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1 GİRİŞ
Kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakımının (EÇEB) küçük yaştaki çocuklara, onların ebeveynlerine ve
genel anlamda topluma fayda sağladığını gösteren çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Erişilebilir, maddi
olarak karşılanabilir ve iyi kalitede EÇEB; (i) fırsat eşitliğini güçlendirir (annelerin çalışmasını kolaylaştırır, çocuk
gelişimini destekleyip yaşamın ileri safhalarında başarıya yardımcı olur) ve (ii) mevcut koşullarda elde edilen
sonuçlar açısından eşitliği güçlendirir (çünkü işgücü piyasasına bağlılığın düşük oluşu, sosyal ve ekonomik
dezavantaja sebep olan baş etmenlerdendir ve EÇEB hizmet bedelini ödeyebilme güçlüğü düşük gelire sahip
hanelerde yoğun olarak görülmektedir). İyi kalitede bakım hizmetinin, erken sosyalleşme gibi açılardan çocuk
refahına yapacağı katkı, en çok da yoksul ailelerin dezavantajlı çocukları için geçerlidir.1

Okul öncesi eğitimde brüt kayıt oranı (%)

Makul fiyatlı ve kaliteli
EÇEB’e erişimin
Şekil 1 Okul Öncesi Eğitimde Brüt Kayıt Oranı (%)
desteklenmesi, hem
kadın istihdamını hem
de erken çocukluk
gelişimini
destekleyebilir.
Kadınların kayıtlı
ekonomide istihdamının
arttırılması, Türkiye’de
ekonomik büyümenin
arttırılması ve
yoksulluğun azaltılması
için elzemdir. 2000’li
yılların başından itibaren
istihdamdaki güçlü
büyümeye rağmen
Kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla, satın alma gücü paritesi (sabit 2011 uluslararası $)
çalışma yaşındaki
Kaynak veri: Dünya Kalkınma Göstergeleri 20122
kadınların üçte birinden
azı işgücü piyasasında aktiftir, üstelik pek çoğu genelde ücretsiz aile işçisi olarak kayıt dışı ekonomide
çalışmaktadır. Özellikle eğitim seviyesi düşük olan kadınların işgücü piyasasına katılım oranları da düşüktür.
Türkiye’de kadınların aile kurma sürecinde işgücü piyasasına bağlılıklarında hızla bir zayıflama görülmektedir.
Bunun sonucunda özellikle kentsel alanlarda genelde işgücü piyasasından uzun dönemli veya kalıcı olarak bir
çekilme olduğu gözlenmektedir. Bu bağlamda, iş hayatıyla özel hayatın dengelenmesine yönelik politikalar

Bkz: Almond ve Currie (2011), Bettendorf, ve ark. (2012), Blau ve Currie (2006), Heckman ve ark. (2010), Ruhm ve
Waldfogel (2011).
2 Brüt kayıt oranı, yaşa bakılmaksızın toplam kaydın, resmi olarak gösterilen eğitim seviyesine denk düşen yaş grubundaki
nüfusa oranıdır. Bu şekilde adı geçen ülkeler 2012 yılı için hem okul öncesi brüt kayıt oranı hem de kişi başına gayri safi
yurtiçi hasıla bilgisi bulunan ülkelerdir. Kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası 40.000’den az olan ülkeler bu örnekleme dahil
edilmiştir. Sahra Altı Afrika ülkeleri bu verilerden hariç tutulmuştur.
1
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uygulanarak; eğitim ve öğretime yapılan sınırlı yatırım, istihdamda elde edilen yetersiz neticeler ve gelecekteki
kazanç potansiyeliyle ilgili karamsar beklentilerden oluşan kısır döngünün kırılması mümkün olabilir. 3
Son yıllarda devlet okullarındaki yaygınlaşma sayesinde 5+ yaş grubu için okul öncesi eğitim
hizmetlerinde ilerleme kaydedilmiş olsa da şu anda Türkiye’de merkez bazlı okul öncesi eğitim ve çocuk
bakım hizmetlerini kullanma oranları oldukça düşüktür. Hükümetin şu anki kalkınma planında 3-5 yaş arası
çocukların yüzde 70’ini 2018 yılına kadar Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) veren çocuk bakım merkezlerine
kaydettirme hedefi bulunmasına rağmen 3-5 yaş grubunda, anaokulu kayıtları üçte birden daha düşük
orandadır; ayrıca dezavantajlı çocuklar için bu oran anlamlı ölçüde daha düşüktür. En güncel WDI (Dünya
Kalkınma Göstergeleri) verilerine göre Türkiye’nin okul öncesi eğitimde brüt kayıt oranı yüzde 30.6’dır;4 ayrıca
aynı örneklemde yer alan ve kişi başına gayri safi yurtiçi hasılası benzer düzeyde olan ülkelerle kıyaslandığında
Türkiye, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla tahminlerinde ortaya çıkandan daha düşük hizmet kullanım oranına
sahiptir. Uluslararası karşılaştırmalarda Türkiye, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla bakımından kendisine benzer
ülkelerden çok farklı okul öncesi eğitime kayıt oranlarına sahiptir; örneğin Latin Amerika’da Şili ve Meksika gibi,
ECA (Avrupa-Orta Asya) bölgesinde ise Bulgaristan ve Romanya gibi ülkelerde kayıt oranları sırasıyla yüzde
113,6, 101,4, 85,7 ve 77,4 olarak rapor edilmektedir (bkz.: Şekil 1).

2 ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ VE BAKIM HİZMETLERİ ARZI
Türkiye’de çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetleri, kamu ve özel sektör tarafından verilmektedir;
bu hizmetler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) onayıyla
verilmektedir. 2014 yılı itibarıyla Türkiye’de toplam 26.698 okul öncesi eğitim ve bakım merkezi faaliyet
göstermektedir; toplam 50.466 derslikte çalışmak üzere 63.327 çocuk bakım sorumlusu/öğretmen istihdam
edilmektedir. Bu okulların çoğu kamu sektörü tarafından idare edilmektedir: ülkedeki tüm hizmet sağlayıcıların
yüzde 85,3’ü kamuya bağlıdır ve yalnızca yüzde 14,7’si özel hizmet sağlayıcıdır. Mevcut hizmet sağlayıcıların
yüzde 94,0’ü MEB onaylı, yüzde 6.0’sı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı onaylıdır (bkz.: Tablo Error!
Reference source not found.). 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, 0-65 yaş grubundaki çocuklar için kreş ve gündüz bakım evi açma ve işletme
sorumluluğuna sahiptir; öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanmış çocuk bakım hizmetleri
sağlayıcıları 0-2 yaş grubundaki çocuklar için hizmet vermemektedir.

Diğer OECD ülkelerine kıyasla kadın istihdam oranlarında görülen büyük farka sebep olan temel etmenler arasında düşük
eğitim durumu, düşük mobilite, bilgi ve sermaye erişiminin yetersiz oluşu ve esnek çalışma modellerinin kısıtlı ölçüde
mevcut oluşu (örn. kayıtlı ekonomide istihdamın %3’ü yarı zamanlıdır) gelmektedir.
4 WDI tarafından Türkiye için rapor edilen okul öncesi eğitime kayıt oranları, bizim hesaplamalarımızdan farklıdır; bizim
hesaplamalarımızda Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan kayıt rakamları veri olarak
kullanılmıştır. Bu durumun, farklı yıllara ve farklı yaş gruplarına ait veri kaynaklarının kullanılmasından doğmuş olabileceğini
tahmin etmekteyiz. WDI oranlarının, örgün okul öncesi öğretim kurumlarına kayıtlı toplam çocuk sayısının, o yaş grubundaki
çocuk nüfusuna bölünerek hesaplandığı rapor edilmiştir. Ancak WDI meta verilerinde Türkiye’yle ilgili en son rapor edilen
sayım yılı 2011 iken bizim hesaplamalarımızda kullandığımız adrese dayalı nüfus kayıt verileri 2013 yılına aittir.
5 Kaynak: http://istanbul.aile.gov.tr/tr/html/22478/Ozel-Kres-Gunduz-Bakimevleri-ve-Cocuk-Kulupleri
3
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Tablo 1 Türkiye’de Çocuk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitim Hizmetleri
MEB
Okul sayısı
Derslik sayısı
Öğretmen sayısı
Öğrenci sayısı
Okul başına
düşen öğrenci
sayısı

ASPB

DİĞER

TOPLAM

KamuAna sınıfı
20.575
28.580
35.206
677.923

KamuBağımsız
2.087
8.362
12.603
239.217

Özel

Özel

2.335
8.296
8.065
93.089

1.592
4.783
6.929
42.816

109
445
524
6.450

26.698
50.466
63.327
1.059.495

32,9

114,6

39,8

26,9

59,2

39,7

Kaynak Veri: Milli Eğitim İstatistikleri, Örgün Eğitim 2013/2014, Mili Eğitim Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı. “Diğer”
kategorisindeki okullar 657 Sayılı Kanun’un 191. Maddesi gereğince açılan, kamu kurumları bünyesindeki çocuk bakım merkezleridir.

Çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetleri kapasitesi Türkiye’de son on yılda ciddi oranda artmıştır.
2006 yılına ait istatistiklerle karşılaştırıldığında, 2014’te toplam hizmet sağlayıcı sayısı yüzde 29,1 oranında
artmıştır ve bu artışın yüzde 78,2’si kamu sektörüne ait hizmet sunumundan kaynaklanmıştır. Türkiye; kamu
sektöründe verilen okul öncesi eğitim hizmetini temelde, kamuya bağlı ilköğretim kurumları bünyesinde açılan
ana sınıflarında 5 yaş grubuna (yani 60 ay ve daha büyük çocuklara) verilen hizmeti arttırarak yaygınlaştırmıştır.
Bu dersliklerin sayısı 2006’da 19.466’dan 2014’te 28.580’e yükselmiştir– 8 yılda yüzde 46,8’lik bir artış
yaşanmıştır.
Çocuk bakım hizmetinin sunumunda iller arasında büyük farklar bulunmaktadır. İstanbul veya Ankara
gibi nüfusun yoğun olduğu illerde daha fazla sayıda çocuk bakım merkezi bulunmaktadır; ayrıca okul başına
düşen çocuk sayısına bakıldığında, yine bu büyük illerde bakım merkezi başına düşen çocuk sayısının daha
yüksek olduğu görülmektedir. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük illerin dışında, Güneydoğu Anadolu’da
çocuk bakım merkezi başına düşen çocuk sayısı diğer illere kıyasla daha yüksektir. Yine diğer illere kıyasla bu
illerde az sayıda bulunan çocuk bakım merkezlerinin durumu, Harita 1 Panel A ve B’de görülmektedir.

Harita 1 İllere Göre Toplam Okul Öncesi Eğitim ve Çocuk Bakım Hizmeti Kapasitesi
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Panel A: İllere göre toplam çocuk bakım hizmetleri ve okul öncesi eğitim hizmetleri sağlayıcılarının sayısı

Panel B: İllere göre, çocuk bakım merkezi başına düşen 0-5 yaş grubu çocuk nüfusu
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Nüfus Sayımından alınan demografik veriler, Türkiye İstatistik Kurumu, CBS verileri GADM veri tabanından Nisan 2014 tarihinde çekilmiştir
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Şu anki EÇEB kapasitesinin büyük bir bölümü, kamu okullarında yer almaktadır ve bu kapasitenin yine
büyük bir kısmı, ilköğretim kurumları bünyesinde açılan ana sınıflarında gerçekleşmektedir. Kamuya
bağlı hizmet sağlayıcılar, Türkiye’de çocuk bakım hizmeti veren tüm hizmet sağlayıcıların yüzde 85,3’üne
karşılık gelmektedir ve derslik bazında ele alındığında tüm EÇEB kapasitesinin dörtte üçü kamu okulları
bünyesinde bulunmaktadır. İstanbul hariç olmak üzere tüm illerde hizmet sağlayıcıların çoğu kamuya bağlıdır
(bkz.: Harita Harita 2 Panel A). EÇEB için kamuda hizmet sağlayanlar bağımsız binalarda faaliyet göstermekte
ya da ilköğretim kurumları bünyesindeki ana sınıfları vasıtasıyla hizmet sunmaktadır. İlköğretim kurumları
bünyesinde yer alan ana sınıfları, kamuda mevcut toplam derslik kapasitesinin yüzde 76,5’ini oluşturmakta ve
ülkede bulunan toplam çocuk bakım hizmeti ve okul öncesi eğitim kapasitesinin yüzde 56,6’sını oluşturmaktadır.
(bkz.: Harita Harita 2 Panel B).
Harita 2 Kamu ve Özel Sektörde Çocuk Bakımı ve Okul Öncesi Eğitim Hizmetlerinin Sunumu
Panel A:
Şu anki kapasitenin büyük kısmı kamu sektöründedir (ilkokullar bünyesinde veya bağımsız binalarda)

Panel B:
… ve ana sınıflarının çoğu (yüzde 77) kamuya bağlı ilkokullardadır.
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Hizmet dağılımını ilçe ve mahalle seviyesinde görebilmek için bazı iller seçilerek, bu illerdeki hizmet
sağlayıcılar için haritalandırma yapılmıştır. İl düzeyinde yapılan çalışmanın bulgularına göre, illerdeki
kapasitenin büyük bir kısmı, merkezi yerleşim bölgelerinde konumlanmıştır ve çocukların çoğu bu bölgelerde
yaşamaktadır. Öte yandan şehir merkezinin dışında yer alan bölgelerde kapasitenin büyük kısmını, ilkokullar
bünyesinde bulunan kamuya ait ana sınıfları oluşturmaktadır, özel merkezler bu illerde neredeyse sadece
merkezi bölgelerde bulunmaktadır. 6
Çocuk bakımı ve anaokulu hizmetlerinin yaygın olarak bulunması konusunda yaşanan gelişmelere
rağmen çocukların ve ailelerin büyük bir kısmının ihtiyaçları hala karşılanmamıştır; ülkede bakım hizmeti
verilemeyen çocuk sayısı oldukça yüksektir. 0-5 yaş grubundaki toplam çocuk sayısı 7,5 milyon olarak
tahmin edilmektedir ve Türkiye’de bu yaş grubunda,7 hizmet sağlayıcı başına ortalama 281 çocuk düşmektedir.
Öte yandan Türkiye’de 3-5 yaş grubunda 3,8 milyon çocuk bulunmaktadır ve bunların sadece yüzde 29,5’i
merkez bazlı okul öncesi eğitim hizmetlerine kayıtlıdır. 8 Yani bu yaş grubundaki tahmini 2,7 milyon çocuk,
merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmamaktadır. OECD ülkeleri arasında okul öncesi eğitim
kurumlarına brüt kayıt oranı ortalaması olan yüzde 80,69 ‘ya erişebilmek için, okul başına ortalama kayıt oranı
açısından bakıldığında 3-5 yaş grubu için 42.388 adet yeni bakım merkezi veya okula ihtiyaç duyulmaktadır;

