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Öz 

Eğitim çalışmalarının zaman içinde göstermiş olduğu değişimleri ortaya koymak, düşünce ve 
uygulamalarda meydana gelen farklılıkları irdelemek, geçmişten günümüze devam eden uygulamaların 
anlaşılması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. Çocuğun gelişiminde önemli bir yere sahip olan okul öncesi 
eğitim basamağı, dil ve okuma-yazma gelişimi açısından mühim bir etkiye sahiptir. Okul öncesi eğitim 
programlarında okuma-yazmaya hazırlık etkinlikleri önemle yer almaktadır. Okul öncesi eğitim ortamları ve 
programları çocuklara okula başlamadan önce okuma - yazmaya hazırlık bakımından etkili deneyimler 
kazandırmaktadır. Bu çalışmada II. Meşrutiyetten günümüze kadar okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan 
programlarda ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, nitel çalışma 
yöntemlerinden betimsel tarama modeliyle değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda; II. Meşrutiyet döneminde 
ilk defa yayınlanan 1914 programı ve öğretmen kılavuz kitabı ile 1952, 1981, 1989, 1994, 2002, 2006 ve 2013 
okul öncesi eğitim programları ve 1969, 1989, 2006 okul öncesi öğretmen kılavuz kitaplarında okuma-yazmaya 
hazırlık çalışmalarının ayrı bir başlık altında veya diğer etkinliklerle bütünleştirilerek verildiği görülmektedir. 
Örneğin 1952 programının kullanıldığı dönem okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarının farklı yorumlandığı fakat 
1969 öğretmen kılavuz kitabında doğru uygulamaların nasıl olması gerektiğine yönelik örneklere yer verilmiştir. 
Genel olarak; programların birbirinin devamı niteliğinde okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını geliştirerek ele 
aldığı söylenebilir. 
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Abstract 

 Revealing the changes observed in education studies over the course of time, and studying the 
differences in ideas and practices, are important for understanding and developing the practices that have been 
applied from the past to the present. Having a special place in child development, pre-school education has a 
significant impact in terms of language and literacy development. Pre-school curricula cover literacy preparation 
activities. Pre-school educational environments and programs provide children with significant experiences, in 
terms of preparation for literacy before they start primary school. Using one of the qualitative study methods, the 
descriptive survey model, this study analyses literacy preparation studies in the teachers’ guidelines and curricula 
applied in pre-schools from the Second Constitutional Era to the present. The study revealed that in the 
curriculum and teachers’ guideline for 1914, which was first published in the Second Constitutional Era, pre-
school curricula for 1952, 1981, 1989, 1994, 2002, 2006 and 2013, and pre-school teachers’ guidelines for 1969, 
1989 and 2006, literacy preparation studies were mentioned in a separate section or in conjunction with other 



activities. It was further observed that during the period when the program for 1952 was used, literacy 
preparation studies were interpreted differently, and that the teachers’ guidelines for 1969 covered appropriate 
practices. In general terms, it can be concluded that the curricula followed each other and developed the literacy 
preparation studies. 
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  Giriş 

İnsanın doğumundan ölümüne kadar devam eden bir süreç olan eğitim kültürün yeni kuşaklara 
aktarılmasını sağlamaktadır. Bu nedenle eğitim çalışmalarının tarihsel köklerini incelemek ve zaman 
akışı içinde meydana gelen değişmeleri, ürünleri, düşünceleri ortaya koymak geçmişten günümüze 
devam eden çalışmaların anlaşılması ve geliştirilmesi açısından önemlidir. 

 Akyüz (2009) eğitimi kişinin davranışlarında olumlu yönde değişiklikler meydana getirme 
süreci olarak tanımlamaktadır. Bu süreçte eğitimin en temel amacı ise insanın içinde yaşadığı doğal 
yaşama uyumunu sağlamak ve hayatın güçlükleriyle mücadele edebilecek donanımda yetiştirmek 
olmuştur (Gurbetoğlu, 2007). Eğitimde kritik dönemlerden biri olanokul öncesi eğitim; “çocuğun 
doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar geçen yılları kapsayan ve çocukların daha sonraki 
yaşamlarında önemli rol oynayan; bedensel, motor, sosyal-duygusal, zihinsel ve dil gelişimlerinin 
büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğinin şekillendiği, ailelerde ve kurumlarda verilen eğitim süreci” 
olarak tanımlanmaktadır. (Aral, Kandır ve Can Yaşar, 2002).Özellikle dil, okuma ve yazma gelişimi 
açısından bu dönemçok önemli bir etkiye sahiptir. Okul öncesi eğitim programında okuma-
yazmayahazırlık etkinlikleri önemle yer almaktadır. Bu etkinlikler, hemen her gün planiçerisinde yer 
bulabilmektedir (Tuğluk, Kök, Koçyiğit, Başaran ve Gençdoğan, 2008). 

Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları erkençocukluk dönemi eğitim programlarında 
oldukçaönemli bir yere sahiptir. Erken çocukluk dönemindeevde ve okulda yapılan 
etkinliklerçocukların ilköğretime okumayı öğrenmeye hazırolarak başlayabilmelerini sağlamaktadır 
(Deretarla Gül ve Bal, 2006). 

 
 Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, çocuğun okuldaki ve gelecekteki yaşamı için çok 

önemlidir. Zira çocuğun okula yetenekli bir biçimde devam edip edemeyeceğinin ve aktif olarak 
katılıp katılamayacağının en iyi göstergelerinden biri de okuma ve yazmadaki gelişme düzeyidir. 
Bireylerin okuma ve yazma yetenekleri yaşam boyu gelişme gösterse de, okul öncesi dönem en önemli 
dönemdir(Kandır, Tezel Şahin, Dilmaç ve Yazıcı, 2010). Çocuğun okul öncesi ortamda (aile, 
anaokulu, yuva vb.) karşılaştığı, kitap, dergi,gazete, görsel ve dilsel algıyı geliştirici resim çizme, 
tamamlama kitapları, tahmin edilebilirokuma kitapları (büyük resimli az yazılı, resimden yazılanları 
tahmin ettiren kitaplar) gibi, basılı araç-gereçlerin yanı sıra, ailede, yuvada ve anaokulunda katıldığı, 
dinleme, çizme, boyama etkinliklerinin tamamı, okul öncesi “okuma-yazma deneyimleri” arasında 
varsayılmaktadır.Çocuklar, okuma-yazma deneyimlerinin çok büyük bir kısmını okula başlamadan 
önce kazanmaktadırlar (Çelenk, 2008). 

Anaokulu ve hazırlık sınıflarının görevi, çocuğa ilköğretime başlamadan önce, erken yaşta 
okuma yazma öğretmek değil,  onun ilköğretimde başarılı olabilmesi için gerekli davranışları, okuma 
yazma öğrenmesine yardımcı kavramları ve becerileri kazandırmaktır(Polat, 2010). Okul öncesi eğitim 
programlarında okuma yazmaya hazırlık ile ilgili etkinlikler sözel dil becerisi, görsel algı, genel kültür 
bilgisi, yazı bilinci, alfabe bilgisi, fonolojik duyarlılık (ses farkındalığı), yazı öncesi çalışmalardan 
oluşmaktadır. Okul öncesi eğitim programlarında yer alan bu tür etkinlikler çocuklara okula 
başlamadan önce okuma yazma becerilerini destekleme fırsatı sunmaktadır (Güleç, 2008). İlköğretime 
başlayıp okul öncesi eğitim olanaklarından faydalanmayan çocukların okuma yazmaya hazır 
bulunuşluk düzeyleri yetersizdir ve yaklaşık iki aya yakın bir hazırlık yapılaması gerektiği 
belirtilmektedir (Bilir, 2005). 



