çocuklar n, yer bulundu u 
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takdirde de 45 ayl k çocuklar n okul ba lad  tarihte anas flar na kay tlar na müsaade 
edilmi tir.  

2012 y nda ç kar lan yönetmelik (Okul Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli inde 
De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik, 2012) ile anaokulu ya  37-66 ay; anas  ya  48-66 
ay ve uygulama s  ya  37-66 ay olarak de tirilmi tir. Di er taraftan, ayn  kanun ile kay t 
artlar nda çocuklar n daha önce Aral k ay  itibariyle kar lamas  gereken minimum ya  ko ulu 

tekrar Eylül ay na çekilmi  ve çocu un Eylül ay nda 45 ayl k de il 48 ayl k olmas  ko ulu 
aranm r. Ayr ca, bu yönetmelikle çocuklar n anaokulu, anas  ve uygulama okulundan 
faydalanabilece i ya n üst limiti 69 ayl ktan 66 ayl a çekilmi tir. 66 ay üst limiti, daha sonra 
bir madde ile “60-66 ay aras  çocuklardan geli im yönünden haz r oldu u anla lanlar, velisinin 
yaz  iste i üzerine ilkokula, di erleri ise okul öncesi e itim kurumlar na kaydedilebilir” (Okul 
Öncesi E itim Kurumlar  Yönetmeli inde De iklik Yap lmas na Dair Yönetmelik, 2012: 
Madde 4) eklinde düzenlenmi tir.  

1950'den Bugüne Genel De erlendirme 
Türk yasalar nda, genel olarak, zorunlu e itim ya na gelmemi  olan çocuklar n e itimi okul 
öncesi e itim olarak adland lm r. 1997 y na kadar her ne kadar okul öncesi e itimin ya  
kapsam  belirtilmemi  olsa da münferit kanunlarda verilen anaokullar , anas flar , uygulama 

flar  tan mlar ndan anla ld  üzere okul öncesi e itim ya  36-72 ay olarak al nm r. 1997 
nda ç kar lan  Yerlerinde Okul Öncesi Kurumlar  Aç lmas le lgili Tüzük’te ise okul 

öncesi e itim kurumlar  0-72 ay aras ndaki çocuklar n bak m ve e itimini üstlenen kurumlar 
olarak tan mlanm r. Bununla beraber, MEB’e ba  kurumlarda, genel olarak okul öncesi 

itim ya  36-72 ay olarak belirlenmi tir. 
Okul öncesi e itimin amac , görevi ve ilkeleri ile ilgili tarihsel ve yasal süreçte baz  

maddeler eklenmi , baz  maddeler de tirilmi , baz  maddeler de ç kar lm r, fakat genel 
olarak bak ld nda, özellikle 1996 y nda ilk kez ilkelerin belirlenmesinden sonra, baz  
maddelerin amaçlarda ve ilkelerde sabit bir yer bulabildikleri, baz  maddelerin amaç ve ilkeler 
aras nda gidip geldi i, yerlerinin sabitle tirilemedi i görülmektedir. “Çocuklar n Türkçeyi 
do ru ve güzel konu malar  sa lamak” ve “çocuklar n beden, zihin ve duygu geli imini ve iyi 
al kanl klar kazanmas  sa lamak”, de meyen iki amaç olarak 1962 y ndan itibaren 

kar lan kanunlarda yerini alm r.  
Di er taraftan, çocuklar  temel e itime veya ilkö retime haz rlamak, baz  kanunlarda 

(Anaokullar  ve S flar  Yönetmeli i, 1962; Milli E itim Temel Kanunu, 1973; Okul Öncesi 
Kurumlar  Yönetmeli i, 2002; Okul Öncesi Kurumlar  Yönetmeli i, 2004) okul öncesi e itimin 
görevi ve amac  olarak belirtildi i hâlde baz  kanunlarda (Okul Öncesi Kurumlar  Yönetmeli i, 
1996) ise amaç olarak görülmedi i gibi ilkeler k sm nda da yer almam r. Çocuklar n Atatürk, 
yurt, ulus, bayrak, aile ve insan sevgisini benimsemek gibi milli, manevi, ahlâki ve insani 
de erlere yönelik kavramlara 1992 y ndan önce ç kar lan kanunlarda hiç de inilmemi , 1992 
(Milli E itim Bakanl  Anaokulu-Anas  ve Uygulama S  Yönetmeli i, 1992) ve 1996 
(Okul Öncesi Kurumlar  Yönetmeli i, 1996) y llar nda amaçlar aras na al nm , 2002 y nda 
ilkeler aras nda s ralanm  (Okul Öncesi Kurumlar  Yönetmeli i, 2002), 2004 y nda (Okul 
Öncesi Kurumlar  Yönetmeli i, 2004) ise tekrar yerini amaçlar aras nda alm r. Benzer ekilde 