Çalışmada ele alınan 5 il için adres düzeyinde hazırlanmış haritalar toplu halde bu raporun çevrimiçi harita ekinde yer
almaktadır.
7 Raporda herhangi bir yaş aralığı verildiğinde, başka şekilde belirtilmediği sürece, sınır rakamlar dahil kabul edilir. Bazı
bölümlerde yaş, ay olarak belirtilmiştir. Bu durumda 0-11 ay 0 yaş, 12-23 ay 1 yaş, 24-35 ay 2 yaş, 36-47 ay 3 yaş, 48-59
ay 4 yaş, 60-71 ay 5 yaş, 72 ve üzeri aylar ise 6 yaşa karşılık gelmektedir.
8 Rapor edilen ulusal kayıt oranları sadece 3-5 yaş grubuna aittir.
9 Kaynak veri: 2010 yılı için çocuk bakım hizmetleri ve okul öncesi eğitime kayıt, OECD Aile Veritabanı.
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ayrıca bu yaş grubundaki tüm çocukları kapsayabilmek ve yüzde 100 kayıt oranına ulaşabilmek için gerekli okul
sayısı 58.380’dir (Karşılanmamış ihtiyaç hesaplamalarında kullanılan metodoloji için bkz.: Teknik Not 1
Karşılanmamış İhtiyaç Tahminlerinde Kullanılan metodoloji ).
Bakım hizmeti verilemeyen çocuk sayısında ve bu nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için gereken okul
sayısında iller arasında büyük farklılıklar bulunmaktadır. İl bazında karşılanmayan ihtiyacın
hesaplanmasıyla ilgili detaylar Teknik Not 1 Karşılanmamış İhtiyaç Tahminlerinde Kullanılan metodoloji ’de
sunulmuştur, ayrıca bu hesaplamaların haritada il düzeyinde gösterimi Harita Harita: 3 Panel A ve B’de yer
almaktadır. Bu harita ve analizlere göre çocuklara yönelik karşılanmamış ihtiyacın en fazla olduğu iller, 3-5 yaş
grubundaki çocuk nüfusunun en yoğun olduğu illerdir ve bu çocukların ihtiyacına cevap verebilmek için, özellikle
Türkiye’nin güneydoğusunda, doğusunda ve büyük şehirlerde, yeterli kapasite mevcut değildir.
Harita: 3 İl Bazında Toplam Karşılanmamış İhtiyaç
Panel A: Karşılanmamış İhtiyaç Tahminleri -Okul Sayısı
(İl bazında, 3-5 yaş grubundaki tüm çocukları kapsayabilmek için gereken çocuk bakım hizmeti sağlayıcılarının toplam
sayısı)

Panel B: Karşılanmamış İhtiyaç Tahminleri -Çocuk Sayısı
(Merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerine kayıtlı olmayan 3-5 yaş grubundaki toplam çocuk sayısı)
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İllerde bu hizmetlerin mevcut bulunuşunu belirleyen etmenler arasında şunlar bulunmaktadır: nüfus
seviyesi, 6 yaş altındaki çocukların nüfus içindeki oranı, kadınların okuryazarlığı ve ilin refah seviyesi.
Refah seviyesi (İş Bankası’nın il bazında hesapladığı kalkınma endeksine göre) daha yüksek olan illerde, 0-5
yaş grubundaki çocukların nüfus içindeki oranı kontrol edildiğinde,10 bu illerin okul öncesi eğitim kapasitesi daha
yüksek olabilmektedir. Ancak bazı refah göstergelerine regresyonda ayrı ayrı bakıldığında (örneğin kadınların
okuryazarlık oranı ve ildeki elektrik tüketimi) ortaya çıkan sonuca göre, nüfus seviyesi, (6 yaş altındaki çocuklar
için) ildeki çocuk nüfus oranı kontrol edildiğinde, ilin refah statüsü11 ile mevcut yüksek kapasite arasında pozitif
korelasyon görülmemektedir. Bunun yerine, (kadınların işgücüne katılımı ile ilişkilendirilen) 12 kadınların
okuryazarlık seviyesi, çocuk bakım hizmetlerinin arzında en belirleyici etmenlerdendir (Regresyon sonuçları için
bkz.: Teknik Teknik Not ).
Bir ilin nüfus yoğunluğunun çocuk bakım hizmeti arzını olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. İldeki
nüfus seviyesi kontrol edildiğinde, nüfus yoğunluğunun çocuk bakım hizmetinin arzı üzerinde herhangi bir etkiye
sahip olması beklenmez, çünkü nüfus yoğunluğu (ildeki refah düzeyi kontrol edildiğinde) çocuk bakım hizmetinin
arzıyla olumlu veya olumsuz bir ilişkiye sahip olmamalıdır. Ancak yapılan regresyonda Türkiye’de çocuk bakım
hizmetleri arzıyla kentsel bir alanın nüfus yoğunluğu arasında negatif bir ilişki olduğu görülmektedir (Regresyon
sonuçları için bkz.: Teknik Teknik Not ). Başka bir deyişle, bir şehirdeki kilometrekareye düşen kişi sayısı arttıkça
okul öncesi hizmet veren okul sayısının azaldığı görülmüştür. Bu raporda, yoğun nüfusa sahip alanlara ilişkin

İl düzeyinde kalkınma endeksi Türkiye İş Bankası tarafından sağlanmıştır (regresyonun 6. sütununda yer almaktadır).
Refah değişkeni için ildeki kişi başı elektrik tüketimi kullanılmıştır (bu, hem endüstriyel hem de meskenlerdeki elektrik
tüketimini göstermektedir).
12 Kadınların işgücüne katılım düzeyleri TÜİK tarafından sadece NUTS 2 düzeyinde sağlanmıştır, dolayısıyla il bazında
regresyon analizine dahil edilmemiştir.
10
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bu bulgunun olası nedenleri derinlemesine analiz edilmekte, özellikle de mevcut devlet standartları çerçevesinde
çocuk bakım merkezi kurma maliyetleri ve zorlukları ele alınmaktadır.

2.1 ARZ DEĞERLENDİRMESİ
Bu çalışma için Türkiye’nin beş ilinde (İstanbul, Denizli, Eskişehir, Samsun ve Gaziantep), toplam 603
okul öncesi eğitim kurumu ve çocuk bakım hizmeti sağlayıcısına nicel anket uygulanarak13 arz tarafı
verisi toplanmıştır. Bakım hizmeti sağlayıcıları örnekleminde, herhangi bir bakım türüne sahip olan tüm
kuruluşlara yer verilmiştir. Bunlar; (i) İlkokullar bünyesinde yer alan ana sınıfları, (ii) (MEB ve ASPB Çocuk
Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı veya belediyelere kayıtlı olanlar da dahil) Kamuya ait bağımsız okul öncesi
eğitim kurumları, (iii) Özel hizmet sağlayıcılar– MEB veya ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı
özel çocuk bakım hizmet sağlayıcıları, (iv) Toplum temelli hizmet sağlayıcılar - Kooperatifler, mahalle birlikleri,
sivil toplum kuruluşları (STK) dahil olmak üzere. Örneklem içinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı toplam 377 kamu
okulu ve 163 özel okul, ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (ASPB) bağlı 63 özel kreş ve gündüz
bakımevi ile görüşme yapılmıştır. Söz konusu illerde okul türüne ve bağlı olduğu bakanlığa göre okulların
dağılımı için Tablo 2’ye bakınız.
Bu örneklem, kadınların işgücüne katılımı ve çocuk bakım hizmetleri kapasitesi açısından farklı yapıdaki iller
temsil edilecek şekilde oluşturulmuştur. Örneklemde yer alan iller aşağıdakileri içermektedir:
i.
Kadınların işgücüne katılım oranı yüksek, ayrıca çocuk bakım hizmet kapasitesi de yüksek olan bir il
(yani Denizli),
ii.
Kadınların işgücüne katılımı orta seviyede, ayrıca çocuk bakım hizmet kapasitesi de orta seviyede olan
iki il (yani Samsun ve Eskişehir)
iii.
Kadınların işgücüne katılım oranı düşük, ayrıca çocuk bakım hizmet kapasitesi de düşük olan bir il
(yani Gaziantep).
iv.
Ülkedeki en büyük ve en yoğun nüfuslu il olan İstanbul ise büyük metropollerde yaşanan sorunları
ortaya koymak adına örneklemde kullanılmıştır.
Çocuk bakımının arz tarafında yer alan hizmet sağlayıcılara yönelik olarak yapılan bu nicel anket, 8
modülden oluşmaktadır: (1) Çocuk bakım hizmetleri sağlayıcısı hakkında bilgi, (2) Hizmetin mevcut bulunması
ve kayıt, (3) Fiyat ve maliyetler, (4) İnsan kaynakları, (5) Günlük rutinler, (6) Ailelerin sürece katılımı, (7)
Düzenlemeler ve standartlar, (8) Çocuk bakım hizmetinin verildiği tesisle ilgili gözlemler. İlk yedi modülde,
okullarda bulunan sorumlu kişilere yöneltilen sorular yer almaktadır; ancak son modülde anket görevlisinin
tesisle ilgili gözlemlerine yer verilmektedir.14
Tablo 2 Hizmet sağlayıcılara yapılan niceliksel anket çalışması
İl
Denizli

MEB
Özel
7

ASPB
Kamu
33

Özel
4

TOPLAM
44

Ziyaret edilen okullar seçilirken, MEB ve ASPB tarafından sunulan listelerden ve doğrudan saha çalışmasından yola
çıkılarak örneklem oluşturulmuştur. Anket 15 Mayıs ve 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
13
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Anketle ilgili daha detaylı bilgi için bakınız: Teknik not .

14

Eskişehir
Gaziantep
İstanbul
Samsun
TOPLAM

21
3
124
8
163

97
81
136
30
377

5
19
17
18
63

123
103
277
56
603

2.2 YAŞ GRUBUNA GÖRE KAPASİTE
Anket yapılan hizmet sağlayıcı örnekleminde, çoğunlukla 4 yaştan büyük çocuklara (48 ay) hizmet
verilmektedir ve en yüksek kapasite, 5 yaş çocukları (60-71 ay) için mevcuttur. Çocuk bakım hizmetlerinin
arz yönüyle ilgili yapılan bu anket kapsamında ziyaret edilen hizmet sağlayıcıların 15 toplam kapasitesine
bakıldığında, çocuklar için mevcut yerlerin yüzde 61’inin en az 5 yaşında olan çocuklara ayrılmış olduğu
görülmüştür. Kapasitenin geriye kalanı, yani yüzde 39’u ise 0-4 yaş arasındaki çocuklar için ayrılmıştır. 0-2 yaş
grubunda olan çocuklar kapasitenin sadece yüzde 6’sından faydalanmaktadır. Kayıtlarda da benzer bir durum
söz konusudur, ziyaret edilen okul örnekleminde kayıtlı çocukların çoğu 5-6 yaş grubunda bulunmaktaydı (Şekil
2).
0-2 yaş grubu için çocuk bakım hizmetleri kapasitesi ve hizmet sunumunda ciddi bir açık bulunmaktadır.
Tüm örneklem içinde, 3 yaş altı çocuklar için gündüz bakım hizmetlerinde sadece yüzde 6’lık bir yer
ayrılmaktadır. Genelde, çocuk bakım hizmetleri -özellikle kamu hizmetleri- ancak 5 yaşına girmiş çocuklar için
mevcuttur. Dolayısıyla yaş grubuna göre kapasite dağılımının mevcut durumuna bakıldığında; kadınların
çalışma saatleri boyunca bakım hizmetlerinden yararlanması, çocukları 5 yaşına gelene dek oldukça zordur.
Daha küçük yaş grupları için kapasitenin eksik olması, şu an tamamı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan
kamu hizmet sağlayıcılarının resmi amaç ve hizmet tanımlarıyla bağlantılıdır. Milli Eğitim Bakanlığının okul
öncesi eğitimle ilgili en son yönetmeliğine16 göre, ilköğretim kurumları bünyesinde açılan ana sınıfları 48-66 aylık
çocuklara hizmet etmektedir; bağımsız anaokulları ise 36-66 aylık çocuklara hizmet etmektedir.17 0-35 aylık
çocuklara kamu hizmeti götürülmesini öngören yasal bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ziyaret edilen okul örnekleminde, kapasite kullanım oranı (kayıtlı çocuk sayısı/yaş grubu için var olan
kapasite) 3-6 yaş grubu için yüzde 79,2 civarında iken 0-2 yaş grubu için bu oran yüzde 53,2’dir. Toplam
kapasitenin ise yüzde 77,3’ü kullanılmaktadır. Mevcut okul öncesi eğitim kurumlarında ve gündüz bakım

Çocuk bakım hizmetlerinin arz tarafını incelemek için yapılan bu ankette, hizmet sağlayıcılar her yaş düzeyi (1-6) için
ellerindeki grup sayısını ve her bir gruba kaç adet çocuk alabildiklerini rapor etmiştir. Kapasiteyi hesaplamak için, her yaş
düzeyindeki grup sayısı, her bir grubun alabileceği çocuk sayısıyla çarpılmıştır.
15

Kaynak: 26 Temmuz 2014 tarih ve 29072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Okul Öncesi ve İlköğretim
Kurumları Yönetmeliği, Madde 4.
16

Bu yaş sınırları, 28360 sayılı ve 21 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Okul Öncesi
Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 2. Maddesine göre uygulanan yaş sınırlarıyla
aynı sınırlardır. Bu yönetmeliğe göre, ilköğretim kurumları bünyesinde açılan ana sınıfları 37-66 aylık çocuklara hizmet
etmektedir. Uygulamada bu, en güncel yönetmelikle aynı yapıdadır çünkü her iki durumda da çocukların Eylül sonu itibarıyla
36 ayı doldurmaları gerekmektedir.
17

15

merkezlerinde açık kontenjan bulunmaktadır; ancak bu durumun, çocuk bakım hizmetlerine talep olmamasından
değil, mevcut maliyet ve fiyat yapılarıyla şu anki hizmetlere talebin az olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.18
Şekil 2 Kapasite ve Açık Kontenjanlar
Mevcut çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmetleri
kapasitesi temelde 5-6 yaş grubuna fayda
sağlamaktadır …
Panel A

Açık kontenjanların çoğu özel okullardadır ve
kamu okulları genelde tam kapasiteyle
çalışmaktadır.
Panel B

300

Toplam Kayıtlı Ögrenci Sayısı

Yaş Gruplarına Göre Kapasitenin Yüzdesi

50
40
30
20
10

200

100

0
0

1

2

3

4

5

0

6

100

200

300

Toplam Kapasite

Toplam kapasitenin kullanılan yüzdesi
Toplam kapasitenin kamuya bağlı okullarda boş kalan yüzdesi
Toplam kapasitenin özel okullarda boş kalan yüzdesi

Kamu

45-derece çizgisi

Tahmin edilen değerler, Kamu

Tahmin edilen değerler, Özel

Özel

0-2 ve 3-6 yaş grubu için özel okullarda, kamu okullarına kıyasla daha çok açık kontenjan bulunmaktadır.
Panel C
Panel D
Yaş grubu: 0-2

300

200

200

100

0
0

100

200

Kayıtlı Öğrenci Sayısı

Kayıtlı Ögrenci Sayısı

Yaş Grubu: 3-6

300
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200
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Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti.
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Raporun diğer kısımlarında bu konuyla ilgili daha detaylı kanıt sunulmaktadır (bkz.: Bölüm 3.7).