Okul öncesi eğitim ortamları ve programları çocuklara okula başlamadan önce okuma 
yazmaya hazırlık bakımından önemli deneyimler kazandırmaktadır. Bu çalışmada II. Meşrutiyetten 
günümüze kadar okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanan programlarda ve öğretmen kılavuz 
kitaplarında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları, nitel çalışma yöntemlerinden betimsel tarama 
modeliyle değerlendirilmiştir. Tarama modelleri, geçmişte ya da halen var olan bir durumu olduğu 
şekliyle betimlemeyi amaçlayan yaklaşımlardır (Karasar, 2003). 

II. Meşrutiyet Dönemi Okul öncesi Eğitim Programları ve Öğretmen Kılavuz 
Kitaplarında Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

II. Meşrutiyetten sonra eğitim ve öğretimde yenileşme çabaları tam olarak Batılılaşma ya da 
modernleşme çabalarının bir halkası olmuştur.(Kodaman, 1988). Osmanlıyı yıkılmaktan kurtarmak için 
aydınların çareler üretme arayışları daha sonra kurulan Cumhuriyet’in kadroları, ilkeleri ve eğitim 
uygulamaları için çok önemli bir tecrübeyi oluşturması nedeniyle II. Meşrutiyet Türk Eğitim Tarihinde 
ayrı bir öneme sahiptir (Gurbetoğlu, 2007).  

II. Meşrutiyet’in ilanı ile başlayan yeni dönemde eğitimi yakından ilgilendiren Avrupa’daki 
gelişmeler, yabancı eserlerin tercümeleri ile takip edilmiştir. Böylece Batı dünyası, özellikle Almanya 
ve Fransa’nın eğitim sistemi incelenmiş, bu incelemelerin etkisiyle Türk eğitim sisteminde yeni 
oluşumlara ve yeni kurumlara yer verilmiştir. Bu kurumlar arasında ana mektepleri (anaokulları)  de 
yerini bulmuştur (Alkan, 2003). Osmanlı eğitiminde anaokulu kavramını ilk ortaya atan kişi Maarif 
Nazırlığı da yapan Emrullah Efendi, çocuğun erken yaşta okula alınarak kabiliyet, yetenek ve 
zekasının dengeli biçimde gelişmesini sağlamada anaokulun önemini vurgulamıştır. Bir yıl süreli 
anaokulu eğitimi verilmesini gerekli görmüş olmasına rağmen bu kurumlara yönelik herhangi bir 
girişimde bulunmamıştır (Sakaoğlu, 1993). 

1913 yılı sonlarında ise resmi anaokulları kurma işi Darülmuallimat Müdürü İsmail Mahir 
Efendi'ye verilmiştir. İsmail Mahir Efendi, Avrupa'nın her tarafından bu konudaki yönetmelik ve 
programları getirtip tercüme ettirmiş ve buna göre bir yönetmelik hazırlamıştır. Okulun araç ve 
gereçlerini İsviçre'den getirtmiştir. Böylece Maarif Nezareti'ne bağlı ilk anaokulu 1914 Ocak ayında 
açılmıştır. 50 kadar öğrenci alınarak öğretime hemen başlanmıştır (Ergün, 1996). 

Resmi anaokullarının açılmasıyla anaokullarında uygulanan ilk programlar ile bu programlarla 
uygulanacak etkinliklere yönelik ilk çalışmalar 1914’te Maarif Nezareti (Eğitim Bakanlığı) tarafından 
yapılmıştır. 1914 tarihinde yayınlanan bu ana mektepleri müfredat programı birkaç sene önceden 
açılmakta olan anaokullarını programlar ve çalışmaları açısından düzenlemek amacıyla çıkarıldığı için 
1915’teki Ana Muallime Mektebi’nin açılışından önce duyulmakta olan ihtiyacı gidermeye 
yöneliktir(Akyüz, 2010). Bu programdaki okuma yazmaya hazırlık çalışmaları incelenmiştir: 

Ana Mektep Müfredatı: Bu müfredat ders içeriğinden ziyade etkinlik temellidir. Tamamen okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik bir etkinlik olmamasına rağmen belirtilen diğer etkinlikler 
kapsamında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yer verilmiştir. 

Okuryazarlığın gelişim sürecindeki ilk basamak farkındalık ve araştırmacılıktır. Bu aşamada 
çocuklar hikaye kitaplarınıdinlemek ve tartışmaktan hoşlanmaktadırlar. Basılı materyallerin bir mesajı 
olduğunuanlamaya başlamaktadırlar (Bay, 2008). Ana Mektep Müfredatındaki Musahabat-ı Ahlâkiye 
(Ahlâkî konuşmalar)etkinliğinde çocuklardaki acıma duygusu, elde etme, rekabet, erdemlilik, faaliyete 
geçme eğilimi gibi davranışların yanı sıra sosyal, ailevi, insani duyguları uyarıp düzenleyecek 
hikâyeler ve olaylara öncelik verilmiştir. Bu ilkeler çerçevesinde karşılıklı konuşmalar, sohbetlerin 
düzenlenmesi istenmektedir.Bu ilk okuryazarlık çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir. Lisan 
etkinliğinde yine çocuklarabu kukla oyunları ile çocukların mutlu olacağı, bu vesile ile söz söylemeye, 
olaya ve şahısların vaziyetine göre fiilleri, isimleri kullanmaya, cümleler teşkil etmeye alışacağı 
belirtilmiştir(Akyüz, 2004). Sözel dille birlikte gelişen sözcük dağarcığı, fonolojik farkındalıkla 
ilişkilendirilmiş ve okuma yazma becerilerinin anahtarı olarak görülmüştür. Okul öncesi çocuklardaki 
okuma yazma becerilerini gösteren çalışmalar fonolojik duyarlılık becerileri ile ilişkilendirilmiştir. 



Yani sözel dil ve sözcük dağarcığı, doğrudan ve dolaylı olarak fonolojik farkındalığı etkilemektedir 
(Eppe, 2006). Bu çalışmalar ve musiki etkinliği  fonolojik farkındalık açısından 
değerlendirilebilir.Çünkü ana mektep müfredatının  musiki etkinliğinde ele alınan çeşitli müzik  
parçalarıyla bir takım hayvanların, kuşların,insanların, işçilerin sesini taklit edilmesinin uygun olacağı 
ifade edilmiştir(Akyüz, 2004). 

