
KREŞ HİZMETLERİNDEN ÜCRETSİZ FAYDALANMAK 

Özel kreş ve gündüz bakımevleri’nden en az iki çocuk olmak üzere kurum, çocuk 
kapasitesinin yüzde 5’ini hizmetten ücretsiz olarak faydalanacak çocuklara 
ayırmalıdır (Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve 
İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik, Madde 27). 
 
* Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları, 
* Ekonomik gücü yeterli olmayan, anne ve babası ölmüş olup, bir yakını tarafından 
bakılan çocuklar, 
* Ekonomik gücü yeterli olmayan tek ebeveyni ile yaşayan çocuklar, 
* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (ASPB/ÇHGM) Kadın 
Konukevlerinde bulunan kadınların çocukları, 
* Cezaevlerinde bulunan kadın mahkumların çocukları 
* Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunda (ASPB/ÇHGM) korunma altında 
bulunan çocuklar, 
* Şehit ve malûl gazi çocukları, 
* Ekonomik gücü yeterli olmayan engelli ebeveyni olan çocuklar  

Özel kreş ve gündüz bakımevlerinden ücretsiz faydalanabilir. 

* Bu olanaktan yararlanılabilmesi için Sosyal Çalışmacı tarafından 
düzenlenecek sosyal inceleme raporu gerekmektedir. 

Eğer kendi çocuğunuzun, komşunuzun veya bir arkadaşınızın çocuğunun MEB’e 
bağlı bir okul öncesi kurumdan öncelikli faydalanmasını sağlamak istiyorsanız; 
çocuğun şehit, harp malûlü, gazi çocukları, anne ve babası veya bunlardan birisi 
ölmüş ya da anne-babası ayrılmış, ekonomik durumu yetersiz olan ailelerin çocukları 
ile özel eğitim gerektiren bir çocuk olması gerekiyor (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, m.11) 
 
Yanı sıra, bu kurumlara kapasitelerinin 1/10 u oranında sehit, malûl, gazi ve yoksul 
aile çocuklarının ücretsiz kabul edilme olanağı bulunmaktadır. 

Ücretsiz kayıt yaptırmak isteyenler, Ek 5 inceleme formunu doldurup belgeleriyle 
birlikte seçici komisyona teslim ederler. Seçici komisyon, bu formdaki bilgileri belgeye 
dayalı olarak inceler, ücretsiz kayıt yapılıp yapılamayacağına karar verir. 

Not: Ücret tespit komisyonunun belirlediği tavan ve taban ücretler ilgili linkte ilan 
edilmektedir. 
 

Ayrıca, Madde 35’e göre, velilerin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci de okulun 
bulunduğu İl/İlçe Millî Eğitim Müdürünün başkanlığında toplanan Ücret Tespit 
Komisyonu üyeleri arasındadır. 

Ancak, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş 
Esasları Hakkında Yönetmelik’ten farklı olarak, Komisyon tarafından belirlenen 
ücretlerin velilere nasıl duyurulacağına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. 
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Unutmayın! 
 
Eğer çocuğunuz MEB’e bağlı bir okul öncesi kurumun hizmetinden faydalanıyorsa, 
velilerin kendi aralarından seçecekleri iki temsilci Ücret Tespit Komisyonu’na katılarak 
ücretlerin belirlenmesi sürecine dahil olabilir (Okul Öncesi Eğitim Kurumları 
Yönetmeliği, m. 35). Ayrıca, Komisyon tarafından belirlenen rakamların okul 
müdürlükleri tarafından velilere duyurulması zorunluluğu bulunmaktadır. 
 
Alınacak ücret velilerin ekonomik durumunu zorlayıcı bir ücret olamaz (m.36). 
Bilindiği gibi kreş ücretlerinin neredeyse bir çalışanın gelirine eşit olması, kadın 
istihdamının önündeki en önemli engellerden biridir. Kadınlar bu koşullarda çalıştığı 
parayı olduğu gibi kreşe vermektense evde çocuğuna bakmaya razı olmaktadır. Bu 
nedenle çalışanın gelirinin büyük kısmına eşit olan ücret, ekonomik durumu zorlayıcı 
bir ücret olarak görülebilir. 
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