16

Okullardaki açık kontenjan genelde özel okullarda bulunmaktadır. 3-6 yaş grubundaki tüm çocuklar için
geçerli toplam açık kontenjanın yüzde 56,8’i özel okullarda bulunmaktadır. Aynı şekilde, 0-2 yaş grubundaki
çocuklar için geçerli olan toplam açık kontenjanın yüzde 83,7’si özel okullarda bulunmaktadır. Şekil 2 Panel B,
ziyaret edilen okul örnekleminde kapasite ve kayıt durumuna dair bir analiz sunmaktadır. 45 derecedeki çizgi
tam kapasite kullanımını gösteren çizgidir; hem özel hem kamu okulları 45 derece çizgisinin altında kalmaktadır,
fakat özel okullar daha fazla açık kontenjan rapor etmektedir, dolayısıyla tahmin edilen değerleri kamu
okullarından daha düşüktür. Özel bir okul olmak ile daha fazla açık kontenjana sahip olmak arasındaki ilişkiye
benzer bir durum, 0-2 ve 3-6 yaş gruplarına hizmet veren bakım merkezleri için de Şekil 2 Panel C ve D’de
sırasıyla görülmektedir. Fiyatların, okulun bulunduğu bölgenin gelir seviyesinin ve okulun toplam kapasitesinin
kontrol edildiği, bir okulda veya gündüz bakım merkezinde boş kontenjan olmasını belirleyen etmenleri inceleyen
regresyon da özel bir merkez olmak ve yüksek kapasiteli olmanın, açık kontenjana sahip olmada belirleyici en
önemli iki etmen olduğunu göstermektedir. Özel bir merkez olmak, 0-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik
hizmette görülen boş kontenjan yüzdesinde 17,5 puan düzeyinde bir artış yaşanmasıyla ilişkilendirilmektedir; 02 ve 3-6 yaş grubuna hizmet veren okullarda ise bu puan sırasıyla 36,2 ve 15,9’dur (Regresyon sonuçları için
bkz.: Teknik Not ).

2.3 ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN SUNULDUĞU SAATLER
Bakım hizmetinin sunumu, hem hizmet verilen çocukların yaş grubu açısından hem de gün içerisinde
ebeveynlere hizmet sunulan saatler açısından kısıtlıdır. Tam gün seçeneği temelde özel hizmet sağlayıcılar
tarafından sunulmaktadır; öte yandan kamuya bağlı okul öncesi eğitim, genelde yarım günlük ikili düzendedir
veya sadece tek yarım gün olacak şekilde çalışmaktadır. 0-2 yaş grubuna hitap eden az sayıda hizmet sağlayıcı
arasından tam gün bakım hizmeti verenlerin çoğu özeldir. 0-2 yaş grubundaki çocuklara tam gün hizmet veren
tesislerin sadece yüzde 4,6’sı kamuya bağlıdır (bkz.: Şekil 3 Panel A) 19 . Kamu sektöründeki hizmet
sağlayıcılarının şu anki çalışma saatleri, annelerin çocuk bakım sorumluluklarına ayırdıkları zamanı boşaltıp
doğum izninden sonra işgücüne tekrar katılmalarını sağlayacak ve bu hizmetlerden ‘çocuk bakımı’ için
yararlanmalarına fırsat verecek durumda değildir.
Daha büyük çocuklar için ise (3-6 yaş grubundaki çocuklar), yine temelde özel hizmet sağlayıcılar tam
gün bakım sunmaktadır. Ankete katılan kurumlardan yüzde 58,8’i bu yaş grubuna tam gün hizmet verdiklerini
rapor etmiştir, bunların da yüzde 60,1’i özel hizmet sağlayıcıdır. Kamu anaokulları ve gündüz bakım evleri, 3-6
yaş grubuna genelde sadece yarım gün hizmet vermektedir (bkz.: Şekil 3 Panel B).
Şekil 3 Çocuk Bakım Hizmetlerinin Sunulduğu
Saatler
… 3-6 yaş grubu için kamu anaokulları genelde
0-2 yaş grubu için, tam gün hizmet temelde özel yarım gün hizmet vermektedir.
sektör tarafından verilmektedir …
(3-6 yaş grubu için)
(0-2 yaş grubu için)

Özel okulların çoğu her yaş grubunda yarım gün seçeneğini sunma esnekliği göstermemektedir, genelde sadece tam
gün hizmet vermektedir. Örneklemdeki hizmet sağlayıcıların çalışma saatleri detaylı şekilde Teknik Not ’te sunulmaktadır.
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Kaynak: Türkiye Çocuk Bakim Hizmetleri Arastirmasi Okul Veriseti

Kaynak: Türkiye Çocuk Bakim Hizmetleri Arastirmasi Okul Veriseti

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti.
Not: Şekil, belirtilen yaş gruplarına hizmet veren tüm hizmet sağlayıcıların, çalışma saatlerine göre oranını vermektedir. Her bir hizmet
sağlayıcı, çalışma saatleriyle ilgili birden çok seçenek işaretleyebilir.

Kamu okullarıyla kıyaslandığında özel okullar gün içerisinde daha uzun saatler hizmet vermektedir.
Kamu okulları ve özel okulların bir Pazartesi günü açılış ve kapanış zamanlarına göre dağılımı Şekil 4 Panel
A’da gösterilmiştir. Kamu okulları ve özel okulların açılış saatleri benzer olsa da kapanış saatleri farklıdır. Kamu
okulları (bir Pazartesi günü ele alındığında) ortalama 16.50’ye kadar çalışmakta iken özel okullar ortalama
17.53’e kadar çalışmaktadır. Bu durum, çalışan annelerin ihtiyaçlarını karşılamayabilir çünkü bir iş günü genelde
saat 18.00’a veya daha da geç saatlere kadar sürmektedir.
Yaz ayları boyunca özel okullar genelde çalışmaya devam ederken kamu okullarının çoğu
kapanmaktadır. Her bir ay için hizmet sağlayıcıların açık olduğu ortalama hafta bilgisi Şekil 4 Panel B’de hizmet
sağlayıcı türüne göre gösterilmiştir. Şekle göre çoğu kamu hizmet sağlayıcısı Haziran’da 2 hafta, Eylül’de de 2
hafta açık olduklarını, Temmuz ve Ağustos’ta ise tamamen kapalı olduklarını rapor etmiştir. Akademik takvime
göre hareket edildiğinden, ilköğretim kurumları bünyesindeki ana sınıfları yaz aylarında hizmet vermemektedir.
Özel bakım merkezleri ve okul öncesi eğitim kurumları ise genelde yaz aylarında daha uzun süre açık
olabilmektedir (Temmuz ve Ağustos’ta ortalama 2,5 hafta civarındadır.). 20
Şekil 4 Çalışma Saatleri ve Ayları
Panel A

Panel B

Okulların açılış ve kapanış zamanları (Pazartesi günü)
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Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti

Çalışan ebeveynler için, yıl boyunca açık olan gündüz bakım evleri ve okul öncesi eğitim kurumları daha pratik olmaktadır
ve şu anda sadece bazı –hepsinde değil- özel okullarda bu imkan mevcuttur.
20

18

Hizmetler her bölgede yaygın olarak bulunmamakta, bazı çocuklar çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim
hizmetleri için her gün uzun mesafe yol gitmek zorunda kalmaktadır. Hizmet sağlayıcı anketinde
idarecilere, öğrencilerinin yüzde kaçının hizmete erişmek için “uzun mesafe” 21 katetmesi gerektiği sorulmuştur.
Bu idarecilere aynı zamanda, okulun bulunduğu bölgenin refah düzeyinin düşük, orta veya yüksek mi olduğu da
sorulmuştur 22 . Bu verilerin sonucuna göre, refah düzeyi yüksek bölgelerdeki özel okullara kayıtlı çocuklar
genelde okula erişmek için uzun mesafe yol katetmektedir (gelir seviyesi yüksek bölgelerdeki özel okullara kayıtlı
çocukların ortalama yüzde 22’sinin uzun mesafe katettiği rapor edilmiştir). Bu durum, bu okulların yüksek
kalitesinin ve ebeveynlerin çocuklarını yüksek kaliteli okullara göndermek için uzun mesafeyi göze aldıklarının
göstergesi olabilir. Öte yandan kamudaki okul öncesi eğitim kurumları öğrencilerini temelde ikametgaha göre
kaydetmektedir; dolayısıyla uzun mesafe kateden çocuk yüzdesi kamu okullarında, özel okullara kıyasla daha
düşüktür.

2.4 ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN KALİTESİ
Bu yaş grubundaki çocuklar için sunulan hizmetin kalitesi; onların bilişsel, fiziksel ve sosyal-duygusal
gelişimleri açısından son derece önemlidir. Kalite, pek çok farklı yönden ele alınabilen bir kavramdır ve EÇEB
hizmetlerinde kalitenin genel ve tek bir tanımına ulaşmak oldukça güçtür. Örneklemde yer alan hizmet
sağlayıcılar için genel bir kalite derecelendirmesi ve karşılaştırması yapabilmek amacıyla bu raporda hizmet
sağlayıcılar kaliteye dair üç alt-bileşene göre derecelendirilmiştir. Kalitenin alt-bileşenleri şu şekilde seçilmiştir:
(i) Altyapı kalitesi; (ii) müfredat, materyal ve öğrenme kalitesi; (iii) insan kaynakları kalitesi. Ana bileşenler
analizine başvurularak bu alt-bileşen grupları için bir kalite endeksi, ayrıca bir de genel kalite endeksi
oluşturulmuştur. Bu endeksleri 23 oluşturabilmek için toplam 38 değişken kullanılmıştır; bunlara, hizmet
sağlayıcıların çeşitli özellikleri ve anket görevlisinin okuldaki gözlemleri de dahil edilmiştir.
Altyapı ve fiziksel özellikler açısından bakıldığında, özel hizmet sağlayıcıların kalite puanları çok daha
yüksek çıkmaktadır. Altyapı kalitesi endeksi, tesiste gözlem yapılarak toplanan 25 değişken bilgisini esas
almaktadır. Bu değişkenler; kapalı mekanda her bir çocuğa serbest hareket edebilme imkanı veren yeterli
miktarda alan olup olmaması, mekanın bakımlı ve iyi durumda olup olmaması, odaların güneş ışığı alıp
almaması, odalarda koku (kötü koku) olup olmaması, zemin ve duvarların kolay temizlenir malzemeden olup
olmaması, yeterli dış mekana ve bahçeye sahip olup olmaması gibi durumları içermektedir. Ayrıca altyapı
endeksindeki değişken listesinde; merdivenlerde korkuluk olup olmaması, ağır mobilyaların sabitlenip
sabitlenmediği, tüm elektrik prizlerinde güvenlik kapaklarının bulunup bulunmaması gibi güvenlikle ilgili
değişkenler de yer almaktadır (Değişkenlerin kapsamlı listesi Teknik Not ’da yer almaktadır). Bu altyapı

Bu analizde okulun bulunduğu bölgenin refah ölçümü, özneldir. Ankette soruları cevaplayanlar, okulun bulunduğu
bölgenin refah düzeyiyle ilgili kendi düşüncesini yüksek, orta ve düşük olarak belirlemektedir. Hizmete erişim için uzun
mesafe giden çocuklarla ilgili olarak ankette, kurumda şu anda bakım alan çocuklardan kaç tanesinin, okulun bulunduğu
mahallenin (veya yakındaki mahallelerin) dışında başka bir bölgeden geldiği soruldu. Dolayısıyla uzun mesafe kateden
çocukların yüzdesi hesaplanırken bu sayı, kayıtlı toplam çocuk sayısına bölünmüştür.
22 Bu ölçümlerin her ikisi de, katedilen mesafe ve okulun bulunduğu bölgenin refahıyla ilgili öznel ölçümlerdir.
23 Her bir kalite endeksinin oluşturulmasında kullanılan göstergelerin listesi ve endeks oluşturmada kullanılan metodoloji
hakkında daha fazla bilgi, Teknik Not ’da sunulmaktadır. Kamu ve özel hizmet sağlayıcılar için bu göstergelerin ortalama
değerleri de Teknik Not ’da verilmiştir.
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değişkenleri açısından kamu hizmet sağlayıcıları ile özel hizmet sağlayıcılar karşılaştırıldığında, örneklem
verilerinde yer alan özel hizmet sağlayıcıların ortalama altyapı kalite puanı 100 üzerinden 70,4 iken kamudaki
hizmet sağlayıcıların puanı 38,6’dır (bkz.: Şekil 5 Panel A). Bu kalite endeksini oluşturan sorulara tek tek
bakıldığında kamu hizmet sağlayıcıları ile özel hizmet sağlayıcıları arasındaki en büyük farkın 1 yatak odası
olması, yeterli ranza olması, merkezi ısıtma olması ve okul bahçesinin yeterli çim ve toprak bulunduran yumuşak
bir yüzeye sahip olması konularında olduğunu görmekteyiz. Bu özelliklerin özel hizmet sağlayıcılarda bulunma
olasılığı kamu hizmet sağlayıcılarında bulunma olasılığına göre daha yüksektir (Analizin detayları için Teknik
Not ’ya bakınız).