Okul öncesi eğitimde çocukları kalem, kâğıt, boya, elişi kâğıtları, makas; yapıştırıcı, oyun 
hamuru gibi malzemeleri ve tahta küpler, yap - boz gibi oyuncakları kullanmaya teşvik etmek okuma 
yazma hazırlık çalışmaları açısından önemlidir(Bay, 2008). Ana mektep müfredatında el-işleri 
etkinliği kapsamında yapılan çalışmalardan, takozlarla çeşitli nesneleri oluşturma, kum 
çalışmaları,çamur işlerinde ‘plastirin’ denilen renkli çamur yahut alelade lüleci çamuru alınıp 
çocuklara dağıtılması,çubuk ve düğmelerle yapılan çalışmalar ve kağıt işlerine yer verilemesi bu 
çalışmalara örnek teşkil etmektedir(Akyüz, 2004). 

1915 yılında yayınlanan Maârif-i UmûmiyyeNezâreti Ana Mektepleri ve Sınıfları Hakkında 
Nizâmnâmenin 8. Maddesinde Tedris başlığı altında programa değinilmiş fakat daha çok etkinlik 
adları ele alınmıştır. Etkinliklerin ayrıntılarına ve uygulama yöntemlerine değinilmemiştir. Bu 
programa göre; 

Tedrisat; sıhhi ve ahlaki oyunlar, yürüyüşler, muntazam mümaresat-ı bedeniye (bedensel 
çalışmalar, alıştırmalar), hikayeler, resm-i levhalarının tedkik ve mütalası, musahabeler, el işleri, fervil 
talimleri esaslarına mübteni (dayalı) olacak ve son sınıfta hesab-ı zihnî ve elifba gösterilecek(DAGM, 
1333). II. Meşrutiyet döneminde belirtilen bu programdaki etkinliklerin uygulama şekillerine 
değinilmediği için sadece etkinlik başlıklarından elifba gösterimi başta olmak üzere bir çok etkinliğin 
okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklediği düşünülmektedir. 

II. Meşrutiyet döneminde ana okullardaki uygulamalar için öğretmenlere rehber olması 
açısından “Çocuk Bahçesi Rehberi” adında bir kitap tercüme ettirilmiştir(Dinçer, 2007). Bu kitap ilk 
okul öncesi öğretmen kılavuz kitabı niteliğinde bir ilk olduğu için, içeriğindeki okuma yazmaya 
yönelik çalışmalar incelenmiştir. 

Kitap on bölümde hazırlanmıştır. Kitabın iki bölümünde okuma ve yazmaya hazırlık 
çalışmalarının nasıl yapılması gerektiği açıklanmıştır. Bu bölümler aşağıda kısaca açıklanmıştır: 

Kıraate (okumaya) Hazırlık: Bu bölümde okuma çalışmalarına yönelik etkinliklere yer verilmiştir. 
Çocuk bahçesindeki genel hazırlığa en uygun usul savti usuldür (ses yöntemi). Yazar yaptığı 
tecrübeler sonucunda en çok bu usulde başarılı olmuştur. Çocuk bahçesi anaokulunda yapılan okuma 
öğretimi, kullanılan usul ne olursa olsun çocukları çabuk ve zahmetsizce okumayı öğrenmeye hazırlar. 
Okuma öğretiminin ilk uygulamaları, musiki hazırlık uygulamalarının aynısıdır: Uzun yürüyüş, 
orkestra altlarının çeşitli sesleri. Gerek ayakla vurmak, gerek elleri çırpmak suretiyle ilk tempoyu 
göstererek yürümek. Tekrarlanan uygulamaların sonucunda, çocuk sesleri fark edebilir ve orkestranın 
davul, zil, trampet veya el zili gibi bir aletiyle ahengi gösterilebilir. Sonra öğretmen sesleri ayırt ettirir. 
Masanın üzerine vurur (Duru, 1915). 

—Ne işitiyorsunuz? 

—Gürültü. 

—Buna ses denir. 

Öğretmen piyanonun seslerinden birine basar 

—Bu da bir sestir. 

Öğretmen önce piyanonun “do” sonra “mi” perdesine dokunur. 



—Kaç ses işittiniz? 

—İki ses. 

Çocuklar “do” ve “mi” seslerini A- A diye ahenkli bir şekilde söyler. 

Ağzımızla iki ses çıkaracağız: B, B, B… A her iki dişe hemen aynı zamandadokunarak “do” 
ve “mi” sesleri çıkarılır. 

—Bir anda kaç ses işittiniz? 

—İki. 

—Aynı zamanda B, B, B.. elif diyebilir miyiz? 

—Evet, 

—Aynı zamanda kaç ses çıkarıyoruz? 

—İki. 

—Birincisi hangisi, ikincisi hangisi? 

—İkincisini birden söyleyiniz! 

—Babanın ne olduğunu biliyorsunuz bu bir kelimedir. 

İki sesli kelimeleri söylemeye, ayırmaya, tekrar birleştirmeye başlanır. İki sesli kelimeler 
çocuğa zor gelmediği zaman üç, dört sesli kelimelerle ders yapılır (Duru, 1915). 

Yazmaya Hazırlık: Okuma dersinden sonra, yazıya hazırlık talimleri adı altında çocuklar yazı 
uygulamalarına başlatılır. Yazı öğretiminde acele etmemek gerekir. Yavaş yavaş ve emin bir şekilde 
ilerlemek gerekir. Çocuk birinci uygulamada kendine güven hissedip başarmadıkça ikinci uygulamaya 
katiyen geçmemek gerekir. İlk uygulamaları daha çok başarı gösteren çocuklar varsa onların 
görevlerinde daha çok katiyet istenmelidir. Her talim önce dört köşe çizgili beyaz bir taş tahta üzerine 
yapılmalı, çocukları teşvik etmek için bir santimetre kareli defterlere kurşun kalemle yaptırılmalıdır. 
İlk yazı öğretiminde kareli defter kullanılmalıdır aksi takdirde çocuk karıştırır. Hazırlık 
uygulamalarından sonra asıl yazıya geçerken, daha geniş çizgili defterler kullanılır (Duru, 1915). 

Yazar, ilk önce yazma öğretimine çizgi alıştırmalarıyla başlar. Bu alıştırmaları çocukların 
sıkılmayacağı şekilde oyunlaştırıp, çocukların kolaylıkla günlük hayatta karşılaşabileceği nesnelere 
benzeterek verir (ay, at nalı, tarak dişler, kaz) (benzetmeler için bkz.ek.1) . Örneğin elif harfi1 uzun ve 
kısa askerler olarak I ı I ı I ı I ı I ı şeklinde çizdirilir. 

En son yayınlanan çalışmalara göre yazı öğretimi için kalem ve defter tutmanın 
öğretilmesinden sonra, öğrencilere önce sayfa üzerinde serbest çizgiler çizdirilmeli daha sonra 
tekniğine uygun olarak hazırlanmış alıştırmalar üzerindeki çalışmalarla yazının yaptırılması gerektiği 
belirtilmektedir (Bilir, 2005). Bu açıdan “Çocuk Bahçesi Rehberindeki” yazma çalışmalarının son 
yapılan çalışmalarla paralellik gösterdiği görülmektedir. 

