
Kadın İstihdamı ve Çocuk Bakım Yükü İlişkisi1 

 

KEİG Platformu 

 

Kadın emeği ve istihdamı alanında son yıllarda giderek gelişen yazında, çarpıcı düzeyde 

düşük kadın istihdamı oranının başlıca nedenleri arasında en çok dile getirilenlerden biri 

kadınlara yüklenen bakım sorumluluğudur. Gerçekten de, çocuksuz hanelerde yaşayan 25-49 

yaş grubundaki kadınların işgücüne katılım oranı çocukla birlikte %45.5’ten % 29.6’ya 

düşmektedir. Buna karşılık bu yaş grubundaki çocuksuz hanelerdeki erkeklerin işgücüne 

katılım oranları %91.6’yken çocuklu hanelerde %95.7’ye yükselmektedir (Toksöz vd. 

2014:100). Halen işgücüne dahil olmayan kadınların %55’i, dahil olmama nedeni olarak “ev 

işleriyle meşgul” olmalarını göstermektedir (TÜİK, 2016). 

 

Eğitim düzeyi düştükçe bakım yükünün bir ev hizmetlisine ya da kamusal/özel bakım 

merkezlerine devredilmesi olanağı da azalmaktadır. 

 

Türkiye’de kadınların eğitim düzeyleri ile işgücüne katılım oranları arasındaki pozitif 

korelasyon da, kadınların bakım yükü ile son derece ilişkilidir. Okur yazar olmayan kadınların 

işgücüne katılma oranı %16,1, lise altı eğitimlilerin %26, 6, lise mezunlarının %32,7, mesleki 

ve teknik lise mezunlarının %40,8, yüksek öğretim mezunlarının ise %71,6’dır (TÜİK, 2015). 

Eğitim durumu düşük seviyede olan kadınlar arasında işgücüne bağlılığın düşük olması, 

işgücündeki bir kadının potansiyel kazancı ile çocuğunu bakım merkezine göndermenin 

getirdiği maliyet arasındaki farkın düşük olmasıyla oldukça ilişkilidir (Dünya Bankası, 

2015:63).  Örneğin Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinde arz ve talep durumunu araştıran 

Dünya Bankası çalışması, kurumsal bakım hizmetlerinden faydalanma düzeyiyle kadınların 

eğitim düzeyi arasındaki ilişkiyi tespit etmiştir. 0-6 yaş grubu çocuk sahibi anneler 

örnekleminde, eğitim durumu temel veya daha düşük olan kadınların yüzde 20’den azının 

kamusal ve özel bakım hizmetlerinden faydalandığını; lise mezunu kadınlar arasından 

%20’lik bir oranın kamuya bağlı hizmetlerden % 6’lık bir kesimin de özel hizmetlerden 

faydalandığını saptamıştır. Örneklemde yer alan üniversite mezunu kadınların 42’si ise 

merkez bazlı bakım hizmetinden faydalandığını belirtmiştir (Dünya Bankası, 2015:48).   

Ülkemizdeki kadınların eğitim düzeyi arttıkça potansiyel kazançları da artmakta ve 
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kendilerine yüklenen bakım yükünü  bir ev hizmetlisine (domestic servant) veya kamusal/özel 

bakım merkezine devredebilecek finansal güce kavuşmaları mümkün olmaktadır. Dolayısıyla 

düşük eğitimli ailelerde kadının çalışmasına karşı çıkan ataerkil kalıp yargıların daha baskın 

olması, işgücü piyasasındaki ayrımcılık ve piyasada aranan vasıflara sahip olmamak gibi 

belirleyenlerin yanı sıra, bakım hizmetlerinin finansman sorununun düşük eğitim düzeyine 

sahip kadınların çalışmasının önündeki bir başka engel olduğu görülmektedir. Öte yandan 

yoksul hanelerde annelerin işgücü piyasasına katıldığı bazı koşullarda, hanedeki bakım yükü 

okul çağındaki kız çocuklarına devredilerek eğitimlerini bırakmalarına yol açabilmektedir. 

 

Çocuk bakım sorumluluğu kadınların çalışma yaşamında kalma sürelerini ve çalışma 

biçimlerini de olumsuz yönde etkilemektedir. 