Şekil 5 Kamu ve Özel Hizmet Sağlayıcılar için Kalite Endeksleri
A. Altyapı Kalitesi Endeksi
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Müfredat kalitesi endeksinde, kamu ve özel hizmet sağlayıcılarının puanları birbirine daha yakın olmakla
birlikte özel hizmet sağlayıcılar ortalamada daha iyi performansa sahiptir. Müfredat, materyaller ve
öğrenme kalitesi endeksi toplam 9 değişkenden oluşmakta ve hizmet sağlayıcının bir müfredat izleyip
izlemediğine, belli yaş gruplarına uygun yeterli sayıda oyuncak olup olmamasına, bunların düzenli şekilde
tutulup uygun bir yerde saklanıp saklanmadığına, ebeveynlerin sürece katılımına olanak tanıyan düzenli geri
bildirim mekanizmalarının mevcut olup olmamasına, okulda günlük bir rutin olup olmamasına, çocuklara yemek
verilip verilmemesine ve özel ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik özel uygulamaların olup olmamasına bakmaktadır.
Bu endekste yine özel okullar kamu okullarına göre daha iyi performansa sahiptir ancak aralarında az bir fark
bulunmaktadır: bu endekste ortalamada, özel okulların puanı 100 üzerinden 64,7 iken kamu okullarının puanı
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42,7’dir (bkz.: Şekil 5 Panel B). Bu kalite endeksini oluşturan sorulara tek tek bakıldığında ise kamu hizmet
sağlayıcıları ile özel hizmet sağlayıcıları arasındaki en büyük farkın çocuklara yemek servisi yapılması ve
ebeveynlerin katılımını mümkün kılan imkanların bulunması konularında olduğunu görmekteyiz. Bu özelliklerin
ikisinin de özel hizmet sağlayıcılarda bulunma olasılığı kamu hizmet sağlayıcılarında bulunma olasılığına göre
daha yüksektir (Analizin detayları için Teknik Not ’ya bakınız).
İnsan kaynakları kalitesi endeksine göre, örneklemdeki kamu ve özel hizmet sağlayıcılar neredeyse aynı
performansa sahiptir. İnsan kaynakları endeksi 4 değişkeni kapsamaktadır; bunlar, bakıcı veya öğretmenin
öğrenciye oranı, öğretmenlerin tecrübe düzeyi (5 yıldan fazla tecrübeye sahip öğretmen yüzdesi), öğretmenlerin
eğitim durumu (üniversite mezunu öğretmen/bakıcı yüzdesi) ve çocuklardan oluşan küçük gruplara temel olarak
onlara ayrılmış bir personel tarafından bakılıp bakılmadığıdır. İnsan kaynakları kalitesiyle ilgili endekste özel
okullar ve kamu okulları benzer durumdadır– her ikisi de orta düzey puanlara sahiptir: özel okullar 100 üzerinden
ortalama 48,0 puan alırken kamu okulları 51,8 puan almıştır, ayrıca her iki tür hizmet sağlayıcı için de okullar
arası dağılım durumu benzerdir (bkz.: Şekil 5 Panel C). Bu endeksi oluşturan soruların detaylı analizi bakıcı
veya öğretmenin öğrenciye oranı ve öğretmenlerin tecrübe düzeyi (5 yıldan fazla tecrübeye sahip öğretmen
yüzdesi) konularında özel ve kamuya bağlı hizmet sağlayıcıların ortalamada benzer olduğunu göstermektedir.
Kamuya bağlı okullarda üniversite mezunu öğretmen/bakıcı yüzdesi ortalamada daha yüksekken özel hizmet
sağlayıcılar ise çocuklardan oluşan küçük gruplara temel olarak onlara ayrılmış bir personel tarafından bakılması
konusunda daha yüksek performans göstermektedirler (Analizin detayları için Teknik Not ’ya bakınız).
Dolayısıyla, kalite endeksleri açısından bakıldığında özel okullar EÇEB hizmetlerini genel olarak daha
yüksek kalitede sunabilmektedir. Genel kalite endeksi, alt-endekslerin oluşturulmasında başvurulan 38
değişkenin kullanılmasıyla hesaplanmaktadır. Genel kalite açısından özel okullar kamu okullarına kıyasla daha
yüksek puan almaktadır (özel okullar 100 üzerinden 76,4, kamu okulları ise 38,3 puan almaktadır). Hizmet
sağlayıcılar arasında kalite farkı olmasının sebebi, temelde altyapı/bina kalitesi endeksindeki farktan, kısmen de
materyaller ve müfredat endeksindeki farktan kaynaklanmaktadır (bkz.: Şekil 5 Panel D).
Çocuk bakım hizmeti sunmak amacıyla özel bir merkez kurmayı ilk etapta zor hale getiren standartlar ve
ruhsatlandırma maliyetleri, kamu ve özel hizmet sağlayıcılar arasında altyapı endeksinde görülen farkın
nedeni olabilir. Fakat enteresan olan konu, neden özel hizmet sağlayıcıların biraz daha düşük kalitede hizmet
vermeyi ve böylece ortalama bir hanenin ödeyebilirlik düzeyine daha yakın olacak şekilde fiyatlarını düşürmeyi
tercih etmiyor olmasıdır. Kamu ve özel hizmet sağlayıcılar arasında (özellikle altyapı kalitesi açısından) büyük
bir kalite farkı bulunmaktadır ve belki de kalitesi en iyi seviyenin biraz daha altında olup öte yandan ortalama bir
hanenin ödeyebileceği düzeyde fiyatlara sahip hizmetler geliştirmek mümkün olabilir.
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Şekil 6 Yüksek oranda hizmet sağlayıcı, çocuk bakım
hizmetlerinin sunumuyla ilgili mevcut standartları, özellikle de
fiziksel standartları takip etmekte zorluk yaşadıklarını
belirtmiştir.24
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Çocuk bakımı ve okul öncesi
eğitim hizmetleri verebilmek için
gerekli izin ve onaylar için
temelde bina ve altyapıyla ilgili
özelliklere odaklanılmaktadır. Milli
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Eğitim Bakanlığından onay alarak
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çalışabilen özel hizmet sağlayıcılar
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için geçerli standartlarda listelenen
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6.7
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20.9
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11.9
6.1
tüm gereklilikler içerisinden 24
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18.0 22.1 23.8 16.2 18.4 15.9
12.3
8.0
7.9
0
madde altyapıyla ilgiliyken toplamda
sadece 10 madde müfredat, insan
kaynakları ve öğretim kalitesiyle
ilgilidir. Benzer şekilde Aile ve
Fiziksel Şartlar ve
İnsan Kaynakları
Müfradat
Sosyal
Politikalar
Bakanlığı
Güvenlik Standartları
tarafından belirlenen standartlar
Geçmişte ya da şimdi zorluklar yaşıyor
Bazı zorluklarla takip edebiliyor
listesinde de 21 madde altyapıyla
Takip edebiliyor
ilgiliyken sadece 7 madde bakım
Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti
hizmetinin kalitesiyle ilgilidir. Özel
hizmet sunumuyla ilgili standartlar
listesinde yer alan maddelerin
toplamda yüzde 73’ü sırf kuruluş aşamasında karşılanması istenen altyapı gereklilikleriyle ilgilidir. (MEB ve
ASPB’ye bağlı hizmet sağlayıcılar için tam standartlar listesi Teknik Not ’de yer almaktadır.)
Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinin sunumuyla ilgili mevcut standartları ve mevzuat gerekliliklerini
yerine getirme konusunda hizmet sağlayıcıların sahip oldukları algıya bakıldığında, pek çok hizmet
sağlayıcının mevcut standartlara uymakta zorluk çektiği ortaya çıkmaktadır. Ankete katılan tüm kamu ve
özel hizmet sağlayıcıların yarısı (yüzde 49,8) standartların en azından bir kısmını uygulamakta geçmişte veya
şu anda zorluk yaşadıklarını bildirmiştir. Hem özel hem de kamu hizmet sağlayıcıların pek çoğuna göre, tüm
standartlar içerisinde uyulması en zor olanlardan en az biri, mutlaka altyapıyla ilgilidir. Altyapı standartları
binanın iç ve dış mekanıyla ilgili gereklilikleri kapsamaktadır. MEB’e bağlı olarak çalışan özel hizmet
sağlayıcıların yüzde 12,3’ü, binanın fiziksel yapısıyla ilgili standartlara uymakta ‘geçmişte veya şu anda’ zorluk
yaşadıklarını bildirmiştir ve buna ilave olarak yüzde 20,9’luk bir kesim ise şu anda biraz zorlanarak fiziksel
gereklilikleri yerine getirebildiklerini belirtmiştir. Benzer şekilde ASPB’ye bağlı olarak çalışan özel hizmet
sağlayıcıların yüzde 7,9’u fiziksel standartlarla ilgili gereklilikleri yerine getirme konusunda endişe dile getirmiş
ve buna ilave olarak yüzde 38,1’lik bir kesim de şu anda biraz zorlanarak fiziksel gereklilikleri yerine
getirebildiklerini belirtmiştir (bkz.: Şekil 6). Toplamda, MEB ve ASPB’ye bağlı çalışan özel hizmet sağlayıcıların
yüzde 36,7’si fiziksel özellikler ve güvenlikle ilgili standartları yerine getirme konusunda endişe ve zorluk
yaşadıklarını dile getirmiştir.
Hem MEB hem de ASPB’ye bağlı olarak çalışan özel okullara göre yerine getirilmesi en zor
standartlardan biri, bir bahçeye erişimi olmak veya bir bahçeye erişimi olan bir zemin kata erişim sahibi
olmaktır. MEB’e bağlı çalışan özel okulların (örneklemdeki 152 okul içerisinden) yüzde 43’ü, ‘bahçesi olan bir

Ankete katılan tüm kamu ve özel hizmet sağlayıcıların yüzde 49,8’i standartların en azından bazılarına uymak konusunda
geçmişte veya şu anda zorluk yaşadığını bildirmiştir, öte yandan yüzde 50,2’si herhangi bir güçlük yaşamadan standartları
uygulayabildiklerini bildirmiştir.
24

22

binaya sahip olmak’ veya ‘bahçesi olan bir binanın zemin katında yerleşik olmak’ gerekliliğinin, yerine getirilmesi
en zor standartlardan biri olduğunu belirtmiştir (bkz.: Şekil 7). Bir diğeri ise, hizmet sağlayıcıların yüzde 40’ının
belirttiği gibi, çocuk başına 1,5 m2 bahçe alanına sahip olmaktır. Bu iki standarttan en az biri, bu gruptaki hizmet
sağlayıcıların yüzde 64’ü tarafından yerine getirilmesi en zor standart olarak bildirilmiştir. ASPB’ye bağlı özel
okullarda da benzer bir durum söz konusudur: örneklemdeki 57 özel okuldan oluşan bu grubun yüzde 48’i için
yerine getirilmesi en zor standart, bir bahçeye sahip olmak veya müstakil binaya sahip olmaktır; öte yandan
yüzde 32’si asgari bahçe alanıyla ilgili gerekliliği yerine getirilmesi en zor gereklilik olarak belirtmiştir (çocuk
başına 1,5 m2). Genel anlamda, standartlar içerisinde yer alan bu iki gereklilikten en az biri, ASPB’ye bağlı özel
hizmet sağlayıcıların yüzde 61’i tarafından yerine getirilmesi en zor standart olarak bildirilmiştir. ASPB’ye bağlı
hizmet sağlayıcılara göre, öğretmenin veya bakım görevinden ağırlıklı olarak sorumlu olan kişinin en az 4 yıllık
bir üniversite diplomasına sahip olması gerekliliği de yerine getirilmesi en zor olan standartlardandır (bu standart,
hizmet sağlayıcıların yüzde 18’i tarafından en zor 3 standart arasında gösterilmiştir). Türkiye’de uygulanan
altyapı gerekliliklerini denetleyip kontrol etmek genelde kolay olmaktadır, ancak bu gerekliliklerin sonucunda
çocuklar için daha iyi öğrenme veya refah sonuçlarına ulaşıldığına dair uluslararası bir kanıt bulunmamaktadır.
Oysa ki AB ve OECD ülkelerindeki mevzuat ve standartlar konuya ilişkin yaklaşımda farklılık arz etmektedir
(bkz.: Metin Kutusu 1).
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Metin Kutusu 1: AB ve OECD Ülkelerinde Kalite Standartları
AB ülkelerinde uygulanan kalite standartları arasında yapılan karşılaştırmalı AB
değerlendirmelerine göre, çoğu ülke özel hizmet sağlayıcıları ruhsatlandırırken materyaller ve insan
kaynaklarıyla ilgili kalite standartlarına odaklanmaktadır. Erken çocukluk eğitimi ve bakımına (EÇEB)
dair kalite unsurları hakkında Avrupa Komisyonu ve Parlamentosunun belirlediği en temel öncelikler
şunlardır: (1) EÇEB’e erişim / katılımın arttırılması; (2) EÇEB’le ilgili güçlü siyasi, hukuki ve finansal
yapıların olması; (3) personel kalitesiyle ilgili gereklilikler; (4) müfredatla ilgili gereklilikler; ve (5) velilerin
sürece katılımı. Gelişmiş ülkelerde çocukların öğrenme sonuçlarına ve iyi olma haline giderek daha çok
önem verildikçe odak; akreditasyon/onay verme ve denetimden uzaklaşarak, fiziksel standartları sıkı sıkıya
ölçmekten ziyade çocuğun iyi olma halini, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimini ölçmeye doğru yönelmiştir
(Avrupa Parlamentosu, İç Politikalar Genel Müdürlüğü (2013)). EÇEB hizmetlerinde bir kalite çerçevesi
belirlemek amacıyla OECD; kalite hedef ve düzenlemelerinin belirlenmesi, müfredat ve öğrenme
standartlarının tasarlanıp uygulanması, yeterliliklerin, eğitimin ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi, aile ve
toplumun sürece dahil edilmesi ve son olarak veri toplama, araştırma ve izlemenin geliştirilmesini kapsayan
bazı politika araçları ortaya koymuştur (OECD, 2011). Dolayısıyla, müfredatın ve hizmet içi eğitimlerin
iyileştirilmesi yoluyla öğretmen ve bakım veren personelin kapasitesinin arttırılması OECD tarafından
kalitenin önemli bir yanı olarak ele alınmaktadır.
Kalitenin ölçülmesi bakımından pek çok gelişmiş ülkenin gündeminde; devamlı denetim, hizmet içi
eğitim ve çocukların öğrenme ve gelişimlerinin ölçülmesi yer almaktadır. Ülkelerin kalite açısından
neyi izlediğine bakıldığında, bu durum daha net ortaya çıkmaktadır. OECD’nin en son çıkan “Starting Strong
(Güçlü Başlamak)” raporuna göre, OECD ülkelerinde en yaygın yapılan izleme faaliyeti, “çocuk gelişimi ve
sonuçlar”, “personel performansı” ve “hizmet kalitesinin düzeyi” konularındadır. Avustralya ve Kanada gibi
ülkeler, ilkokul başlangıcında çocukların erken çocukluk gelişimini ölçmek için kullanılan araçlar ve
endeksler geliştirmiştir, bunun için çocukların öğretmenlerinden bilgi toplanmakta ve demografik
göstergelerle ilgili bilgiler de girilmektedir. Öğretim konusunda ise Birleşik Krallık gibi bazı ülkeler “pasif”
izleme yöntemi kullanırken, diğer ülkeler işgücü kalitesini lisansların yenilenmesi gerekliliğiyle izlemektedir.
Örneğin Yeni Zelanda’da, halihazırda kayıtlı olarak çalışan öğretmenlerin üç yılda bir değerlendirme
sürecine girerek kayıtlarını yenilemeleri gerekmektedir. Benzer şekilde Kanada’nın Prince Edward
Adaları’nda, erken çocukluk eğitimi veren eğitimcilerin, devamlı olarak eğitimlere katıldıklarını, lisanslama
kuruluna ibraz etmeleri gerekmektedir. (OECD, 2011). Avrupa genelinde de çocuk bakım hizmeti veren
kişiler için devamlı eğitime, farklı derecelerde önem atfedilmektedir. EÇEB personelinin mesleki gelişim
seminerlerine katılımı bazı ülkelerde gönüllülük esasına dayalı iken Finlandiya, Portekiz ve bu ülkelere
yakın zamanda katılan İspanya’da zorunludur.
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Şekil 7 Hizmet sağlayıcıların yerine getirmekte en çok zorlandıkları fiziksel gereklilik, bahçeye erişimle ilgilidir.
(Yerine getirilmesi en zor üç standart olarak bu standartları gösteren hizmet sağlayıcıların yüzdesi 25)
Bahçeli bir okul binasında veya çok katlı bir binanın zemin katında ya da zemin seviyesinde bir giriş katında hizmet
veriyor