 Bu kitapta bu iki bölümün dışında okul öncesi eğitim programlarındaki okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları kapsamında el alınan görsel algı genel kültür bilgisini destekleyen etkinliklerin de 
yer bulduğu görülmektedir.Cihet Tayini (Yön Tayini)bölümünde daha çok yön bulma, yukarı-aşağı, 
ileri-geri, sağa sola gibi kavramlar birebir gezilerle desteklenerek verilmektedir.Tarih-i Tabiye 

                                                           
1 Söz konusu olan alfabe Osmanlıca olup, harflerin yazım şekline ilişkin açıklamalar bu alfabeye göre 
yapılmıştır. 



Hazırlık bölümünde dört mevsim, tabiat ve doğanın gözlemlenip incelenmesine dair çalışma 
örneklerine geniş ölçüde yer verilmiştir.Hendese (Geometri) hazırlığı bölümünde hendese bilgisinin 
gözü ve başarıyı terbiye ettiği belirtilmektedir. Hendese etkinliklerinin, eşyanın şeklini, çizgilerini 
tanıtıp anlamlandırdığı, resim, okuma yazma yön ve hesap bilgileri için faydalı bilgiler olduğu 
açıklanmaktadır(Duru, 1915). Görüldüğü üzere kitapta ele alınan etkinliklerin hemen hemen hepsinin 
okuma-yazmaya hazırlık çalışmalarını desteklemektedir. 

Cumhuriyet Dönemi Okul öncesi Eğitim Programları ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarında 
Okuma yazmaya Hazırlık Çalışmaları 

 1932-1933 öğretim yılında resmi anaokullarında sadece 12 anaokulu öğretmeninin görev 
yaptığı bilinmektedir(Oğuzkan ve Oral, 2003). 1933 yılından sonra ise Türkiye’de resmi 
anaokullarının herhangi bir faaliyetine rastlamak mümkün olmamıştır. Mevcut olan anaokullarının 
tamamı özel Türk ve azınlık anaokullarıdır (Özgür, 1956). 

Bu özel okulların diğer okullar gibi uyguladığı resmi bir ders programı olmayıp bu 
müesseselerde uygulanan derslerin şahsiyetlerini tamamen kaybettikleri belirtilmektedir. 1952 yılına 
kadar da herhangi bir resmi program uygulanmamıştır (Özgür, 1956). Bu anaokulların ve çocuk 
yuvalarının günlük çalışma programları bize dönemin uygulamaları hususunda ışık tutmaktadır.  
Örneğin 1949 yılındaKurtuluş Çocuk Yuvasının üç günlük çalışma programında okuma yazmaya 
hazırlık çalışmaları incelenmiştir MEB, 1952): 

Bu okulun programın genel bir çerçevesi olamayıp yapılacak çalışmaların akış şeması 
verilmiştir. Bu akış şemasında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik ayrıca bir çalışma 
görülmemektedir fakat bu şemada dolaylı olarak okuma yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında 
değerlendirilebilecek çalışmaları: Müzik saati (çocuklara birkaç müzik parçası dinletilir. Bir gün önce 
öğrenilen müzik parçalarının tekrarı)Kim şiir okumasını biliyor? Bir küçük şiir veya tekerleme 
öğretmek, müzik parçası ile birlikte el çırpma, bir gün evvel öğrenilen şarkıların tekrarı, şarkı bilen 
çocuklar şarkılarını söyletilmesi etkinlikleri gösterilebilir (MEB, 1952). Kum masası, kağıt, bebekler 
ve boncuklar çalışmaları adı altında yapılan çalışmalar da okuma yazmaya hazırlık çalışmalarını 
desteklemektedir. 

Türkiye’de okul öncesi eğitim alanındaki gelişmelerin, uzun bir durgunluk döneminden sonra 
1950 yılından itibaren yeniden canlandığı görülmektedir.1950’den günümüze, çeşitli yıllarda 
düzenlenen okul öncesi eğitim programlarında okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına değinilmiştir. 

1952 Anaokulları Eğitim Öğretim Programı:Bu programda okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 5-6 
Yaş grubuna mahsus faaliyetler kapsamında okuma hazırlığı, yazma hazırlığı şeklinde iki başlık 
altında ele alınmıştır. 

Okuma hazırlığı: Çocuklar, kartlarla yazılan isimlerini okumaya alışırlar. Yavaş, yavaş 
arkadaşlarının isimlerini de okumaya başlarlar. Muayyen bir masada sık sık tekrar edilen bir kelime 
tahtaya yazılıp okutulabilir. Sınıftaki eşyaların isimleri kartlara yazılıp ait olduğu eşyaya ilişik olarak 
bırakılır. Sonra bütün bu kelimelerle kısa okuma oyunları yapılabilir. Takvim, günlerle ayların 
isimlerinin okunmasının öğrenilmesinde faydalıdır. 

Yazma hazırlığı: Çocuklar, yazı hazırlığı çizgilerini çizer, kendi isimlerini arkadaşlarının 
isimlerini yazar, kalem kullanmaya alışırlar. 

Bu programda ele alınan müzik etkinliği kapsamında yapılan ritim, şarkı söyleme ve şarkı 
dinleme çalışmaları ile resim, kil çalışmaları, elişleri ve kum işleri gibi sanat çalışmları okuma 
yazmaya hazırlık çalışmaları kapsamında değerlendirilebilir (MEB, 1952). 



1981 Okul Öncesi Eğitim Programı:1981 yılında toplanan X. Milli Eğitim Şurasında, gelişen ve 
değişen sosyoekonomik şartlar karşısında, okul öncesi eğitimin normal eğitim sisteminin bir uzantısı 
durumuna getirilmesi, amaçların ve sistemin en alt kesimine bir anasınıfı programı eklenmesi 
kararlaştırılarak (var olan okul öncesi okul ve kurumlarını korumak ve geliştirmek kaydıyla) anasınıfı 
programlarının esasları belirlenmiştir (Meydan, 1990). Bu programda amaçlardan ziyade temel 
amaçlar belirlenmiştir. Hazırlanan anasınıfı programındaki okuma yazamaya hazırlık çalışmalarını 
destekleyen amaçlar şunlardır; 

1. Çocukların beden, zihin ve duygu gelişimlerini ve iyi alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak, 
onları temel eğitime hazırlamak. 

2. Koşulları elverişsiz çevrelerden ve ailelerden gelen çocuklar için ortak bir yetiştirme ortamı 
yaratmak. 

3. Çocuklara Türkçeyi doğru ve güzel konuşmalarını sağlamak. 
4. El becerilerini ve zihin güçlerini çalıştırarak, taklit etme, soru sorma, dinleme, yanıt verme, 

yeteneklerini ve dikkatlerini geliştirerek oyun yoluyla sağlıklı bir kişilik kazanmalarına 
yardımcı olmak.  

1989 Okulöncesi Eğitim Programı:1989 Okulöncesi Eğitim Programı, 4 ve 5 yaş çocuklarının devam 
ettiği anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları için hazırlanmıştır.Program, hem uygulanması 
hem de geliştirilmesi bakımından esnek bir program özelliğine göre geliştirilmiş olup ilk defa program 
geliştirme ilkelerine uygun olarak hazırlanan okul öncesi eğitim programıdır (MEB, 1989). 

Program faaliyetleribölümünde günlük okul öncesi eğitim programlarında bulunması gereken 
faaliyetlerin neler olduğu açıklanmaktadır. Bu bölümde okuma yazmaya hazırlık etkinliği de ayrı bir 
başlık altında hazırlanmıştır. 

