
Her Çocuğa Nitelikli Okul Öncesi Eğitim... Hemen, Şimdi!* 

Nitelikli, sağlıklı ve istenilen davranışlara sahip bireylerin yetişmesi için, eğitime küçük yaşlarda 

başlamak gerektiği bilimsel bir gerçektir. Okul öncesi eğitim, bu kritik dönemin kapsadığı bireyler için 

olduğu kadar toplum için de önemli bir dönemdir.  Bu eğitim kademesinden yararlanmak tüm 

çocukların en doğal ve vazgeçilmez hakkıdır.  Bu hakkın kaynağı; anayasamız ve çocuk hakları 

sözleşmesidir. Peki dünden bugüne Türkiye’de okul öncesi eğitim alanında mevcut durum nedir? 

Dünyada okul öncesi eğitime baktığımızda tablo çok iç açıcı olmasa da umut vaat etmektedir. 

Ülkemizde bu alanda son 10 yılda çok önemli gelişmeler kaydedilmiştir. 1992 yılından 2011 yılına 

kadar Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün çalışmalarına bakıldığında birçok önemli proje ve 

başarıya imza attığı görülmektedir. Ulusal ve uluslararası boyutta 32 büyük projeyi hayata geçiren 

Genel Müdürlük bugün halen 10 büyük projeyi yürütmekte ve okulöncesi eğitimi daha kaliteli, çağdaş 

ve yaygın hale getirmek için çaba sarf etmektedir.  

14 Eylül 2011’de çıkan 652 sayılı Kanun Hakkında Kararname ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 

olarak değişen Genel Müdürlüğün bugün en önemli misyonu; okulöncesi eğitimin temel eğitim 

kapsamına alınmasını sağlamak ve bu sayede eğitimin bu kademesini ülkemizdeki tüm çocuklara 

ücretsiz olarak ulaştırmaktır. Bu kapsamda 2009-2010 eğitim öğretim yılında, 60-72 aylık çocuklar için 

32 ilde zorunlu eğitim pilot uygulaması başlatılmıştır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 25 il 

eklenmesi, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 14 ilin eklenmesi ve 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 

ise 10 ilin daha zorunlu eğitim kapsamına alınmasıyla toplam 81 ilde, 5 yaş grubu tüm çocuklara 

okulöncesi eğitim verilmesi planlanmıştır.  

Geçtiğimiz 2010-2011 eğitim-öğretim yılına ait verilere baktığımızda, 46.336 derslikte, 46,683 

öğretmenle, 3 yaş grubunda 52.599 çocuğa; 4 yaş grubunda 229.517 çocuğa; 5 yaş grubunda ise 

814.401 çocuğa okulöncesi eğitim verildiğini görmekteyiz. Yani özetle 5 yaş grubundaki 1.043.918 

çocuğa okulöncesi eğitim verilerek, ülkemiz 5 yaş grubu çocuklarının %43’ünün okulöncesi eğitimi 

alması sağlanmıştır. Genel Müdürlüğün okullaşma oranlarındaki hedefi ise 2013 eğitim yılı sonuna 

kadar % 100’e ulaşmaktır.  

Ancak herkesin kabul edeceği gibi sayısal sonuçlar her şey demek değildir. Ülkemizde okullaşma 

oranları ve okulöncesi eğitim alan çocuk sayısı kadar çocuklara nasıl eğitim verildiği, okul öncesi 

eğitimin çocuklarda ne derecede olumlu değişikliklere sebep olduğunu tespit etmek ve bunları kayıt 

altına almak da bir o kadar önemlidir.  

Bugüne kadar birçok platformda okulöncesi eğitimin maalesef daha çok niceliği üzerinde duruldu ve 

okul öncesi eğitimi yaygınlaştırma üzerine tartışmalar yürütüldü. Ancak bugün artık niteliği de 

tartışmanın, daha iyiye nasıl ulaşılacağının da araştırılıp uygulanmasının zamanı gelmiş 

bulunmaktadır. Çünkü bu hızlı büyüme beraberinde birçok sorunu getirmekte ve bu sorunlara 

zamanında çözüm bulunmaması da geleceğimizi bir çığın altında kalma tehlikesine sokmaktadır. 