43

Bahçe yumuşak zeminli ve yeteri kadar yeşil olmalı, ayrıca her çocuğa az 1.5m2 toprak alan düşüyor

39

Yerler temizlemesi kolay bir malzemeyle kaplı

32

Sınıflarda her çocuğa en az 1.5 m2 alan düşüyor

23

Zemin malzemesi çocuklara zarar vermeyecek bir materyalden yapılmış

18

Müdür: Üniversitelerin eğitim bilimleri bölümlerinden 4 yıllık lisans mezunu

16

Herhangi bir yangına karşı hazırlıklı olunduğuna dair ilgili kamu kuruluşlarından sertifikalı

16

Anaokullarında (yardımcı çalışanlar): lise mezunu aşçı, güvenlik, şöför ve tekniker bulunmalı

16

1 oyun odası (min. 15 m2)

14

1 müdür odası (min. 10 m2)

14

Anaokullarında: Üniversite mezunu öğretmen, doktor, psikolog

14

Sınıflar pencerelerle kaplı

14

Boya temizlemesi kolay bir malzemeyle yapılıyor

13

MEB’in sunduğu müfredat 0-36 ve 36-66 ay yaş grubunun tamamı için kullanılabilir

MEB-Özel

11

Öğretmenin eğitim seviyesi ve okuduğu bölümle ilgili standartlar

09

İlkokulların içindeki anasınıflarında: öğretmenler ve idari kadro üniversite mezunu olmalı
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35

40

Bahçeli bir okul binasında veya çok katlı bir binanın zemin katında ya da zemin seviyesinde bir giriş katında hizmet
veriyor

45

47

Bahçe yumuşak zeminli ve yeteri kadar yeşil olmalı, ayrıca her çocuğa en az 1.5m2 toprak alan düşüyor

32

Öğretmenin eğitim seviyesi ve okuduğu bölümle ilgili standartlar

18

Oyun odalarında, yatak odalarında ve dersliklerde her çocuğa en az 2 m2 alan ve 6 m3 hava düşüyor

18

Elektrik prizleri, kablolar ve fişler uygun şekilde kapalı tutuluyor

16

Yerler temizlemesi kolay ve çocuklara zarar vermeyecek bir malzemeyle kaplı

16

Müdürün eğitim seviyesi ve okuduğu bölümle ilgili standartlar

14

Tüm odalar gün ışığı alıyor

14

Her çocuk için ayrı bir giysi dolabı ve yeterli sayıda ayakkabı rafı ve montlarını asabilecekleri bir askılık bulunuyor

14

Her 10 çocuğa uygun boyutlarda 1 tuvalet ve 1 lavabo

14

Yardımcı personelin eğitim seviyesi ilgili standartlar

12

0-36 ve 36-66 ay yaş grubu için özel ve kamu kuruluşlarında ayrı müfredatlar mevcut

11

Çocukların okula gelişlerinin güvenliğinden sorumlu olan bir personel olmalı

11

Tüm pencere ve kapılar güvenlik kilitli

11

Okul binasını yakın çevresinde veya okulun olduğu binada yanıcı veya patlayıcı madde bulunduran bir kurum
olmamalı

09

Lavabo ve tuvaletler duvara sağlam bir şekilde tutturulmuş
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ASPB-Özel
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Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Verileri; MEB tarafından onaylanmış 152 özel okul ve ASPB tarafından onaylanmış 57 özel okuldan oluşan
örneklem.

Her hizmet sağlayıcısından, listede yer alan gerekliliklerden kendilerini ilgilendiren 3 tanesini seçmesi istenmiştir.
ASPB’ye bağlı okullarda, oyların %8’inden azını alan standartlar yer kısıtlılığından dolayı bu şekildeki listeye dahil
edilmemiştir.
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Bahçe gerekliliğiyle ilgili mevzuatın
geçmişi 1960’lara uzanmaktadır 26 ve
günümüzde, yoğun nüfusa sahip kent
alanlarında bu mevzuatın uygulanmasında
büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Her ne
kadar mevzuatın arka planında çocuklar için
daha iyi kalitede altyapı ve bina imkanları
sağlama ideali yatıyor olsa da, uygulamaya
bakıldığında bu durum yoğun nüfuslu kent
merkezlerinde yaşayan çocuklar için bu
hizmetin hiç mevcut bulunmamasına,
dolayısıyla çocuklar için olumsuz sonuçlar
elde edilmesine sebep olacak bir politika
ortamı yaratabilir.

Şekil 8 Bahçe gerekliliğini karşılamak, özellikle nüfusu
yoğun kent merkezlerinde zor olabilmektedir.
(Örnek: İstanbul’un Beyoğlu İlçesi)

İstanbul’un merkezinde bulunan Beyoğlu Kaynak: Google maps ve ASPB ile MEB’in adres veri tabanları
ilçesine ait Şekil 8’de gösterilen harita, şehrin bu merkezinde yeşil alanların bulunmayışını ve binaların ne denli
yoğun olduğunu ortaya koymaktadır. Aslında bu ilçede, haritadan da görüldüğü üzere neredeyse hiç bahçe alanı
bulunmamaktadır – oysa 0-5 yaş grubunda olup bu ilçede yaşayan çocuk sayısı 20.093, 3-5 yaş grubunda ise
10.057’dir. Bu ilçede özel hizmet sağlayıcıların toplam sayısı dörttür. Bu okullardan ikisi 18. yy’da kurulmuştur
(biri Rum, biri Ermeni özel ilkokuludur), bir diğeri ise özel bir ilkokul bünyesinde bulunan özel bir okul öncesi
eğitim kurumudur. Dolayısıyla, bu ilçede müstakil bir binada hizmet veren devlet tarafından onaylanmış yalnız
bir adet özel okul öncesi eğitim kurumu bulunmaktadır.

2.5

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN MALİYETİ

Bu bölümde, kamuya bağlı ve özel çocuk bakım merkezleri ile okul öncesi eğitim kurumlarının hem kuruluş
aşamasında hem de kuruluş sonrasında devamlı işletme maliyetleri ele alınmaktadır. Bu tür analizler daha önce
çeşitli teorik modelleme çalışmalarında yapılmış olsa da, bu çalışmaların hiçbiri bugüne dek doğrudan hizmet
sağlayıcılardan gelen ampirik verileri ele almamıştır. Türkiye’de günümüzde mevcut modelleri baz alarak bu
hizmetleri geliştirmenin maliyetini -pratikte- anlayabilmek adına bu analiz önemlidir.
2.5.1

YATIRIM VE İŞLETME MALİYETLERİ 27

Bu bölümde, bir çocuk bakım merkezinin kuruluş ve işleyişine dair maliyetler, öncelikle şu yatırım maliyetlerine
bakılarak incelenmektedir: (i) binanın onarım ve yenileme maliyetleri, (ii) mobilya maliyetleri, (iii) öğretim
materyalleri maliyetleri, (iv) ruhsatlandırma ve (v) ilk kuruluşla ilgili diğer maliyetler. İkinci olarak da işletim
maliyetlerinde; kira 28, maaşlar, elektrik ve su faturası gibi fatura ödemeleri, kırtasiye ve temizlik malzemeleri

18/07/1962 tarihli ve 11157 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ana Okulları ve Sınıfları Yönetmeliği
Anket yapılan çocuk bakım merkezlerinde ortalama 61 çocuk kayıtlı bulunmaktadır. Bu sayı özel çocuk bakım merkezleri
için 59, kamuya bağlı merkezler içinse 62’dir.
28 Eğer eğitim merkezinin işleyişi için bir bina satın alınmışsa, bu durumda emsal/varsayımsal kira dikkate alınmıştır.
Ankette bu okullara, eğer sahip oldukları bina kiraya verilseydi aylık ne kadar kira getirirdi sorusu sorulmuştur.
26
27

26

maliyetleri gibi aylık devamlı işletme maliyetlerine bakılmaktadır. Yatırım ve işletme maliyetleriyle ilgili ortalama
sonuçlar, özel okullar ve kamu okulları için ayrı ayrı olmak üzere Tablo 3’te sunulmuştur29.


Yatırım Maliyetleri: Örneklemdeki özel okullar tarafından bildirilen yatırım maliyeti, ortalama 278.800 TL’dir
(yaklaşık 126.000 ABD doları). Tüm yatırım maliyetlerinin yüzde 41’inin bina yenileme, yüzde 22’sinin
öğretim materyalleri, yüzde 19’unun mobilya, yüzde 6’sının ruhsatlandırma ve yüzde 12’sinin diğer
maliyetler olduğu tahmin edilmektedir30. İstanbul’daki özel okullar arasında, soruya cevap veren hizmet
sağlayıcılar örnekleminde, bina yenileme ve yapım maliyetlerinin yüksek olduğu, öte yandan genel mobilya
ve materyal maliyetlerinin düşük olduğu belirtilmiştir. Yatırım maliyetleri, binanın satın alım maliyetini
içermemektedir– satın alım maliyeti, aşağıdaki işletim maliyetleri kısmında emsal kira adı altında
açıklanmaktadır.
İşletme Maliyetleri: Aylık işletme maliyetleri, örneklemdeki özel okullar için 21.200 TL (yaklaşık 9.600 ABD
doları), kamu okulları içinse 16.200 TL olarak tahmin edilmektedir. Özel okullardaki işletme maliyetlerinde
kiranın (veya kendi binasına sahip olan okullar için emsal kiranın) yeri büyüktür. İstanbul dışındaki okullar
örnekleminde, özel okul işletme maliyetlerinin yüzde 27’sini kira oluşturmaktadır ve İstanbul’da bu oran,
toplam işletme maliyetlerinin yüzde 34’ünü oluşturmaktadır. Müdür, öğretmen ve bakıcı ablalar için toplam
maaş miktarı, özel okulların işletme maliyetlerinin yüzde 24’üne karşılık gelmektedir. Kamu okullarında ise
müdür, öğretmen ve bakıcı ablaların aylık maaşları ortalama işletme maliyetinin en büyük kalemini
oluşturmaktadır (yüzde 46); emsal kira ise işletme maliyetinin yaklaşık yüzde 23’üne karşılık gelmektedir.
Özel okullarla kıyaslandığında malzeme ve kırtasiye maliyetlerinin çok daha düşük seviyede olduğu
görülmektedir (kamu okullarında aylık yaklaşık 900 TL, özel merkezlerde ise aylık 3.700 TL’dir).