Okumaya Yazmaya Hazırlık Alıştırmaları:Okul öncesi faaliyetlerin çocukların gelişim amaçlarına 
ulaşmalarındaki etkileri, her etkinlik grubu açıklanırken ayrı ayrı belirlenmiştir. Bu amaçlara 
ulaşılması çocukların ilkokula hazır hale gelmeleri açısından önemli ve gereklidir. Daha önce sözü 
edilen faaliyetlerin yanı sıra çocukların zihin gelişim amaçlarının hepsine ve psikomotor yönden; 
küçük kaslarını kullanabilme, dengeli hareket edebilme, beden koordinasyonunu sağlayabilme ve duyu 
organlarını kullanabilme etkinlikleri okuma – yazmaya hazırlık alıştırmaları kapsamında ele alınmıştır. 

 Amaçlarına ulaşabilmeleri için genellikle 60 aydan itibaren okuma – yazma hazırlık 
alıştırmaları yapmaları gerekmektedir. Bu alıştırmalar çocukların istenilen davranışları kazanmalarına 
yardımcı olmanın yanı sıra, onların okuma- yazmaya hazır olup olmadıkları hakkında fikir verebilir. 
Alıştırmalardaki resim ve şekillerin düzgün ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir. Alıştırmalar belli 
aralıklarla tekrarlanmak suretiyle çocukların gösterdikleri gelişmeler tespit edilmelidir. 

1994 Okul Öncesi Eğitim Programı:1994 yılında hazırlanan ve 2001-2002 eğitim – öğretim yılında 
son kez kullanılan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı’nda hedefler, sağlıklı bir 
kişilik gelişimi olan bireyin yeterliliklerinden hareket edilerek belirlenen sekiz yeterlilik alanı dikkate 
alınarak saptanmıştır. Okuma yazma etkinliği de dahil olmak üzere hazırlanan planlarda bu hedeflere 
ulaşma amaç edinilmiştir. Belirlenmiş hedef ve hedef davranışları, öğrencilere kazandıracak konular, 
programda yer aldığı halde, programda yer almayan fakat çocukların ihtiyaç duyduğu, yakın çevreyle 
ilişkili farklı konular aracılığıyla da kazandırılabilir. Önemli olan, konunun bu bilgileri kazandıracak 
nitelikte araç olarak kullanılmasıdır (MEB, 1994). 

2002 Okul Öncesi Eğitim Programı:Bu programda okul öncesi eğitim programı;  “okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam eden 36-72 aylar arasındaki normal gelişim gösteren çocukların bilişsel, dil, 
psikomotor, sosyal-duygusal gelişimlerinin desteklenmesi ve öz bakım becerilerinin kazandırılması 
esas almaktadır” şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2003). 



 Bu programa göre öğretmen, eğitimi planlarken ve uygularken bu programda yer alan 
hedeflerden uygun olanlarını seçmeli ya da gelişim gereksinimlerine göre ek hedefler oluşturulmalıdır. 
Bu programda eğitim durumları ayrı başlık altında verilmemiştir. Dolayısıyla okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarına da ayrıca değinilmediği görülmektedir. Programda verilen örnek “Eğitim Durumları” 
birkaç etkinliğin birleşmesinden oluşmaktadır. Öğretmen, programı hazırlarken birden fazla etkinliği 
bir araya getirerek seçtiği hedeflerin ışığında kendi içinde bütünlüğü olan “Eğitim Durumları” 
hazırlaması gerektiği belirtilmektedir. Örnek olarak verilen günlük planda okuma yazmaya hazırlık 
etkiliği de ele alınmıştır. Bu örnek aşağıda verilmiştir. 

Okuma- Yazmaya Hazırlık: 

Öğretmen, önceden yere serdiği büyük boyuttaki paket kağıdına büyük bir ağaç ve bu 
ağacın dallarının üzerinede kalemle çizilmiş çeşitli özelliklerdeki yaprak taslakları 
(sınırları noktalarla belirlenmiş ya da hatları tamamen çizilmiş değişik yaprak 
figürleri) hazırlar. Yanına kutularda bulunan değişik özelliklerdeki yaprakları, boya 
kalemlerini ve yapıştırıcılarını koyar.  

Öğretmen, çocuklara ağacın üzerindeki şekillerin neler olduğunu sorar. Çocuklardan 
“yaprak” cevabını aldıktan sonra, onlara kutularda karışık olarak bulunan 
yapraklardan renk ve şekilleri aynı olanları bir araya getirmelerini ister. 
Gerektiğinde çocuklara “Bunlar aynı renk mi, şekilleri nasıl?” gibi sorular sorarak 
rehberlik eder. Çocuklardan ağaç resminin üzerindeki yaprak taslaklarına bakarak 
kutulardaki aynı renk ve şekilde olan gerçek yaprakları bulamalarını ister. Bunları 
taslağın üzerine yapıştırabileceklerini ve boya kalemleri ile eksik kalan yerleri 
tamamlayabileceklerini söyler. 

İlkokuma ve yazma öğretimi çocuğun okula gelmeden önce, yani okulöncesi dönemde, hem 
biyolojik (olgunlaşma), hem bilişsel (ilkokuma ve yazma öğretiminin gerektirdiği düzeyde ön bilgi ve 
beceri), hem de duyuşsal(öğrenme istekliliği ve güdüsü) ön yeterliklere sahip bulunmasını gerekir. 
Örneğin; çocuk belli bir kas sinir gelişim gücü kazanmadan kalem tutma, belli bir beyin ve zihin 
gelişim ve olgunluğu kazanmadan da yazıları okuma ve onlardan anlam çıkarma başarısını 
gösteremez(Çelenk, 2008). Örnek de verilen etkinliklerin hemen hemen açıklanan bütün çalışmaları 
desteklediği görülmektedir. 

2006 Okul Öncesi Eğitim Programı:2002 okul öncesi eğitim programı uzmanlardan ve 
uygulamacılardan alınan geri bildirimlerin, çağdaş program geliştirme, gelişim-öğrenme kuramlarının, 
toplumun değişen eğitim gereksinimlerinin ve yeni ilköğretim programlarında benimsenen ilke, 
yaklaşım ve özelliklerin doğrultusunda gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılarak geliştirilmiştir 
(MEB, 2006).  Bu programda da amaç kazanımlar esastır. 

Bu programda okul öncesi eğitim kurumlarındaki eğitim etkinlikleri; serbest zaman, Türkçe, 
oyun ve hareket, fen – matematik, okuma yazamaya hazırlık, drama, alan gezileri, sanat, müzik gibi 
etkinliklerdir (MEB, 2006). Görüldüğü üzere okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri ayrı bir başlık 
altında açıklanmıştır. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları:Okuma-yazmaya hazırlık çocukların ilköğretime 
geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri 
içermekte, asla okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Bu çalışmalar yalnızca son 
aylara yoğunlaştırılmamalıdır. Okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları tüm yıl içinde çeşitli etkinliklerle 
gerçekleştirilmelidir. Aşağıda verilen çalışmalar ilköğretime hazırlık çalışmalarının bir bölümünü 
oluşturmaktadır (MEB, 2006). 