Bugün alanın en temel sorunu, okul aidatlarının istenildiği ve beklenildiği gibi ailelerce 

karşılanamaması ve okulların bu ücretlerin toplanması konusunda yaşadığı sıkıntılardır. Gelir düzeyi 

düşük olan bölgelerde okul aidatları toplanması ne yazık ki mümkün olamamaktadır. Okul öncesi 

eğitimin önemi konusunda henüz yeterli bilince sahip olmayan toplumumuz aile bütçelerinde bu 

alana yönelik yeni bir gider kalemi oluşturmaktan kaçınmaktadır. Bu da toplumun okulöncesi eğitimin 

önemine yönelik farkındalık ve bilinç düzeyini oluşturacak geniş çaplı bir kampanya eksikliğimiz 

bulunduğunu ortaya koymaktadır.  

Okul öncesi eğitim kurumları/sınıfları açısından ise çözülmesi gereken en önemli sorun kadrolu olarak 

verilmeyen yardımcı personelin maaş ve sigorta masraflarının karşılanması zorluğudur.  

Öğretmenler açısından ise en önemli sorun sınıflarındaki öğrenci sayısının kapasitenin üstünde 

olmasıdır. Her ne kadar yönetmeliğimiz sınıf öğrenci sayısını 25 öğrenci ile sınırlamış olsa da 

okullaşma oranlarını arttırmak için bugün çok küçük sınıflarda bile öğrenci sayısı 30’un üstündedir. 

Öğrenci sayısı, eğitimin niteliğini belirleyen en önemli etkenlerden biri olduğundan bu konuda 

öğretmenler ciddi sıkıntılar yaşanmakta ve bu durum onlarda, erken tükenmişlik duygusu 

oluşturmaktadır.  

Bunların dışında, öğretmen ve fiziksel mekan sıkıntılarının tamamının henüz çözülememiş olması; ilk 

ve orta öğretim kurumlarında olduğu gibi okulöncesi eğitimde de kullanılan eğitim malzemelerinin 

Bakanlıkça karşılanmaması; ilköğretimde olduğu gibi taşımalı eğitim uygulamasının yapılamaması; 

okulöncesi eğitim hizmetlerini yürüten kurum ve kuruluşlar arasında yeterli iletişim, işbirliği ve 

koordinasyonun sağlanamaması ve ortak dilin oluşturulamaması alandaki okulöncesi eğitim 

kurumlarını ve çalışanlarını sıkıntıya sokmaktadır.  

Farklı taraflardan aktarmaya çalıştığım uygulamadaki temel sorunları, karar verici mercilerin tüm 

paydaşlarla biraraya gelerek bir an önce konuşmaktan ve tartışmaktan öte çözmesi gerekmektedir. 

Bugüne kadar alanda bir çok çalıştay, kongre vb bilimsel toplantı gerçekleşmiştir. Tüm bu çalışmaların 

raporları bir hazine niteliğindedir. Yapılması gereken tek ve en önemli şey konuşulan ve yazılan 

çözümleri bir an önce uygulamaya geçirmektir. Bu uygulamada dikkat edilmesi gereken iki nokta 

vardır. Birincisi tüm tarafların taşın altına eline koyması ikincisi tarafların karşılıklı hesap 

verilebilirliğinin sağlanmasıdır.  

Zaman ülkemiz ve çocuklarımızın aleyhine işlemektedir. Daha güçlü bir Türkiye için bizim kaybedecek 

zamanımız ve tek bir çocuğumuz dahi yoktur.  

Her çocuğa nitelikli okul öncesi eğitim! Hemen şimdi! 
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