Tablo 3 Çocuk Bakım Hizmetleri Sağlayıcılarının Ortalama Yatırım ve İşletme Maliyetleri

Yatırım Maliyetleri32
Bina yenileme maliyeti
Mobilya maliyetleri
Eğitim malzemeleri maliyetleri
Ruhsatlandırma maliyeti
Diğer maliyetler

Özel Okullar
278,800 ₺
112,800 ₺
53,600 ₺
61,800 ₺
16,400 ₺

Kamu Okulları31
60,000 ₺

34,200 ₺

Teknik Not ’de, maliyetlendirme verilerini sağlayan okul örnekleminden yola çıkılarak maliyetlerin hesaplanma detayları
ve rapor edilen verilere dayanarak nasıl maliyet tahminlerinde bulunulduğu açıklanmıştır.
30 Hizmet sağlayıcılara, bu tür bir eğitim merkezini bugün kurmak isteseler ne kadara mal olacağı ve (geçmişte) bu merkezi
gerçekten kurmanın onlara ne kadara mal olduğu sorulmuştur. Geçmişe yönelik veriler, bize türlere göre ayrı maliyet
dökümü sunmaktadır. Geçmişe ait maliyetler artık nominal olarak geçerli olmadığından, geçmişe dair rapor edilen maliyet
kalemlerinin dağılımı, eğitim merkezini bugün kurmanın ortalama varsayımsal maliyetine uygulanmıştır.
29

Veri setinde sadece 4 kamu okulu varsayımsal kuruluş maliyeti bildirmiştir. Ortalama ve medyan 60.000 TL’dir.
Toplam kuruluş maliyeti, söz konusu okulun bugün kuruluyor olduğu farz edilirse varsayımsal kuruluş maliyetinin ne
olacağı çıkarımına dayanmaktadır. Kuruluş maliyetlerinin dağılımı, geçmiş verilere dayanmaktadır.
31
32
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Aylık işletme maliyetleri
Kira33
Tamirat maliyetleri
Elektrik, su, tel., yakıt, internet
Yönetici maaşı
Öğretmen/grup sorumlusu maaşları
Temizlikçi/aşçı maaşları
Kırtasiye ve temizlik malzemeleri
Ulaşım

21,200 ₺
7,100 ₺
1,500 ₺
2,000 ₺
2,900 ₺
2,300 ₺
1,400 ₺
3,700 ₺
300 ₺

16,200 ₺
3,800 ₺
900 ₺
1,400 ₺
2,900 ₺
4,600 ₺
1,200 ₺
900 ₺
500 ₺

Kaynak Veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti

Kira, özel hizmet sağlayıcılara ait maliyet rakamlarında en büyük paya sahiptir (yüzde 34) ve kamu
okulları için geçerli olan emsal kiranın iki katı seviyesindedir. Eldeki örnekleme göre İstanbul’daki okullar,
diğer illerde bulunan okullara kıyasla daha fazla kira ödemektedir. Örneklemde ortalama kira, özel hizmet
sağlayıcılar için aylık 7.100 TL iken İstanbul’daki özel hizmet sağlayıcılar için 8.200 TL’dir. Kamu hizmet
sağlayıcılarının emsal kira tutarı ise sadece 3.800 TL’dir. Dolayısıyla mevcut altyapı ve hizmet sunum
standartları düşünüldüğünde özel hizmet sağlayıcılar, kamu okullarına ait kira tutarının yaklaşık iki katını
ödeyerek gereklilikleri karşılayan bir yer bulabilmektedir. Özel okullar, altyapı ve bina gereklilikleri açısından
daha yüksek kalitede hizmet sunmaktadır fakat bu kalitede hizmet verebilmek için çok yüksek işletme giderlerine
sahiptirler. Kamu okulları ise aynı kira maliyetleri ile karşı karşıya değildir– çünkü bu kamu okullarındaki
dersliklerin çoğu ilkokul binalarında bulunmaktadır (Türkiye’de kamu hizmet sağlayıcıların yüzde 90,4’ü,
ilköğretim kurumları bünyesinde yer alan ana sınıflarıdır; ayrıca kullanılan veri örnekleminde, kamuya ait okul
öncesi eğitim kurumlarının yüzde 87’si yine ilköğretim kurumları bünyesinde yer alan ana sınıflarıdır).
2.5.2

FİYATLAR VE KULLANICI ÜCRETLERİ

Kullanıcı ücretleri, hizmet sağlayıcılar tarafından yarım günlük ve/veya tam günlük olarak kayıtlı öğrenci başına
rapor edilmiştir.34 Verilerde, her iki türde de hizmet veren okullar tarafından hem yarım gün hem de tam gün
fiyatları rapor edilmiştir. Örneklemde kamuya bağlı hizmet sağlayıcılar tarafından rapor edilen medyan fiyat,
aylık yarım gün hizmet sunumu için 100 TL, tam gün hizmet sunumu içinse 300 TL’dir. Özel hizmet sağlayıcılar
arasında aylık medyan fiyat yarım gün için 500 TL, tam gün için ise 700 TL’dir.
Tablo 4 Kamu ve Özel Hizmet Sağlayıcılar için Ortalama ve Medyan Fiyatlar (KDV dahil)
Özel

Kamu

Kira, kuruluş tarafından aylık ödenen miktardır veya bina kuruluşa ait ise “varsayımsal” olarak ödenen kiradır. Arz verileri
anketinde okulun yer aldığı bina kendilerine ait olan hizmet sağlayıcılara sorulan şu sorunun cevabına göre varsayımsal
kira hesaplanmaktadır: “Okulu bugün kiraya veriyor olsaydınız, karşılığında talep edeceğiniz meblağ ne olurdu?” Kira
maliyet tahminlerine vergi dahildir.
33

Veri, yarım ve tam gün hizmet için toplanmıştır. Çoğu hizmet sağlayıcı, fiyatlarını aylık olarak rapor etmiştir. Saatlik,
haftalık, dönemlik ve yıllık fiyat rapor edenlerin verileri, gerekli rakamlarla çarpma / bölme işlemi yapılarak aylık fiyata
dönüştürülmüştür. Regresyonlarda olduğu gibi, analizde tek aylık fiyat rapor edildiğinde, bunun tam gün fiyatı olduğu
anlaşılmalıdır. Okulların yalnızca yarım gün fiyatı rapor etmeleri halinde, bunları tam gün fiyatına dönüştürebilmek için,
tutarlar kamu okulları için ikiyle çarpılmış, özel okullar için 7/5 ile (özel okulların medyan tam gün fiyatının medyan yarım
gün fiyatına oranı) çarpılmıştır.
34
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Ortalama
Aylık fiyat - yarım gün
Aylık fiyat – tam gün
Medyan
Aylık fiyat - yarım gün
Aylık fiyat - tam gün

528 ₺
790 ₺

249 ₺
504 ₺

500 ₺
700 ₺

100 ₺
300 ₺

Kaynak Veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti

Örneklemde, hizmet sağlayıcıların talep ettiği fiyatlar hizmetin sunulduğu bölgenin yerine göre büyük
farklılık göstermektedir; özellikle özel hizmet sağlayıcılarda bu fark söz konusudur. Okulun bulunduğu
yer, kira maliyetleri üzerinde belirleyici etkiye sahiptir ve ebeveynlerin özel okullar için ödediği ücretler,
gayrimenkul ve kira fiyatlarından büyük ölçüde etkilenmektedir. Okulun medyan aylık kirası, bekleneceği şekilde,
okulun bulunduğu bölgenin gelir düzeyiyle birlikte artmaktadır (bkz.: Şekil 9). Özel okulların talep ettiği fiyatlar
arasında büyük farklar olabilmektedir; okulun bulunduğu yer (bu yerin refah durumu35) ve kira değişkenleri, okul
öncesi özel eğitim kurumları ve gündüz bakım evlerinin fiyatlarıyla yakından ilişkilidir.

Şekil 9
Özel Hizmet Sağlayıcıların Kira Miktarlarında, ..ve Okulun Yeri, Özel Hizmet Sağlayıcıların
Okulun Bulunduğu Yer Belirleyicidir …
Fiyatlarında da Belirleyicidir
Panel A

Panel B
Özel okullarda bölgesel gelire göre medyan kiralar

10,000

Özel okullarda bölgesel gelire göre medyan fiyatlar

1,500

9375.0

8,000

1200.0

Medyan fiyat

Medyan kira

1,000
6,000
6250.0

6250.0

4,000

716.0

500
3437.5

700.0
550.0

3812.5

540.0

490.0

2,000
0
0

Yüksek

Orta
İstanbul dışı

Düşük

Yüksek

Orta

Düşük

Yüksek

Orta
İstanbul dışı

Düşük

Yüksek

Orta
Istanbul

Düşük

İstanbul

Kaynak Veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti

Özel okullar için, altyapı ve insan kaynakları kalite puanları ile fiyatlar arasında yakın bir ilişki
bulunmaktadır; öte yandan materyal/müfredat kalitesi endeksi ile fiyatlar arasında negatif bir ilişki vardır.
Sonuç olarak okul öncesi özel eğitim kurumları ve çocuk bakım merkezlerinin talep ettiği toplam fiyatlar (kalite
endeksindeki 38 göstergeye bakıldığında) sunulan hizmetin toplam kalitesiyle istatistiki olarak anlamlı bir şekilde
bağlantılı değildir. Bu bulguyu şöyle yorumlamak da mümkündür: fiyatları belirleyen genelde altyapı, fiziksel

Hizmet sağlayıcılar tarafından öznel olarak rapor edilmiştir. Arz Anketinde hizmet sağlayıcılara okulun bulunduğu
bölgenin refah düzeyi sorulmuştur. Bu soruya verdikleri cevabı ise yüksek, orta ve düşük seçeneklerinden birini tercih
ederek vermişlerdir.
35
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standartlar ve insan kaynakları maliyetleridir (örneğin öğretmen ve müdür maaşları); öte yandan materyal kalitesi
endeksi çerçevesinde ölçülen eğitim içeriği, müfredat, materyaller, ebeveyn katılımı gibi değişkenler fiyatı
belirlememektedir. Fiyatı görece daha yüksek olan özel bir anaokulunda mutlaka daha iyi kalitede öğretim veya
bakım verildiği sonucuna varılamaz, fiyatlardaki farklılık daha ziyade okulun fiziksel gereklilikleri ve öğretmen
yeterliliklerini karşılamasıyla ilgilidir. Altyapı kalitesi endeksinde 10 puanlık bir artış, özel okulların öğrenci başına
talep ettiği aylık ücrette 33,4 TL’lik bir artışa karşılık gelmektedir ve insan kaynakları kalitesi endeksinde 10
puanlık bir artış ise öğrenci başına talep edilen kullanıcı ücretinde aylık 40,2 TL’lik bir artışa karşılık gelmektedir
(bkz.:

30

Teknik Not ).
Teknik Not Sütun 3’te sunulan çoklu regresyonda kalite endeksleri kontrol edildiğinde de, bu basit regresyondan
çıkan sonuçlar değişmemektedir.
Kamu hizmet sağlayıcıları açısından bina kalitesi ile talep edilen fiyatlar arasında herhangi bir ilişki
yoktur– fakat insan kaynakları endeksi ile materyal kalitesi endeksi, fiyatlandırmayla ilişkilidir. Bu bulgu,
kamu hizmet sağlayıcıları için altyapı maliyetlerinin karşılandığı ve hizmet sağlayıcı açısından pek görünür
olmadığı gerçeğini yansıtmaktadır; çünkü okul öncesi eğitim kapsamındaki çoğu sınıf, mevcut kamu okul
binalarının içindedir. Bu okullarda yalnızca ek materyal ve müfredat maliyetleri ile destek hizmet veren ilave
öğretmenlerin maliyetleri toplanan kullanıcı ücretlerinden karşılanmaktadır. Kamu hizmet sağlayıcılarının
fiyatlarıyla genel kalite arasında zayıf bir ilişki olduğu gözlemlenmiştir (bkz.:

31

Teknik Not Panel B).
Özel okullarda kiranın fiyatlar üzerindeki etkisi, öğretmen ve müdür maaşlarından daha büyüktür.
Aslında öğretmenlerin aylık maaşları, fiyatlarda görülen herhangi bir artışla ilişkilendirilmemektedir;
fakat kira maliyetleri, özel hizmet sağlayıcıların öğrenci başına aylık fiyatlarındaki artışlarla yakından
ilişkilidir (bkz.: Şekil 10). Bunun sebebi kısmen, artan altyapı kalitesinin (kira maliyetlerine yansımaktadır)
fiyatları da arttırmasıdır ve bu beklenen bir durumdur; daha iyi bina kalitesi ve fiziksel standartlar hizmet
fiyatlarına yansımaktadır.

2000

2000

1500

1500

Aylık fiyatlar (TL)

Aylık fiyatlar (TL)

Şekil 10 Özel hizmet sağlayıcılar için, kira maliyetlerinin fiyatlar üzerindeki etkisi, maaşların fiyat
üzerindeki etkisinden daha büyüktür36
PANEL A
Panel B
Fiyatlar/Kira
Fiyatlar/Maaşlar

1000

500

0

1000

500

0
0

5000

10000
Kira (vergiler dahil)
Tahmin edilen değerler

15000

20000

Aylık fiyat

0

5000
10000
Aylık öğretmen/grup sorumlusu maasları
Tahmin edilen değerler

15000

Aylık fiyat

Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti

Özel okul fiyatlarını en çok okulun bulunduğu bölge, gayrimenkul fiyatları ve binanın fiziksel standartları
etkilemektedir. Bir başka deyişle, gayrimenkul fiyatlarının kira maliyetleri ve kullanıcı ücretleri üzerindeki etkisi
büyüktür. ‘Okulun bulunduğu bölgenin refah düzeyi’ (yani yer ve emlak maliyetleri), kira ve kalitenin çeşitli yönleri
(insan kaynakları kalitesi, materyal kalitesi, altyapı kalitesi endeksleri) kontrol edilerek varılan regresyon
sonucuna göre fiyatları etkileyen, gayrimenkulün yeri ve altyapı kalitesidir; fakat insan kaynakları ve materyal
kalitesi, hizmet sağlayıcıların talep ettiği görece daha yüksek fiyatlarla pozitif bir korelasyona sahip değildir (bkz.:
Teknik Not , regresyonlarda Sütun 7).

2.5.3

FON MEKANİZMASI VE YATIRIMIN FİZİBİLİTESİ

Raporun bu bölümünde, özel hizmet sağlayıcıların maliyetleri ve fiyatlarından yola çıkarak, çocuk bakımı ve okul
öncesi eğitim hizmetlerine yatırım yapmayı düşünen özel yatırımcılar için bir karlılık analizi ve mevcut mali
teşviklere dair bir değerlendirme yapılmaktadır.

Bu basit regresyonlardaki katsayıları görmek için
Teknik Not Sütun 1-2’de sunulan sonuçlara bakınız.
36
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Farklı düzeylerde öğrenci kayıt rakamlarına sahip yatırımlardan kaç yıl sonra geri dönüş alındığına dair yapılan
karlılık analizine göre, bir bölgede az sayıda çocuğa hizmet sağlayacak özel bir çocuk bakım merkezi kurmak
ekonomik açıdan pek uygulanabilir değildir. 37 Özel okulların şu anki ortalama fiyat ve masrafları
düşünüldüğünde, yatırım maliyetlerinin kendini geri ödemesi ve başa baş çıkılarak karlılığa geçilmesi, bakım
hizmetinden faydalanan 10 çocuk kapasitesiyle tahmini ortalama 6,2 yıl, 20 çocuk kapasitesiyle 3,1 yıl, 30 çocuk
kapasitesiyle ise 2,1 yıl sürmektedir. 38 Ortalama bir özel hizmet sağlayıcı ancak bu noktadan sonra yaptığı
yatırımdan kar elde etmeye başlamaktadır. 39

Şekil 11 Maliyetlerin şu anki yapısına bakıldığında, bir bölgede az sayıda çocuğa hizmet sağlayacak
özel bir çocuk bakım merkezi kurmak ekonomik açıdan uygulanabilir değildir

Teknik Not ’de, özel hizmet sağlayıcıların karlılığa geçmesi için gereken yıl sayısı hesaplamasında kullanılan metodoloji
ve verilere dair detaylar yer almaktadır.
38 Yatırım maliyetlerinde çocuk sayısının artmasından kaynaklanabilecek olası artışlar bu analizde dikkate alınmamıştır.
Bunun yerine analizde ortalama sabit bir tutar, yatırım maliyeti yerine kullanılmıştır. Ancak her bir çocuk için geçerli kapalı
ve açık mekan gerekliliklerinden dolayı, çok sayıda çocuğa hizmet verecek bir okulun kuruluş maliyetleri daha yüksek
olabileceğinden, bu durumda karlılığa geçmek için gereken süre de artacaktır. Bu nedenle, Şekil 11’deki eğrilerin daha
yavaş düşmesi beklenir ve bizim bulgularımız, alt sınır tahminler olarak görülmelidir.
39 Maliyetler, finansman maliyetini (yani paranın fırsat maliyetini) içermemektedir, ayrıca faiz oranları da dikkate
alınmamıştır. Burada hesaplanan maliyetler sadece, özel hizmet sağlayıcılar tarafından veri setine sunulan yatırım
maliyetleri ve işletme maliyetleri bilgisini içermektedir. Dolayısıyla, maliyetlerin karşılanabilmesi için gereken süre tahmini,
alt sınır tahminidir.
37
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(Mevcut fiyatlar ve hanelerin bakım hizmeti bedelini ödeyebilirliğiyle ilgili mevcut durumdan yola çıkarak, şu anki
fiyatlarla kuruluş ve işletme maliyetlerini karşılayabilmek için gereken yıl sayısı)

Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti ve yazarlar tarafından yapılan hesaplamaya dayanmaktadır.