 

Kadınların çalışma yaşamına katılamamalarının yanı sıra, çalışma yaşamına girebilen 

kadınların çalışma yaşamlarını kısa bir dönemde bitirmelerinin ve/veya kariyerde yükselme 

doğrultusunda tüm potansiyellerini ortaya koyamamamlarının temel nedeninin de ev ve bakım 

yükümlülüklerini eşleri ve devletle paylaşmak konusunda yaşadıkları sorunlar olduğu sıklıkla 

dile getirilmektedir (Bakırcı, 2014:61). Gerçekten de Dünya Bankası tarafından 

gerçekleştirilen araştırmada yer alan çalışmayan annelerin yüzde 45’i, daha evvel çalışmakta 

olduklarını ancak daha sonra işgücünden ayrılmaya karar verdiklerini belirtmiştir. Ayrıca bu 

kadınların %71’i işgücünden ayrılma sebebi olarak özellikle “çocuk bakım sorumluluklarını” 

göstermiştir. (Dünya Bankası, 2015:63).  Nitekim, TÜİK (2015) Zaman Kullanım Anketi 

Sonuçlarına göre, hanehalkı ve aile bakımına ayrılan süre ortalama 2 saat 35 dakika iken, bu 

süre erkeklerde 51dakika, kadınlarda ise 4 saat 17 dakikadır. Hanehalkı ve aile bakımına 

ayrılan zaman çalışma durumuna ve cinsiyete göre incelendiğinde; çalışan kadınların günde 

ortalama 3 saat 31 dakika, çalışan erkeklerin ise 46 dakika ayırdığı görülmüştür.  İstihdam 

için ayrılan ortalama süre erkeklerde 3 saat 58 dakika iken, bu süre kadınlarda sadece 1 saat 9 

dakikadır (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627).  

 

Kadın işçilerin doğum, evlenme gibi gerekçelerle işyerinde “kalıcı” olmayacağı yönündeki 

beklentiler işe girişte erkek işçilerin kadın işçilere tercih edilmesine yol açtığı gibi önemli 

sayıda kadının geçici ve güvencesiz işlere mahkum olmasına yol açmaktadır. Buna karşın 

Türkiye’de son 5 yılda aktüel politikanın başat bir gündem maddesi haline gelen kadın 

istihdamını artırma ve iş ve aile yaşamını uzlaştırma politikaları, bakım yükünü hanelerden 

kamusal bakım merkezlerine aktarma ve bu yükü hane içindeki kadınlar ve erkekler arasında 



eşit paylaştırma yönünde değil, kadınlara uzatılmış doğum sonrası izinleri sunma ve yarı 

zamanlı çalışmaya yönlendirilme çerçevesinde şekillenmiştir. Cinsiyet eşitliği iş ve aile 

yaşamını uzlaştırma politikalarının yokluğu, kadınların bir bölümünü ev eksenli çalışmaya 

yönlendirmiştir. Nitekim ev eksenli çalışan kadınlar içinde bekarların oranı %5,4; Boşanmış 

veya eşi ölmüş kadınların oranı %13,2 iken evlilerin oranı %81,4’tür. Ev eksenli çalışma 

Türkiye’de çoğunlukla yoksul ve düşük eğitim düzeyinden kadınlar tarafından yerine 

getirilen, düşük ücretli ve yüksek kayıtdışılığın mevcut olduğu bir çalışma biçimidir (Toksöz 

vd., 2014: 47). 

Erken çocukluk bakım ve eğitim (EÇBE) sektörüne yapılacak yatırım hem kadınlar 

hem de erkekler için büyük bir iş potansiyeli yaratmaktadır.  