• Görsel algılama çalışmaları 
- El-göz koordinasyonu 



- Şekil-zemin ayırımı 
- Mekanda konum 
- Mekansal ilişkiler 

• İşitsel algı çalışmaları (fonolojik duyarlılık) 
- Dinleme 
- Konuşma 
- Sesleri ayırt etme 
- Seslerle nesneleri ya da nesne resimlerini eşleştirme 

• Dikkat ve bellek çalışmaları 
• Temel kavram çalışmaları 
• Problem çözme çalışmaları 
• El becerisi çalışmaları 
• Özbakım becerilerini geliştirme çalışmaları 
• Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları 

Görüldüğü üzere 2006 okul öncesi eğitim programında okuma yazmaya hazırlık çalışmaları 
ilköğretime hazırlık çalışmaları olarak genel ele alınmıştır. Çünkü ilköğretime hazırlık; çocuğun okul 
öncesi eğitim kurumuna devam ettiği süre boyunca, tüm gelişim alanlarında eşit olarak desteklenerek 
ilköğretimde kendinden beklenen görevleri yerine getirebilecek olgunluk düzeyine ulaşmasıdır (Polat, 
2010). 

2013 Okul Öncesi Eğitim Programı:“36-72 Aylık Çocuklar İçin Okul Öncesi Eğitimi Programı” 
2006 yılında denenip geliştirilmek üzere uygulamaya konulmuştur. Ulusal ve uluslararası alan 
araştırmaları, uygulamadan gelen geri bildirimler ve Okul Öncesi Eğitiminin Güçlendirilmesi Projesi 
çalışmaları kapsamında yapılan mevcut durum analizleri dikkate alınarak 2012-2013 yılında program 
geliştirme çalışması yapılmıştır. Bu süreçte okul öncesi eğitimi veren bütün paydaş kurum ve 
kuruluşların da katkıları dikkate alınarak program geliştirme çalışmaları tamamlanmıştır (MEB, 2013). 

 2013 Okul Öncesi Eğitim ProgramındaEtkinlik Çeşitleri; Türkçe, Sanat, Drama, Müzik, 
Hareket, Oyun, Fen, Matematik, Okuma Yazmaya Hazırlık ve Alan Gezileri şeklindedir. Öğretmen 
veya çocuklar tarafından yapılandırılmış/ yarı yapılandırılmış/yapılandırılmamış etkinlikler sınıf içinde 
yapılabileceği gibi açık havada da yapılabilir. Öğretmenlerin bu etkinlikleri mümkün olduğunca açık 
havada da gerçekleştirmesi beklenmektedir. Etkinlikler tek tek planlanıp uygulanabileceği gibi birden 
fazla etkinlik çeşidi bir araya getirilip bütünleştirilmiş etkinlikler de hazırlanabilir. Etkinlikler bireysel, 
küçük grup veya büyük grup şeklinde planlanıp uygulanabilir. Görüldüğü üzere 2013 programında 
okuma- yazmaya hazırlık çalışmları ayrı bir başlık altında alınmıştır. 

Okuma Yazmaya Hazırlık Etkinliği: İlkokula hazırlık çalışmaları; çocukların okul öncesi eğitim 
kurumlarına devam ettiği süre boyunca sosyal ve duygusal, motor, bilişsel, dil ve öz bakım becerileri 
gibi bütün alanlarda eşit şekilde desteklendiği çalışmaların bir bütünüdür. Bu alanda yapılacak 
çalışmalar çocuğun okul öncesi eğitim kurumuna başladığı ilk günden itibaren bütün gelişim alanlarını 
kapsamalı ve birbiri üzerine eklenerek gitmelidir. Çocuğun bir beceriyi tam anlamıyla kazanabilmesi 
için uzun yıllara ihtiyaç vardır. Başka bir deyişle, ilkokula hazırlık çalışmaları genel anlayışın aksine, 
sadece okul öncesi eğitim kurumlarında okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri içinde yapılan bir senelik 
çalışmalar değildir.  

Okul öncesi eğitim programının bütünü aynı zamanda ilkokula hazırlık programıdır. Okul 
olgunluğu ancak bu şekilde kazanılabilir. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları ilkokula hazırlık 
çalışmalarının içerisinde yer alan ve çocukların ilkokula geçişini kolaylaştırmak, hazır bulunuşluk 
düzeylerini artırmak amacıyla yapılan etkinliklerdir. Kesinlikle okuma veya yazma öğretmek amacını 
taşımamaktadır. Programda okuma ve yazma öğretimi yoktur. Harfleri göstermek ve harfleri 
yazdırmak da yoktur. Okuma yazmaya hazırlık çalışmaları sadece masa başında yapılan 
kitap/kavram/çizgi çalışmaları olarak değerlendirilmemelidir. Aksine, bu çalışmalar birçok farklı 
etkinlik çeşidi ile (sanat, drama, müzik, oyun vb.) gerçekleştirilmelidir. Okul öncesi eğitimde amaç, 



çocuklara okuma ve yazma öğretmek değil onların ilkokulda okuma ve yazmayı hızlı öğrenebilmesi 
için gereken ön becerileri kazandırmaktır. Çocukların öncelikle okuma yazmanın gerekliliğini ve 
gerçek yaşam ile ilişkisini anlamaları önemlidir. Böylece çocukların, okuma yazmaya ve okula karşı 
olumlu bir algı geliştirmeleri desteklenecektir. Okuma yazma için farkındalık yaratmak ve 
heveslendirmek yapılacak çalışmaların amacına ulaşabilmesi açısından son derece önemlidir. Son okul 
öncesi eğitim programı okuma- yazmaya hazırlık çalışmalarının bütün etkinliklerden etkilendiğini 
ortaya koymaktadır (MEB, 2006). 

1953 yılından günümüze MEB tarafından okul öncesi öğretmenleri için resmi olarak üç okul 
öncesi öğretmen kılavuz kitabı yayınladığı görülmektedir. Bu kitaplarda okuma yazmaya hazırlık 
çalışmalarının nasıl ele alındığı incelenmiştir. 

Anaokulları Kılavuzu (1969):İlk olarak Cumhuriyet döneminde, 1963 yılında Anaokulları Kılavuzu 
yayınlanmıştır. Bu kılavuz kitabı Bakanlıkça uygulanan anketler sonucunda ihtiyaca cevap verecek 
şekilde geliştirilerek 1969 yılında tekrar yayınlanmıştır (MEB, 1971). 

 Bu kitapta Anaokulunda Faaliyetler başlığı altında okul öncesinde okuma hazırlığına ayrıntılı 
bir şekilde değinilmiştir. 

Okumaya Hazırlık:Okul öncesi çocuğunu ilkokula hazırlamayı da amaç edinen bir kurum 
olarak anaokulu, bu bakımdan da çocuğu olgunlaştırmaya çalışır. Okuma hazırlığı doğrudan doğruya 
yazı üzerine de yapılamaz. İlkokulda bile doğrudan doğruya yazı ile okumaya başlanmamalıdır. 
Okumadan önce çocuğun konuşma dili, kelime hazinesi yaşına göre geliştirilmelidir. Anaokulu bunu, 
başlıca, serbest konuşmalar, masal ve hikaye anlatma, dramatizasyon; resimler üzerinde planlı 
konuşmalar ile sağlar. Okumadan önce çocuğun görme, işitme duyuları da keskinleştirilir, bu duyular 
vasıtasıyla çocuk, benzerlik ve farkları kolayca ayırt edecek duruma getirilir. Büyüklük, şekil, durum, 
sıra, aralık v.b. nitelikleri gözle ayırt etmek için resimler ve oyunlardan faydalanılır. Birbirine benzer 
sesleri ayırt etmek,her sesi doğru telaffuz etmek için grup oyunları, tekerleme ve basit manzumeler, 
şarkılar çocuğa yardım eder. Yine okuma öğrenmeden önce kaslar arasında rahat bir koordinasyonun 
geliştirilmiş olması lazımdır.  