artlar  elveri siz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yeti me ortam  
yaratmak”, 1973, 1992, 1996 ve 2002 y llar nda ç kar lan kanunlarda okul öncesi e itimin 
amaçlar  aras nda s ralan rken 2004 y nda amaç olmaktan ç kar lm  ve ilkeler aras nda 
listelenmi tir.  
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Son y llarda ç kar lan yasalarla okul öncesi e itimin daha ça da  ve güncel amaç ve 
ilkelerinin tespiti konusunda önemli ad mlar at lm r. Örne in, 2002 y nda ç kar lan 
yönetmelikte (Okul Öncesi Kurumlar  Yönetmeli i, 2002), “Çocuklar n hayal güçlerini 
geli tirmek, çocuklara yarat  yollarla dü ünce ve duygular  anlatabilme ve ileti im 
kurabilme becerileri kazand rmak” amaçlar aras na, “öz bak m becerileri kazand rmak” da 
ilkeler aras na eklenmi tir. lave edilen bir ba ka önemli ilke ise, “E itim etkinliklerinin 
de erlendirilmesinde belirlenen hedeflere ne ölçüde ula ld  tespit edilir. Plânlama yap rken 
bu sonuçlar dikkate al r” olmu tur. Okul öncesi e itim kurumlar nda plan, uygulama ve 
de erlendirmenin dikkate al nmas  için 2002 y nda at lm  olan bu önemli ad , 2004 y nda 
ilke olarak ifade edilen, “Çocu un geli imi ve okul öncesi e itim program  düzenli olarak 
de erlendirilir” takip etmi tir. Ayr ca 2004 y nda ç kar lan yönetmelikte ilk defa oyunun 
çocuklar için en uygun ö renme yöntemi oldu u ilke olarak vurgulanm r. 2004 y ndan 
günümüze 2006 ve 2012 y llar nda okul öncesi e itim kurumlar  ile ilgili ya  ve i leyi e dair 
düzenlemeler yap lm  olmas na ra men, say  ve içerik aç ndan amaç ve ilkelerde de ikli e 
gidilmemi tir. 

SONUÇ VE TARTI MA 
Okul öncesi çocuklara hizmet veren kurumlar n en önemli iki fonksiyonundan biri, çal an 
anne-baban n çal ma saatleri esnas nda çocuklar n bak n yap labilece i bir mekân olmas  
(Adams ve Rohacek, 2002; Bromer ve Henly, 2004), di eri ise çocuklar n geli imini ve 

itimini destekleyecek kurumlar olmas r. Tarihsel sürece bak ld nda, okula ba lamam  ve 
çal ma saatlerinde ailesi taraf ndan bak  sa lanamayacak olan çocuklara yönelik hizmetler, 
MEB (veya Milli E itim, Gençlik ve Spor Bakanl ) ya da SSYB (daha sonra da Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlü ü) taraf ndan düzenlenmi  ve çocuklar n 
bak m ve e itimleri kamu ile özel kurulu lar taraf ndan yap lm r. Bu hizmetler genellikle e  
zamanl  yürütülmü  olsa da bu iki kurumun temel amaçlar ndaki ve ilkelerindeki farkl klar ve 
toplumsal ihtiyaçlar do rultusunda bu kurumlara ba  kurulu lar n da hedef ve ilkelerinde 
farkl k görülmü tür. Buna göre, MEB, genellikle çocuklar n e itimine yönelik hedefler ve 
ilkeler belirlerken, SSYB, çal an annelerin çocuklar n b rak p en iyi ekilde bak labilece i 
ve böylece annenin çal mas na ve verimli olmas na olanak sa layacak amaçlar edinmi tir. 
Benzer ekilde bak m verilecek çocuklar n ya  gruplar n isimleri ve tan mlar  da farkl k 
göstermi tir. MEB’e ba  kurumlarda okul öncesi dönemdeki çocuklar n bak mlar n ve 

itimlerinin verildi i gruplara anaokulu, anas  ve uygulama s , SSYB’ye ba  olan 
kurumlardaki gruplara ise kre  ve gündüz bak mevi isimleri verilmi tir. MEB’e ba  
kurumlarda genellikle 3-6 ya  aras ndaki çocuklara, SSYB’ye veya SHÇEK’ye ba  
kurumlarda ise 0-6 ya  aras ndaki çocuklara hizmet verilmi tir.  