Bakım hizmetlerinin cinsiyetlendirilmiş karakteri, bu hizmetler kurumsallaştığında da yine 

kadınlar tarafından sunulmasına neden olmaktadır. Örneğin  Türkiye’de EÇBE kurumlarında 

çalışan öğretmenlerin 3 871 erkekken, 68 357’si kadındır (MEB, 2016). Erkekler genellikle 

idari pozisyonlarda görevlendirilmektedir. Öte yandan bu durum, sosyal bakım hizmetlerinin 

kurumsallaştırılmasının kısa vadede hem bakım ihityacını karşılayarak hane refahının 

yükselmesine, hem de kadın istihdamının artışına katkıda bulunabileceğini gözler önüne 

sermektedir. 2013-2014 verilerine göre Türkiye’nin 6 yaşın altındaki çocukların okul öncesi 

eğitime katılımında OECD ortalamasını yakalaması sektöre yönelik harcamalarda (2014 

fiyatlarıyla) 20,7 milyar TL’lik bir artış gerektirdiği tahmin edilmektedir. İlkkaracan ve 

arkadaşları (2015) tarafından gerçekleştirilen çalışma çocuk bakım merkezleri ve okul öncesi 

eğitim kurumlarına yapılacak ek 20,7 milyar TL’lik bir kaynak tahsisinin beraberinde 

getireceği yeni istihdam fırsatlarını, ayrıca bağlantılı toplumsal cinsiyet eşitliği, gelir ve 

yoksulluk etkilerini değerlendirmiştir. Çalışma sonucunda inşaat sektöründe yapılacak bu 

büyüklükteki bir yatırım doğrudan bu sektörde ve dolaylı olarak diğer sektörlerde 290 bin 

yeni iş yaratacakken, aynı büyüklükteki bir yatırımın EÇBE sektörüne yapılması halinde 

doğrudan ve dolaylı olarak yaratılacak iş potansiyelinin 719 bin olduğu  bulgulanmıştır. 

EÇBE sektöründe yaratılacak yeni işlerde kadınların payı %73 olarak tahmin edilirken inşaat 

sektörü üzerinden yaratılacak işlerde kadınların payı ancak %6 kadar olabilecektir. Bununla 

birlikte,bu sektörde erkekler için yaratılacak iş sayısı da inşaat sektöründe yaratılacak işlerin 

%72’si kadardır.  

Doğum sonrası izinleri ve yarı-zamanlı çalışma olanağı kadın istihdamının arttırılmasını 

değil ailenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. 



Türkiye’de çalışan kadınlar için 4857 sayılı İş Kanunu ve 657 Sayılı Devlet Memurları 

Kanunu ile düzenlenen annelik izni süresi, halen doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 

hafta olmak üzere 16 haftadır. 2016 başında, kadın hareketinin yoğun muhalefetine rağmen  

kadınlara doğum/evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkını düzenleyen bir yasa 

çıkarıldı. Bu yasayla doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur ve işçilerin 

istekleri hâlinde analık izni bitiminde başlamak üzere birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda 

dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar 

çalışmaları düzenlendi. Yasada bu düzenlemenin yanı sıra çocuğun engelli doğması 

durumunda annenin annelik izni bitiminden sonra 12 ay yarı zamanlı çalışabileceğine ve  

ebeveynler için çocuk zorunlu ilköğretim çağına (6 yaşına) gelene kadar da yarı zamanlı 

çalışma seçeneğine yer verildi. Düzenlemede her ne kadar ebeveyn ifadesi kullanılmış olsa da 

kadınlar düşünülerek kaleme alındığı yasanın kamuoyunda tartışılması sürecinde açıkça 

ortaya kondu. Düzenleme kadınların iş ve aile yaşamını uzlaştırmalarını sağlayacağı 

argümanıyla savunuldu. Düzenlemenin anafikri söz konusu düzenlemenin yer aldığı paketin 

lansman töreninde eski Başbakan Davutoğlu’nun şu sözlerinde kendini göstermektedir:  

“Bizim sosyal bünyemizin en önemli kurumlarından ve normatif yapımızın en önemli 

referans noktalarından birisi ailedir. Ailenin korunması, gelecek nesillerin korunması 

bağlamında büyük önem taşıyor. En güçlü yanımız olan bu özelliğimizin modern 

hayatta çalışma, istihdam hayatıyla bir bütüncüllük oluşturması ve özellikle 

kadınlarımızın aileyle çalışma hayatı arasında bir gerilim içine düşmemesi için yoğun 

bir çalışma temposu içinde olduk ve dün gece bu paketin detayları üzerinde 

çalışmalarımızı tamamladık”. (http://www.aile.gov.tr/haberler/basbakan-ahmet-

davutoglu-ailenin-ve-dinamik-nufus-yapisinin-korunmasi-programini-acikladi)  