Talep anketinde rapor edilen verilere göre, (piyasadaki mevcut fiyatlardan ziyade) hanelerin ortalamada
çocuk bakım hizmetlerinin bedelini ödeyebilme durumu dikkate alındığında, başa baş noktasına (karlılık
noktasına) gelinmesi için gereken yıl sayısı daha da fazladır. Okuldan faydalanan 10 çocuk olması halinde,
masrafların karşılanarak başa baş çıkılması için gereken yıl sayısı tahmini 18,8’dir; kayıtlı çocuk sayısı 20
olduğunda ise masrafları karşılamak için gereken yıl sayısı tahmini 9,4 yıldır. Çok daha kısa sürede başa baş
noktasına gelip karlılığa geçebilmeleri için bu özel okulların en az 50 civarında çocuğa hizmet vermesi
gerekmektedir:
Mevcut fiyatlarla ve 50 çocukla, 1,2 yılda karlılık noktasına gelmektedirler; hanelerin mevcut ortalama
ödeyebilirlik durumuna göre ise (hane anketinden alınan veriler bazında) bu süre 3,8 yıldır. Bu analizi gösteren
Şekil 11’deki çubuklu grafikte, arz veri setinde x ekseninde belirtilen sayıda çocuğa sahip özel hizmet
sağlayıcıların oranı gösterilmektedir. Arz verilerine göre özel hizmet sağlayıcıların yüzde 52,7’si 30-60 arası
çocuğa sahiptir; mod ise 40-50 arasında çocuğun kayıtlı olduğu hizmet sağlayıcılardır (verilerde toplam özel
hizmet sağlayıcıların yüzde 19,5’ine karşılık gelmektedir). Bu fizibilite ve karlılık analizine göre, mevcut piyasa
fiyatları ve kuruluş maliyetleri açısından hizmet sağlayıcı başına en az 40-50 civarı çocuk kayıtlı olmalıdır; bu da
mahalle ölçeğinde daha küçük çaplı okulların açılmasını son derece zor hale getirmektedir. Bu analiz, mevcut
modeller açısından kentlerde küçük çaplı özel merkezler kurmanın zorluklarına dair bulgu sunmaktadır.

34

Kurumların yüzdesi

Özel ve toplum temelli girişimler de şu anda kamu finansmanı almamaktadır; bu durum, mevcut
standartlara göre, kamu finansmanına erişim olmaksızın toplum temelli özel girişimlerin finansmanını
iyice zorlaştırmaktadır. Verilerde yer alan özel hizmet sağlayıcıların yüzde 93’ü kuruluş maliyetlerini özel
imkanlarla karşıladığını belirtmiştir. Özel hizmet sağlayıcıların yüzde 94’ü de şu andaki işletme maliyelerini yine
özel imkanlar (toplanan okul ücretleri dışında) vasıtasıyla karşılamaktadır. Öte yandan kamuya bağlı hizmet
sağlayıcılar temelde kamu kaynaklarından
Şekil 12 Özel Hizmet Sunumunun Kamu Tarafından
finanse edilmektedir: verilerde yer alan kamu
Finanse Edilmesi Çok Yaygın bir Uygulama Değildir
(Kamu ve özel çocuk bakım hizmetleri sağlayıcıları için hizmet sağlayıcılarının yüzde 89’u kuruluş
maliyetlerinin ve yüzde 93’ü de işletme
fon kaynakları)
maliyetlerinin (toplanan okul ücretleri dışında),
100
92.9
92.994.4
88.6
kamu kaynaklarından karşılandığını belirtmiştir.
90
Kamu kaynağı - Kurulum
Bugün itibariyle, özel hizmet sunumunun kamu
80
maliyetleri için
70
kaynaklarıyla finanse edilmesi kültürü henüz bu
Kamu kaynağı 60
sektörde yer almamaktadır. Yatırım ve işletme
Operasyonel maliyetler
50
için
giderlerinin karşılanmasında kamu okulları
40
Özel kaynaklar - Kurulum
temelde kamu kaynaklarını kullanmakta, özel
maliyetleri için
30
okullar ise özel kaynakları kullanmaktadır (bkz.:
20
12.9
8.6
7.1
Özel kaynaklar 5.6
Şekil 12).
10
Operasyonel maliyetler
için

0

Son yıllarda Türk hükümeti, çocuk bakım ve
okul öncesi eğitim hizmetleri alanında
Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti.
yapılacak özel sektör yatırımlarını teşvik
etmek ve cesaretlendirmek için mevzuat
çıkarmıştır. Aslında özel sektörün çocuk bakım hizmeti vermesi konusunda teşvikler uzun yıllardan beri
mevcuttur. Neredeyse 30 yıldır süregelen yönetmeliklere göre MEB’den açılış onayı alan okul öncesi eğitim
verecek olan kurumlar 5 yıllık bir süre boyunca kurumlar vergisi ve gelir vergisinden muaf tutulmuşlardır.40 Ancak
son zamanlarda hükümet yatırımcılara destek sağlamak için yeni düzenlemeler getirmiştir. Ekim 201241 itibariyle
okul öncesi eğitime yapılan özel yatırımlar ve Mayıs 201442 itibarıyla ise, kreş ve gündüz bakımevlerine yapılan
özel yatırımlar ‘öncelikli yatırım konuları’ arasına dahil edilmiştir; böylece ülkenin neresinde olursa olsun, özel
yatırımcılar artık az gelişmiş bölgelere verilen kamu teşviklerinden yararlanabilmektedir (5. Bölge). 43 Kamu
Kamuya bağlı
okullar

Özel okullar

Kurumlar vergisi ile ilgili mevcut düzenleme: 21 Haziran 2006 tarihli ve 26205 sayılı resmi gazetede yayımlanan 5520
sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 5. Maddesi uyarınca. Gelir vergisi ile ilgili mevcut düzenleme: 6 Ocak 1961 tarihli ve 10700
sayılı resmi gazetede yayımlanan 192 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 20. Maddesi uyarınca. Bu madde günümüzdeki
versiyonuna 16 Temmuz 2004’te yapılan değişiklik sonucu gelmiştir. Vergi muafiyetleri ile ilgili önceki düzenlemeler: (18081
sayılı 18 Haziran 1983 tarihli resmi gazetede yayımlanan) 625 sayılı Özel Okullar Kanunun 3. Maddesi 1983 yılında
değiştirilerek kalkınmada öncelikli alanlarda açılan özel okul öncesi kurumlarının kurumlar vergisi ve gelir vergisinden 5
sene boyunca muaf tutulacağı belirtilmiştir. Daha sonra, bu kanun 1984’te tekrar değiştirilerek (18472 sayılı 28 Temmuz
1984 tarihli resmi gazetede yayımlanmıştır) tüm özel okul öncesi kurumların 5 sene boyunce kurumlar vergisi ve gelir
vergisinden muaf tutulacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla mevcut Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanunlarında belirtilen
muafiyetler 1984’ten beri mevcuttur.
41 13 Ekim 2012 tarih ve 28440 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 2. Maddesi.
42 9 Mayıs 2014 tarih ve 28995 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da
Değişiklik Yapılmasına Dair Karar'ın 2. Maddesi.
43 Türkiye’de iller sosyo-ekonomik durumuna göre 6 gruba ayrılmıştır. 6. Bölge, en az gelişmiş bölgedir. Her bir grupta yer
alan illeri görmek için bkz: 28328 sayı ve 19 haziran 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırımlarda Devlet
Yardımları Hakkında Karar.
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teşvikleri; vergi indirimi, faiz sübvansiyonları ve KDV muafiyeti biçiminde olabilmektedir. Yakın zamanda
hükümetin getirdiği başka bir teşvik ise MEB’in 2014-2015 yılında özel okula giden öğrenciler için verdiği eğitim
ve öğretim desteğidir. Anaokulları da bu destek kapsamında yer almakta olup okul öncesi özel eğitim
kurumlarına devam eden 50,000 öğrenciye bir seferlik 2,500 TL verilmesi planlanmıştır 44 . Yakın zamanda
oluşturulan bu tür teşviklerin özel sektörün bu alanda yatırımlarını arttırıcı etki yaratması ve aileler için bu
hizmetleri biraz daha karşılanabilir yapması beklenebilir.

2.6 DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN HİZMETLERE ERİŞİMİ
Özel hizmet sunumunda mevcut fiyatlandırma yapısı dikkate alındığında, ekonomik olarak dezavantajlı
ailelerden gelen öğrencilerin özel hizmetlerden yararlanması pek mümkün olmamaktadır. Hizmet
sağlayıcılarla yapılan ankette idarecilere, okullarına kayıtlı çocukların yüzde kaçının ekonomik olarak
dezavantajlı ailelerden geldiği ve yüzde kaçının ekonomik olarak daha varlıklı ailelerden geldiği sorulmuştur.
Kamu okullarına bakıldığında, okulların yüzde 67,4’ünden fazlası, çocukların en az yüzde 40’ının ekonomik
olarak dezavantajlı ailelerden geldiğini belirtmiştir. Özel okullara bakıldığında ise, okulların sadece yüzde 31,4’ü
kayıtlı çocukların en az yüzde 40’ının ekonomik olarak dezavantajlı olduğunu belirtmiştir. Aslında özel okulların
yüzde 55,3’ü, kayıtlı öğrencilerin yüzde 80 ila yüzde 100’ünün “ekonomik olarak varlıklı” ailelerden geldiğini
belirtmiştir. Öte yandan kamu okullarının yüzde 18,0’i, kayıtlı çocukların yüzde 80’inden fazlasının ekonomik
olarak varlıklı ailelerden geldiğini belirtmiştir (bkz.: Şekil 13Error! Reference source not found.). Yani mevcut
sistemde, hanenin gelir seviyesi ve hizmetlere kamu veya özelden erişim açısından bir ayrım bulunmaktadır.

Şekil 13 Özel okullarda çocuklar genelde ekonomik olarak varlıklı ailelerden gelmektedir; halbuki
kamu okullarında, hem dezavantajlı hem de ekonomik olarak varlıklı ailelerden gelen çocuklar
bulunmaktadır.
(Hizmet sağlayıcıların rapor ettiği bilgiye göre, dezavantajlı (ve varlıklı) ailelerden gelen öğrencilerin yüzdesi)

2014-2015 eğitim ve öğretim yılında özel okullarda eğitim gören öğrenciler için eğitim ve öğretim desteği verilmesine
ilişkin tebliğ, 29081 sayılı ve 7 Ağustos 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
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Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti.

Kamu ve özel okulların toplamda sadece yüzde 2’si okula kayıt sürecinde yoksul ailelerden gelen
çocuklara öncelik vermektedir (bkz.: Şekil 14 Panel A). Çoğu kamu okulu, öğrenci kayıtlarında ilk gelene
öncelik verdiklerini, ayrıca yaşadıkları bölgeye ve okula yakınlığına göre önceliklendirme yaptıklarını belirtmiştir.
Özel okullarda ise velilerle (hizmet sağlayıcıların yüzde 15’i) ve çocuklarla (hizmet sağlayıcıların yüzde 7’si)
mülakat da yapılmaktadır (ayrıca özel okul ücretlerini ödeyebilme gücüne de bakılmaktadır).
Şekil 14
Okula kayıt sürecinde, kamu ve özel
okulların yüzde 2’sinden azı hassas
gruplardan gelen çocuklara öncelik
vermektedir.
(Hizmet sağlayıcılara göre kayıt gereklilikleri)

Daha çok öğrenciyi ücretsiz olarak kaydedebilmek
için hizmet sağlayıcılar, kısmi bir kamu
sübvansiyonuna ihtiyaç duyduklarını belirtmektedir.
(Özel bir devlet sübvansiyonu verilmesi halinde okula
daha çok sayıda çocuğu ücretsiz kabul edebileceğini
belirten kamu ve özel okul yüzdesi)
Panel B
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Kaynak: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Veri Seti. Not: Ankette, hizmet sağlayıcılar birden çok alternatifi
seçebilmektedir.