Anaokulunun bütün faaliyetleri bu temel hazırlıkları sağlamaya yönelmiştir. Ancak altı yaş 
grubunu, yılın ikinci yarısında özellikle bu amaçla düzenlenmiş resimler üzerinde çalıştırmak, onların 
okuma hazırlıklarını tamamlaması bakımından olduğu kadar önceki oyunlara bir değişiklik ve ilerleme 
getirmesi bakımından da verimli olur. Bu faaliyetlerde en iyi sonuç, küçük gruplarda çalışılınca alınır. 
Dikkat süresi kısa olan bu çocuklar, küçük bir grupta dikkatleri dağılmadan faaliyete katılma fırsatı 
bulurlar.  

Bu devrede çocukların kelime hazinelerini ve konuşma yeteneklerini geliştirmek için, onların 
kolayca anlayabilecekleri büyük resimler üzerinde konuşmalar yapılır. “Niçin?”, “Sonra ne olabilir?” 
,“Sen olsaydın ne yapardın?”gibi sorularla çocuk düşünmeye yöneltilir. 

İlkokula geçtikten sonra okumada zorluğa uğrayan çocuklardan bir kısmının soldan sağa göz 
hareketini kavrayamadıkları için zor duruma düştükleri görülmektedir. Özel şekilde hazırlanmış sıra 
resimler, çocuğun soldan sağa göz hareketine alışmasını sağlar. Ayrıca onun daha önce grup 
oyunlarında yaptığı üç boyutlu materyal ile şekil, büyüklük, renk, yön, cins farklarını ayırt etme 
alıştırmaları, bu defa iki boyutlu resimler üzerinde devam ettirilir. Böylece soyuta doğru bir adım daha 
atılmış olur. Çocuklar yazıya, başladıkları zaman hem harflerin şekillerini doğru çizmek, hem de 
satırları korumak gerektiğini düşünmezler. Bu sıra resimler çocukta satır, istif ve düzen kavramlarının 
uyandırılmasında da etkin bir rol oynar. Bu durum koordinasyon eksikliğinden de olabilir. El- göz 
koordinasyonu için noktalarla çizilmiş resimler kullanılır. Çocuklar kurşun kalem veya kalem boya ile 
bu noktalar üzerinden giderek ellerini kontrole alışırlar. 



Bu çağ sayıların da öğrenilmeye başladığı bir dönemdir. Çocuk sayıların sırasında değişiklik 
yaparsa bu yanlışı düzeltmek için ısrar etmemelidir. Çocuk için sayı saymak başlangıçta bir 
tekerlemeden farksız değildir. Ancak eşyalar üzerinde sayma tecrübeleriyle sayılar, onun için yavaş 
yavaş bir anlam kazanır.Sayıların sırasını hatırlamaları için basit manzumeler veya kafiyeli 
tekerlemeler çocukları eğlendirerek onlara yardım eder. 

Yılın son ayında basit kelimeler kartlara yazılarak oyuncak veya eşyaların üzerine 
iliştirilebilir: Top, ev, kuş v.b. tabii bunları hatırlamaları çocuktan istenmez. İlgilenen çocuklar 
bunların ne olduğunu sorar. O zaman söylenmekle yetinilir. 

Anaokullarında çocukların şekillere anlam ve görev vermelerine bir başlangıç olmak üzere her 
çocuğa, onu ve eşyasını tanıtan bir resim vermek çok faydalıdır. Çocuklar farkına varmadan 
kendilerininkinden başka arkadaşlarının resimlerini de öğrenir, onu görünce arkadaşlarını hatırlayarak 
şekillerden anlamalara geçerler. İşte son ayda altı yaş çocuklarının resimleri altına bir de isimlerinin 
yazılması, onların dikkatlerini, yazı üzerine olumlu bir şekilde çekmeye yarar. Saat ve takvimde 
çocukların sayıları öğrenmeleri hususunda yardımcı olur. Bu çalışmalarda hiç acele etmeden 
ilerlemek, çocuğun ilkokula başarılı bir başlangıç yapması için imkan vereceği belirtilmiştir (MEB, 
1971). 

Görüldüğü üzere okuma yazmaya hazırlık çalışmalarında yapılması gereken çalışmaların 
büyük çoğunluğuna örnek teşkil edecek açıklamalara yer verildiği görülmektedir. 

Okulöncesi Öğretmen Klavuz Kitabı(1989):Bu klavuz 1989 okulöncesi eğitim programının 
uygulanmasında öğretmenlere yardımcı olmak amacıyla hazırlanmıştır. Yapılacak etkinliklere ayrıca 
değinilmemiştir. Ünite ve günlük plan örneklerine yer verilmiştir. Bu kitapta ünite konusu Kümes 
Hayvanları olan bir planda okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına şöyle bir örnek verildiği 
görülmektedir. 

Okuma- yazmaya hazırlık alıştırmalarına geçmeden önce öğretmen sınıftaki sessizliği 
sağlar. Çocuklar rahat otururlar. Öğretmen kağıtlara çocukların isimlerini yazıp dağıtır. 
Gerekli açıklamayı yaptıktansonra çocuklara belli bir süre tanıyıp uygulamaya geçer. 
Uygulama sırasında çocuklara karışmamalıdır. Alıştırmalar bittikten sonra dosyalarında 
muhafaza edilmelidir. 

Okul Öncesi Eğitim Programı (36-72 Aylık Çocuklar İçin) Öğretmen Klavuz Kitabı (2006): 

Bu öğretmen kılavuz kitabında öğretmenlere yol gösterecek, yaratıcılıklarını destekleyecek 
çeşitli yıllık plan, günlük palan ve gelişim alanlarına göre eğitim etkinlikleri örneklerine yer verildiği 
görülmektedir (MEB, 2006). Amaç ve kazanımlara ulaşmak için etkinliklerin araç olduğu 2006 Okul 
Öncesi Eğitim Programının uygulanmasına yardımcı olmak için gelişim alanlarının yanı sıra yaş 
gruplarına yönelik olarak da etkinlik örnekleri hazırlanmıştır. Okuma yazmaya hazırlık olarak ayrıca 
başlıklar ele alınmamıştır. Belirtilen bir günlük planda okuma yazmaya hazırlık etkinliği şu şekilde ele 
alınmıştır; 

Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları: –SDA A8 :K2; BA A1 : K1,2; BA A2 :K 1,2; 
DA A4 : K 2,4 

• Bu etkinlikten sonra çocuklar, daha önceden ailelere bildirilerek okula getirilmesi 
istenen aile albümlerini incelerler. 

• Çocuklardan, albümlerde bulunan aile üyelerinin bebeklik, çocukluk, gençlik, 
yetişkinlik, ve yaşlılık durumlarını incelemeleri istenir. 