Uzayan annelik izinlerinin kadın istihdamını olumsuz yönde etkileyeceği gerek işçi 

sendikaları, gerek kadın örgütleri, gerekse sanayi odaları tarafından dile getirilmiştir. Öte 

yandan yarı zamanlı çalışan kadınların, yarım ücret alacakları, emeklilik kesenekleri ve 

emekliliğe dair sürelerinin yarım hesaplanacağı göz önünde bulundurulmalıdır2. Bu durum 

kadın erkek arasındaki ücret uçurumunu daha da artırmaya gebedir.  

Kurumsal erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri yetersizdir.  

                                                             
2 Türkiye sosyal güvenlik rejimi, tama zamanlı çalışma esasına göre düzenlenmiş bir Bismarkyen rejimdir. Yarı 
zamanlı çalışanların insana yakışır bir yaşlılık aylığı almaları mevcut rejim içinde gerçeklikten uzaktır. 

http://www.aile.gov.tr/haberler/basbakan-ahmet-davutoglu-ailenin-ve-dinamik-nufus-yapisinin-korunmasi-programini-acikladi
http://www.aile.gov.tr/haberler/basbakan-ahmet-davutoglu-ailenin-ve-dinamik-nufus-yapisinin-korunmasi-programini-acikladi


Cumhuriyet ilan edildiği tarihte, 38 ilde 80 anaokulu bulunuyordu ve bu okullarda toplam 

5.880 öğrenci eğitilmekteydi. 1928 yılında “Harf İnkılâbının” yapılması, her Türk vatandaşını 

okuryazar duruma getirme çabası, devleti tüm gücüyle ilköğretime yüklenmek zorunda 

bırakırken anaokulu ve anasınıflarına ayrılan ödenekler ilköğretim hizmetlerine aktarılmış, 

bunun sonucunda anaokulları kapanmıştır. Çocuğunu evde bırakacak kimsesi olmayan çalışan 

annelere yardım amacıyla 1940 yılında anaokulu yönetmeliğinin fabrikalarda uygulanması bir 

genelgeyle illere bildirilmiştir. Ancak özel idare bütçelerinin darlığı, bu okulları yaşatmaya 

imkân vermemiştir. Ancak 1937 yılında kurulan Nazilli Basma Fabrikası  ve onu takip eden 

diğer sosyal fabrika örneklerinde vardiyalı çalışmaya uygun olarak 24 saat açık kreş 

uygulaması yapılmış, yasal doğum iznini kullanan anne, işbaşı yaptığında bebeği hemen 

fabrika kreşine kabul edilmiştir. Fabrika işçilerinin çocukları 3 aydan okul çağına kadar bu 

kreşlere devam edebilme olanağına sahip olmuşlardır. 1960’lardan itibarense erken çocukluk 

eğitimi alanında kurumsal adımlar atılmıştır3. 1980’lerden itibaren hayata geçirilmeye 

başlanan özelleştirme politikaları, kamu kurumlarındaki kreş uygulamalarının da daralmasına 

yol açmıştır. 657 sayılı kanunun 191. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında 

çalışanların çocukları için açılan kreş ve gündüz bakımevlerinin de sosyal tesis kapsamına 

alınması ve giderlerini kendilerinin karşılaması zorunluluğu getirilmesiyle kamu 

kurumlarındaki kreş sayısı 56’ya gerilemiştir (KEİG, 2015: 40).   