Kalk nma planlar nda okul öncesi e itimi ile ilgili stratejik, istikrarl  ve bir önceki plan n 
üzerine in a edilen planlara yer verilmedi i görülmü tür. Örne in baz  planlarda sadece say sal 
hedeflere ve okul öncesi e itim kurumlar n yayg nla lmas na yer verilmi , baz  planlarda 
müfredat ve standart, dolay yla nitelik önem kazanm r. Sadece bir planda (Dördüncü Be  

ll k Kalk nma Plan ; DPT, 1979) okul öncesi e itim için bütçe ayr lm , di erlerinde bütçeden 
hiç bahsedilmemi tir. Son planda genel olarak e itime hiç de inilmemi  olmas  ayr ca kayda 
de er bir bulgudur. Dolay yla, okul öncesi e itime yönelik planlarda Adem (1995) ve Kurtkan 
(1997)’ n kalk nma planlar  çerçevesinde yapt klar  e itim planlamas  analizlerine benzer 
bulgular elde edilmi , baz  planlarda okul öncesi e itim plan  yap lmad , ço u planda 
hedeflerin uygulamaya geçirilemedi i ve ba ar z olundu u saptanm r.  
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Bu çal man n ve daha önce yap lm  benzer çal malar n (Adem, 1995; Kurtkan, 1997) 
bulgular n, kalk nma planlar n ve yasal düzenlemelerin yap ld  ve uyguland  dönemdeki 
Türkiye’nin ve dünyan n siyasi, ekonomik ve sosyal artlar n göz önünde bulundurularak 
de erlendirilmesinde fayda vard r. kinci Dünya Sava ’n  takip eden y llardan ba layarak 
yap lm  yasal düzenlemeleri ve kalk nma planlar  kapsayan bu çal mada, ilk ç kan yasalarda 
daha çok çal an annelerin durumu ve onlar n çocuklar n bak na öncelik verilmesi bir 
tesadüf de il, bilakis o günün ekonomik artlar n bir gere idir. Buna benzer olarak, Dördüncü 
ve Be inci Kalk nma Planlar n yap ld  ve uyguland  dönemlere rastlayan 1980-1990 y llar  
ise, Türkiye’de siyasi ve sosyal hareketlili in ya and  dönemlere rastlamaktad r. 2000’li 

llardan sonra yap lan planlar ve yasal düzenlemelerde ise Türkiye’nin Avrupa Birli i’ne uyum 
süreci için att  ad mlar n katk  göz ard  edilemez. Bundan sonraki ara rmalarda, ilgili 
dönemin siyasi, ekonomik ve kültürel artlar n dikkate al nmas  ve daha derinlemesine 
incelemeler yap lmas , ülkemizde e itim alan nda yap lan planlamalar n ve geli melerin 
süreklili i ve hedeflere ula mas  aç ndan katk  sa layacakt r.  

Bu sonuçlar do rultusunda unlar önerilebilir: Okul öncesi döneminin önemine ba  
olarak Türkiye’de önemli ad mlar at lm  olmas na ra men daha tutarl  ve istikrarl  planlar ve 
yasal düzenlemeler gerekmektedir. Ayr ca, düzenlemeler ve planlarda sadece nicel hedeflere 
de il, okul öncesi e itimin kalitesine de de inilmesi gerekmektedir. Dünyada çocuklar n 

itimine kre lerde, anaokullar nda ve anas flar nda ba land  ve kalitenin öneminin 
ara rmalarda defalarca vurguland  bugünlerde Türkiye’nin daha stratejik ve uzun vadeli 
planlar yapmas , bu planlar  uygulamaya geçirmesi ve de erlendirmesi ve daha sonraki plan ve 
uygulamalarda bu de erlendirmeleri dikkate almas  gerekmektedir.  
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