• Kişilerin, genç – yaşlı olma durumlarına, farklı yaşlardaki insanların 
ihtiyaçlarındaki farklılıklara, yapmaktan/dinlemekten hoşlandıkları ve 
hoşlanmadıkları durumlara dikkat çekilir.  



Sonuç Ve Öneriler 

II. Meşrutiyetten günümüze kadar uygulanan okul öncesi eğitim programlarında ve öğretmen 
kılavuz kitaplarında okul öncesi eğitim kurumundan sonra ilköğretime geçileceği düşünülerek okuma 
yazmaya hazırlık çalışmalarına  yer verildiği görülmektedir. 

II. Meşrutiyet döneminde uygulanan Ana Mektep müfredatında okuma yazmaya hazırlıktan 
ziyade bütün etkinliklerle bir sonraki eğitim kurumuna hazırlık çalışmalarının yer aldığı 
görülmektedir. Fakat 1915 yılında yayınlanan programda elifba (alfabe)  öğretimi dikkati çekmektedir. 
Buradan okul öncesi eğitimde okuma yazma öğretimi de yapıldığı söylenebilir. 

İlk okul öncesi öğretmen kılavuz kitabı niteliğindeki “Çocuk Bahçesi Rehberi” kitabında yer 
alan okul öncesinde ses eğitiminin verilmesi ve benzer yöntemlerin günümüz eğitim sisteminde de 
kullanılması bu kitabın yüz yıl ileride kullanılabilecek şekilde hazırlandığını ortaya koymaktadır. 
Ayrıca yazıya hazırlık çalışmalarında nesnelerle harflerin ilişkilendirilmesi o dönem çalışmaları için 
oldukça önemli bir gelişmedir. 

Cumhuriyet Dönemi’nde 1923 yılından 1953 yılına kadar okul öncesi eğitim kurumlarının 
kapatılması okul öncesi eğitimdeki faaliyetlerinin de gelişimini etkilemiştir. Özel okullarda uygulanan 
programlarda yer alması gereken etkinlikler amacı dışında uygulandığı görülmektedir. 1952 
programına kadar okul öncesi eğitimde okuma yazmaya hazırlık çalışmalarına yönelik sistemli 
çalışmaların hazırlanmadığı görülmektedir. 

1952 programında ise okuma yazmaya hazırlıktan ziyade neredeyse okuma yazma öğretimine 
yönelik bir çalışma yönteminin tavsiye edildiği görülmektedir. Bu program 1981 yılına kadar 
uygulanmasına rağmen 1969 yılında yayınlanan Anaokulları kılavuzunda okuma yazmaya hazırlık 
çalışmaları bu programdan farklı olarak daha çok okuma yazmayahazırlığa  uygun olduğu 
görülmektedir.   

1989 yılındaki okul öncesi eğitim programından itibaren okul öncesi eğitim programları 
program geliştirme ilkelerine göre hazırladığı görülmektedir. Bu nedenle hazırlanan etkinlikler 
belirlenen gelişim alanlarına göre ele alınan amaçlar doğrultusunda hazırlanması gerektiği 
belirtilmektedir. Son iki programa bakıldığında okul öncesi eğitim programında neredeyse bütün 
eğitim etkinlikleri okuma yazma çalışmaları olarak değerlendirilmektedir. Okuma yazma hazırlığından 
ziyade ilköğretime hazırlık çalışmaları 2006 ve 2013  okul öncesi eğitim programları için daha uygun 
düşmektedir. 

Okul öncesi eğitim programlarını geliştirme çalışmalarının en önemli sebeplerinden biri 
öğretmen uygulamaları ile programlar arasındaki farklılıklar olduğu görülmüştür. Bu nedenle 
uzmanlar ve akademisyenler tarafından program değerlendirme çalışmalarının yapılması 
gerekmektedir. Eğitim denetçileri tarafından uygulama aksaklıkları takip edilmelidir. Bu amaçla bütün 
etkinliklerde öğretmenler uygun şekilde eğitilmeli değişen ilköğretim programlarının da paralelinde 
okuma yazmaya yönelik seminer ve  hizmet içi eğitim çalışmalarına öğretmenler alınmalıdır. 

Kaynakça 

Alkan, M.Ö., (2003).  İmpratorluk’tan Cumhuriyet’e Selanik’ten İstanbul’a Terakki Vakfı ve 
Terakki Okulları (1877-2000), İstanbul, Terakki Vakfı Yayınları. 

Akyüz, Y., (2004). “Anaokullarının Osmanlı’da İlk Programları Ve Ders Uygulamaları İle 
Yaratıcı Dramanın İlk İzleri”, Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 
http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/index-arsiv1.htm  (Erişim Tarihi: 10.07.2010).  

Akyüz Y., (2009). Türk Eğitim Tarihi M.Ö 1000-M.S.2009, Ankara, Pegem Akademi 
Yayıncılık. 



Aral, N.- Kandır, A.- Can Yaşar, M., (2002). Okul Öncesi Eğitim ve Okul Öncesi Eğitim 
Programı, İstanbul, YA- PA Yayın Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş. 

Bay, D.N., (2008).  Ana Sınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmalarına İlişkin 
Yeterlilik Algılarının Belirlenmesi, (Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi) 
Ankara. 

Bilir, A. (2005).  İlköğretim Birinci Sınıf Öğrencilerinin Özellikleri ve İlk okuma Yazma 
Öğretimi, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 38 S.1 s.90. 

Çelenk, S., (2008). İlköğretim Okulları Birinci Sınıf Öğrencilerinin İlkokuma ve Yazma 
Öğretimine Hazırlık Düzeyleri, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C.8 S.1 s. 
84. 

Dagm Osmanlı Arşivi MF, 1204. 46. 4.4. 1333/5/16. 
 
Deretarla Gül, E. ve Bal S., (2006).  Anasınıfı Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık 

Çalışmalarına İlişkin Bakış Açıları, Sınıf İçi Kullanılan Materyal ve Etkinlikler İle Çocukların Okuma 
Yazmaya İlgilerinin Değerlendirilmesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi. 

 
Dinçer, F., (2007).  Kazım Nami Duru Hayatı, Eserleri ve Türkçe öğretimine katkıları, (Gazi 

Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi). Ankara. 

Duru, K.N., (1915).  Çocuk Bahçesi Rehberi, İstanbul, Matbaa-iAmire. 

Ergün, M., (1996). “İkinci Meşrutiyet Devrinde Eğitim Hareketleri (1908-1914)”, Ankara, Ocak 
Yayınları. 

Gurbetoğlu, A., (2007).  II. Meşrutiyet Dönemi’nde yayınlanan çocuk dergilerinin eğitim 
açısından incelenmesi, (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi), Ankara. 

Güleç, G., (2008). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları 
İle İlgili Görüş ve Uygulamaları, (Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans 
Tezi) , Denizli. 

Kandır, A. – Tezel Şahin, F. - Dilmaç, B. - Yazıcı, E., (2010).  İlköğretime Geçiş Sürecinde 
Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları, 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitim Sempozyomu, Elazığ.  

Karasar, N., (2003).  Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yay. Ankara. 
 Kodaman, B., (1988).  Aptul Hamit Devri Eğitim Sistemi, Ankara, Türk Tarih Kurumu 

Yayınları. 
 