Günümüzde erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri (EÇBE) Milli Eğitim Bakanlığı 

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) 

koordinasyonunda yürütülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı 36-66 ay arası çocuklara sunulan 

Anaokulu ve İlkokulların bünyesinde 48-66 ay arası çocuklara eğitim veren Anasınıflarından 

sorumludur. ASPB ise 0-36 ay çocuklarına hizmet veren kreşler ve 36-66 ay arası çocuklarına 

hizmet veren gündüz bakımevlerinden sorumludur. Söz konusu iki Bakanlığın 

koordinasyonunda Bakanlık birimlerinin sunduğu anaokulu/anasınıfı ve kreş hizmetlerinin 

yanı sıra, söz konusu bakanlıkların koordinasyonunda hizmet veren belediye kreşlerinden, 

özel girişimlere, kamu kurumlarından, Organize Sanayi Bölgeleri ve özel işyerlerinin 

çalışanları için açtıkları kreşlere, Sivil Toplum Kuruluşlarının bakım merkezlerinden sendika 

kreşine uzanan çok çeşitli ve parçalı bir yapı mevcuttur. 2016 yılı itibariyle resmi ve özel tüm 

EÇEB kurumlarının toplamı 27 793 ve buralarda eğitim ve bakım hizmetlerinden yararlanan 

                                                             
3http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Erken%20Çocukluk%20Eğitiminde%20Te
mel%20İlkeler.pdf 



çocuk sayısı 1 209 106’dır. Yalnızca 191 670 çocuk özel kurumlardan hizmet almaktadır 

(MEB, 2016:49).  

Yasalar çok sayıda kuruma 0-66 ay çocukları için EÇBE hizmeti sunma yetkisi verse de 

kurum sayı ve kapasiteleri çocuk  nüfusuna oranla çok düşüktür. 0-3 yaş arasındaki çocuklara 

sunulan bakım hizmetlerinin yok denecek kadar az olduğu görülmektedir. 3-6 yaş arası 

çocuklara sunulan hizmetlerden ise çocukların yarısından azı yararlanabilmektedir (KEİG, 

2015: 39). Bakım hizmetlerinden yararlanan  0-3 yaş arası çocuklar hakkında ayrıntılı veri 

bulunmamakla birlikte elde edilen verilerden %0,2 düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir 

(İlkkaracan vd., 2015: 29).  

Özel sektörde işverene, bakım yükünün hafifletilmesi noktasında çok sınırlı bir rol 

verilmiştir. 

2013 yılında düzenlenen “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme 

Odaları ve Çocuk Yurtlarına Dair Yönetmelik4” hükümlerine göre,  4857 sayılı İş Kanununa 

tabi, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, 

emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı 

ve işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması,  150’den çok kadın 

çalışanı olan işyerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren 

çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 

işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt 

kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş 

yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. Ancak, oda ve yurtların sadece 

kadın işçi sayısına göre açılması, çocuk bakımının sadece kadına ait bir sorumluluk olarak 

algılanmasının yansımasıdır, kreş açma yükümlülüğüne ilişkin işçi sayılarının, kadın ve erkek 

işçi sayısına göre belirlenmesi beklenir (KEFEK, 2013: 68). Türkiye’deki işletmelerin % 

99,8’inin 100 kişiden az işçi çalıştırdığı dikkate alındığında5 150 üzeri kadın istihdam eden 

işyerlerinin ne denli az olduğu ortaya çıkacaktır. 150 ve üstü çalışanı olan özel işyeri sayısı 

7204, 150 üstü sigortalı kadın çalışanı olan işyeri sayısı ise 1591’dir. Bu işyerlerinden sadece 

300’ünün denetlendiği ve % 45’inde kreş olmadığı belirtilmektedir. Kadın çalışan sayısının 

yeterli olduğu işletmelerde bile bu hizmetlerin sağlanmadığı, işletmelerin olası bir teftiş 

halinde verilecek cezayı ödemeyi tercih ettikleri görülmüştür. (KEİG,2015:40)  

                                                             
4 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/08/20130816-8.htm 
5 İşletme büyüklükleriyle ilgili sayısal veriler için bkz. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540 



Türkiye’de ilköğretim öncesi okullaşma oranın özellikle diğer Avrupa ülkeleriyle 

karşılaştırıldığında bir hayli düşük olduğu görülmektedir. 

Türkiye’de ilköğretim öncesi brüt okullaşma oranı düşüktür  - kişi başına düşen GSYH 

düzeyleri benzer olan Şili ve Meksika gibi Latin Amerika ülkelerinde ve Bulgaristan ve 

Romanya gibi Doğu Avrupa ülkelerinde okullaşma oranları sırasıyla yüzde 113,6, yüzde 

101,4, yüzde 85,7 ve yüzde 77,4 iken; Türkiye’deki çocukların üçte birinden azı merkez bazlı 

çocuk bakım hizmetlerine kaydolmaktadır. Kapsama oranlarındaki mevcut eşitsizlikler ve 

bölgeler arasında büyük farklılıklar göstermektedir; kadınlarda okuryazarlık oranlarının daha 

yüksek olduğu (kadınların işgücüne katılımı ile ilintili olarak) illerde ve nüfus yoğunluğunun 

daha düşük olduğu kentsel alanlarda çocuk bakım hizmetleri arzı daha yüksek seviyededir. 

Halihazırda 3-5 yaş arası çocuklarda yüzde 29,5 olarak tahmin edilen düşük düzeydeki 

okullaşma oranı, bu yaş grubundaki yaklaşık 2,7 milyon çocuğun herhangi bir merkez bazlı 

okul öncesi eğitim türünde hizmet alamadığını göstermektedir. OECD ülkeleri arasında yüzde 

80,62  düzeyinde olan ilköğretim öncesi okullaşma oranı ortalamasına ulaşabilmek için, tesis 

başına ortalama kayıt oranlarının sağlandığı 42.388 yeni çocuk bakım tesisine ihtiyaç 

duyulacaktır (Dünya Bankası, 2015:7).   Aynı biçimde Türkiye’de erken çocukluk eğitimi AB 

hedeflerinin de bir hayli gerisinde kalmaktadır. AB tarafından, çocuk bakımı konusunda 

gelişim sağlamak ve kadının işgücüne katılımının önündeki engellerden önemli bir kısmını 

kaldırmak amacıyla belirlenen Barselona hedeflerine göre üye ülkeler 2010 yılı itibariyle 3 

yaş ve zorunlu öğretim yılı arasındaki yıllar için %90 oranında, 3 yaş altı çocuklarda ise %33 

oranında çocuk bakım hizmeti sağlamalıdır (Bakırcı vd, 2014: 81). Çalışan annelerin 

ihtiyaçlarına cevap veren (çalışma saatleri ve hizmet verilen yaş grupları bakımından) mevcut 

hizmetler temel olarak özel sektör tarafından sunulan hizmetlerdir ve ortalama bir 

hanehalkının ödemek isteyebileceği veya ödeyebileceği fiyatlardan daha pahalı olma eğilimi 

göstermektedir. Özellikle eğitim düzeyi düşük olanlar olmak üzere kadınların çoğu için 

kazanç ve çocuk bakım maliyetleri arasındaki fark, işgücüne katılımlarını haklı göstermek 

için çok düşüktür ve bunların bakım hizmetleri için ödemek isteyebilecekleri fiyatlar mevcut 

kreş ve anaokulu ortanca fiyatlarını karşılamamaktadır (Dünya Bankası, 2015:7).  Kamusal 

bakım olanaklarını artırmak yerine son yıllarda Avrupa’da da yaygın bir eğilim olan nakit 

desteği sistemi 48-66 ay arasındaki çocuklara okul öncesi eğitim hizmetlerine devlet desteği 

biçiminde uygulanmaya başlanmıştır. Okul öncesi eğitim kurumlarından eğitim alanlar, 48-66 

ay arasında olmak şartıyla en fazla bir eğitim-öğretim yılı süresince nakit desteği 

alabilmektedir. Eğitim ve öğretim desteği; yörenin kalkınmada öncelik derecesi ve gelişmişlik 



durumu, öğrencinin ailesinin gelir düzeyi, eğitim bölgesinin öğrenci sayısı, desteklenen 

öğrenci ve öğrencinin gideceği okulun başarı seviyeleri ile öncelikli öğrenciler gibi ölçütler 

dikkate alınarak verilmektedir (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160806-

12.htm). 

Başbakan Binali Yıldrım bir demecinde tam gün zorunlu okul öncesi eğitime geçileceğini 

belirtmiş ancak konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermemiştir6. MEB yetkilileri 2019 yılına kadar 

tam gün okul uygulamasına geçilmesinin hedeflendiğini belitrmişlerdir. 
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