Bazı hizmet sağlayıcılar, okul yılı içerisinde ödemede güçlük çeken aileler için esneklik sağladıklarını
belirtmiştir. Ankette kamuya bağlı okulların yüzde 60’ı ve özel okulların yüzde 70’i, yıl boyunca okul ödemelerini
yapmakta zorluk çeken öğrencilere esneklik sağladıklarını belirtmiştir. Ancak bu ailelere ne tür esneklik
sağlandığı sorulduğunda çoğu okul (bu soruya evet diyen özel okulların yüzde 90’ı, kamuya bağlı okulların yüzde
85’i) ‘ödeme tarihini ertelediklerini’ belirtmiştir ve sadece yüzde 36’sı bir indirim yapabildiklerini belirtmiştir. 45
Okula kayıt sürecinde ihtiyaç sahibi çocuklara öncelik vermemelerine rağmen özel okulların yarıdan
fazlası (yüzde 58’i) ve kamuya bağlı okulların üçte biri (yüzde 34’ü), kayıt sırasında ihtiyaç sahibi
çocuklara indirim yaptıklarını belirtmiştir. Fiyat indirimi yaptığını bildiren okullar arasından, kamuya bağlı
okulların yüzde 78’i ve özel okulların yüzde 63’ü; ailesinin aylık gelir düzeyi düşük olan, istihdam açısından
velileri zor durumda olan, ailesi sosyal yardım alan çocuklara bu gibi ihtiyaç durumlarında fiyat indirimi
yaptıklarını bildirmiştir. Özel veya kamuya bağlı çocuk bakım hizmetleri sağlayıcılarının neredeyse yarısı
ücretsiz okula gelen öğrencilerinin bulunduğunu belirtse de toplamda, özel okula kayıtlı tüm çocukların tahminen
yüzde 3’ü, kamuya bağlı okullara kayıtlı tüm çocukların da yüzde 4’ü okul öncesi eğitimi ücretsiz olarak
almaktadır. 46
Türk hükümeti, özel hizmet sağlayıcıların belli bir kotaya göre yoksul öğrencilere ücretsiz hizmet
vermesini gerekli kılmaktadır. Yasal olarak tüm özel okullar, kendi öğrenci nüfuslarının yüzde 3’ü kadar
öğrenciye ücretsiz olarak hizmet vermek zorundadır.47 Fakat özel hizmet sağlayıcıların ihtiyaç sahibi öğrencilere

Arz anketinden gelen bu bulgular TÜİK tarafından ulusal düzeyde toplanan AB Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi (EUSILC) verilerinden elde edilen çocuk bakım hizmetiyle ilgili fayda dağılımı (benefit incidence) sonuçları ile tutarlı olduğu gibi
(sonuçları bir sonraki bölümde Şekil 16’de sunulmuştur), yoksul ve hatta genelde orta sınıf ailelerin dahi bu hizmetleri maddi
olarak karşılayamadıklarına dair talep anketi cevaplarıyla da uyumludur.
46 Özel okullara ücretsiz olarak kabul ettikleri öğrencileri var mı diye sorulduğunda, yüzde 47’si ‘evet’ cevabı vermiştir.
Ancak ücretsiz olarak okula gelen toplam öğrenci sayısı ankette idarecilere sorulduğunda hizmet sağlayıcı başına rapor
edilen rakamın çok düşük olduğu ortaya çıkmıştır, yani bu hizmetlerden ücretsiz olarak faydalanan toplam çocuk sayısı çok
azdır (toplamda gerçekleşen özel okul kayıtlarının sadece yüzde 3’ü).
47 Kaynak: 14 Şubat 2007 tarih ve 26434 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Eğitim Kurumları
Kanunu’nun 13. Maddesi.
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daha çok ulaşabilmesi için, kişi başı kayıt durumuna göre daha fazla kamu sübvansiyonu veya blok fonun
verilmesi gerekmektedir48. Ankette hizmet sağlayıcılara, ihtiyaç durumuna göre öğrencileri ücretsiz olarak okula
kabul etmeleri veya zaten ediyorlarsa daha fazla sayıda ücretsiz öğrenci kabul etmeleri için neyin gerekli olduğu
sorulduğunda, özel okulların yüzde 92’si devlet tarafından yapılacak kısmi bir ödemenin gerektiğini belirtmiştir.
Bunun için özel okulların dile getirdiği teşvikler arasında vergi indirimleri, kamu hizmetleri için yaptıkları
ödemelerde indirimler ve işveren sigorta primlerinde devlet katkısı da yer almaktadır (bkz.: Şekil 14 Panel B).

3 TALEP DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerine olan talebi değerlendirebilmek için, arz verisinin toplandığı aynı beş ilde
(İstanbul, Denizli, Eskişehir, Samsun ve Gaziantep) iki ayrı veri toplama faaliyeti gerçekleştirilmiştir: (i) Talebe
İlişkin Nicel Hanehalkı Anketi (0-6 yaş grubundaki çocukların anneleri ile yapılmıştır) ve (ii) anne ve babalarla
yapılan Talebe İlişkin Odak grup çalışmaları.
Hanehalkı anketleri bu 5 ilde 26 Nisan 2014 ile 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında 0-6 yaş grubu çocukların
anneleri ile gerçekleştirilmiştir. İstanbul, Denizli, Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te 0-6 yaş çocukların
anneleriyle toplamda 371 anket yapılmıştır. İstanbul’da farklı sosyo-ekonomik grupları temsil etmesi amacıyla 3
ilçe seçilmiştir: (i) İstanbul’da (Kadıköy) orta-yüksek gelir düzeyine sahip bir bölge, (ii) İstanbul’da (Beyoğlu,
Bağcılar) orta ve düşük gelir düzeyine sahip iki bölge. İstanbul dışındaki tüm şehirlerde, iki merkezi ilçeye ve bu
ilçelerde de 0-6 yaş grubu çocukların bulunma olasılığı en yüksek olan iki bölgeye hanehalkı anketi için ziyaretler
gerçekleştirilmiştir. Üstelik kırsal kesimdeki annelere ulaşabilmek için listedeki tüm Anadolu şehirlerinden birer
köy seçilmiştir.
Mayıs ve Haziran 2014 tarihleri boyunca odak grup çalışmaları yapılmıştır. Seçilen beş ilde toplam yirmi beş
odak grup çalışması gerçekleştirilmiştir. Her biri 0-6 yaş grubunda çocuğa sahip olan odak grup katılımcıları şu
dört kategoriye göre seçilmiştir: okulun bulunduğu bölgedeki (i) çalışan anneler, (ii) çalışmayan anneler ve (iii)
babalar ile (iv) (İstanbul dışındaki illerde) ailelerin temelde tarımsal faaliyette bulundukları kırsal kesimdeki
anneler. Hanelere münferit olarak yapılan anketlerle katılımcılar belirlenmiştir. 49 146’sı anne, 53’ü baba olmak
üzere gruplara toplam 199 kişi katılmıştır. Gruplarda yedi ila dokuz katılımcı yer almış ve her bir grupta,
tartışmanın yoğunluğuna bağlı olarak 110 ila 150 dakika boyunca görüşme yapılmıştır. Her bir grup, yukarıdaki
kategoriler açısından homojen yapıda oluşturulmuştur (çalışan anneler, çalışmayan anneler, kırsaldaki anneler
veya baba grupları); fakat katılımcıların eğitim durumu, hane geliri, çocuk bakım hizmetlerini kullanma ve
çalışmayan annelerin daha evvelden çalışma tecrübesine sahip olup olmaması açısından gruplar farklı yapıda
olmuştur.
Odak gruplarda katılımcılardan öncelikle çocuk bakım sorumluluklarını ve bu sorumlulukların kendi hayatları ve
iş/eğitim kararları üzerindeki etkisini anlatmaları istenmiş, ardından annelikle, çocuk bakımıyla ve çalışan anne
olmakla ilgili toplumsal normları düşünmeleri istenmiş ve son olarak da katılımcılara çocuk bakım hizmetlerini
kullanma durumları ve bu hizmetlerden beklentileri ile ilgili görüşleri sorulmuştur. Bu son kısımda katılımcılardan,
‘Kendi anaokulunu tasarla’ adlı basit, etkileşimli bir oyun oynamaları istenmiştir; burada çocuk bakım
hizmetleriyle ilgili kalite beklentilerini, önceliklerini ve bu hizmetlerin bedelini ödeyebilme durumlarını/ödemeye

Bununla birlikte dezavantajlı mahallelerde bu hizmetlerin arzının arttırılması da ihtiyaç sahibi çocukların erişiminin
arttırılması açısından gereklidir.
49 Örneklem ve veri toplama detayları için bkz.: Teknik not Teknik not .
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istekli olma durumlarını anlamak amaçlanmıştır. Bazı gruplarda, özellikle çocuk bakım sorumluluklarını ve
normları ilgilendiren konularda tartışmayı canlandırmak için hikayeler ve skeçler kullanılmıştır.
3.1

KADINLARIN BAKIM YÜKÜ VE ÇOCUK BAKIM SORUMLULUKLARI

Türkiye’de çocukların bakım yükü büyük ölçüde kadınların omuzlarındadır. Hanehalkı anketinde kadınlara
evde çocuk bakımıyla ilgili birkaç görevden temelde kimin sorumlu olduğu sorulmuştur50. Annelerin yarıdan
fazlası, evde (çocukları giydirmek, yatırmak, çocuklar hastalandığında evde kalıp onlara bakmak ve okula getirip
götürmek gibi) bu görevleri “Her zaman” kendilerinin yerine getirdiğini belirtmiştir. Anneler sadece çocukların
ödevlerine yardım edilmesi ve oyun oynanmasıyla ilgili sorumluluklarda ailenin diğer fertlerinden veya başka
kişilerden daha çok yardım aldıklarını belirtmiştir.
Çalışan kadınlar, evde çocuk bakımı konusunda daha çok destek almaktadır. Cevapları 1 ile 5 arasında
değişen ‘destekle’ ilgili soruların ortalamalarına bakmak amacıyla (1: her zaman ben, 5: her zaman bir başkası)
basit bir destek endeksi oluşturulmuştur. Ortalamada kadınlar 1,8 destek endeksi almakta, çalışan kadınlar ise
çalışmayan kadınlara (5 üzerinden 1,5) kıyasla biraz daha yüksek destek endeksi almaktadır (5 üzerinden 2,2).
Yani çocuk bakım görevleriyle ilgili sorularda ‘Her zaman ben’ cevabı, çalışan anneler için daha az sıklıkta
karşımıza çıkmaktadır. 51 Çalışan kadınlar, kendileri ve eşleri çocuklara bakamadığında büyükanne ve
büyükbabanın torunlarına bakması fikrine biraz daha sıcak bakmaktadır; çalışan annelerin yüzde 64’ü,
çalışmayan annelerin ise yüzde 57’si bu fikre katılmaktadır.
Ancak çalışan kadınlar, ev/bakım işleri ile iş hayatı arasında hala ‘çift vardiya’ çalışmaktadır. Odak grup
çalışmalarının nitel analizlerine göre, destek almak çalışan kadınlar için genelde çocuk bakım problemini sadece
çalışma saatleri boyunca ortadan kaldırmaktadır. Ancak akşamları ve hafta sonları, çocuk bakımı ve ev işlerinin
yükü ağırlıkla anneler üzerindedir. Odak grup çalışmaları sırasında, çalışan bir annenin çok güzel şekilde ifade
ettiği gibi:
“Bir taraftan [öğretmen olarak] öğrencilerin kağıtlarını okuyup not vermem lazım. Bu sırada ev işleri
beni bekliyor– ütü, çamaşır, temizlik … Diğer taraftan benden ilgi bekleyen çocuklarım, kocam var.
[Ayrıca] tüm bu sorumluluklarımı yerine getirebiliyor muyum, denge kurabiliyor muyum diye sürekli
endişe duyuyorum.” (Çalışan bir anne, 37, üniversite mezunu, Denizli)
Çalışan kadınlar için ‘çift vardiya’ durumunu ortaya koyan bulgular, ayrıca ulusal düzeyde Zaman
Kullanımı İstatistikleriyle de teyit edilmiştir. Türkiye’de Zaman Kullanım Anketi (2006), günlük faaliyet
günceleri aracılığıyla doğrudan bakım faaliyetleri için harcanan zamana dair veri toplamaktadır. Türkiye Zaman
Kullanım Anketi 2006 sonuçlarından hareketle yapılan hesaplamalara göre,52 hafta içi bir gün boyunca kadınlar
ortalama 5 saat 16 dakikalık vakti ev işleriyle geçirmişlerdir.53 Bu ortalama, çalışmayan kadınlar için 5 saat 45

Bu görevler; çocukları giydirmek, yatırmak, çocuklar hastalandığında evde kalıp onlara bakmak, çocuklarla oynamak, ev
ödevlerine yardım etmek, okula ve çeşitli etkinliklere getirip götürmektir.
51 Eğitim seviyesi daha yüksek olan kadınlar, çocuk bakım görevlerinin yerine getirilmesinde evde daha çok yardım
aldıklarını belirtmiştir; yani daha eğitimli ve çalışan kadınlar çocuk bakım desteği konusunda ev halkıyla müzakere/pazarlık
da yapabilmektedir; bu durum, kadınların evdeki konumunun güçlenmesinin bir sonucu olabilir.
52 Bulgular Türkiye Zaman Kullanım Anketi’nden (2006) ve yazarlar tarafından yapılan hesaplamalardan gelmektedir.
53 Ev işleri arasında: Gıda yönetimi, evin bakımı, çamaşır, ütü vs., bahçeyle ilgilenme ve ev hayvanlarının bakımı, yapım
ve onarım işleri, alışveriş ve hizmetler, ev yönetimi, çocuk bakımı, yetişkin bir aile ferdine yardım (yetişkin bakımı)
bulunmaktadır.
50

40

dakika, çalışan kadınlar içinse 3 saat 42 dakika, yani ortalamanın yaklaşık 2 saat altındadır. Fakat çalışan
kadınlar genel anlamda ev işleriyle daha az vakit geçiriyor olsalar da (çocuk bakımı ve yaşlı bakımı da
Şekil 15 Bakım yükü genelde kadınların
omuzlarındadır ve çalışan kadınlar ev
sorumluluklarını üzerlerinden atmış değildir–
dolayısıyla ‘çift vardiya’ yapmaktadırlar
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0
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Çalışıyor

Erkek
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Kaynak veri: Türkiye Zaman Kullanım Anketi (2006), rapor eden Aran
ve Aktakke (2014)

dahil), çalışmayan kadınlara kıyasla, iş yeri ve ev
işleri için geçen ortalama süre birbirine
eklendiğinde çalışan kadınların toplamda daha da
uzun süre çalıştıkları görülmektedir (bkz.: Şekil
15).
Sorumlulukların çok yönlü olması ve uzun
çalışma saatlerinden dolayı çoğu çalışan anne
için, her ne kadar bazı anneler destek alıyor
dahi olsa, iş hayatıyla ev hayatını bir arada
götürüp denge kurmak çok zor olmaktadır.
Odak gruplarda anneler ‘çalışan anne’ olmayı
genelde ‘çok zor’, ‘stresli’ ve ‘fedakarlık isteyen’
(örneğin uyku veya dinlenmeye çok az vakit
kalması) fakat aynı zamanda günümüzün
ekonomik koşullarında olması gereken bir durum
olarak tanımlamıştır:

“Biz çalışmazsak ne evin ne de çocukların
ihtiyaçları karşılanır. Ama bu böyle olmak zorunda [başka yol yok]. Zorluklara [çalışan bir anne olmanın
zorluklarına] katlanmam lazım ve bir anne olarak ödün vermem lazım, o zaman bir şeyler başarabilirim.”
(Çalışan anne, 34, eğitim durumu: temel düzey, Gaziantep)

İşgücü piyasasında yer almayan kadınlar genelde diğer aile fertlerinden daha az destek alabilmekte,
bakım sorumluluğunu büyük ölçüde kendileri üstlenmektedir. Bu da kolay bir görev değildir ve destek
olmaksızın çocuklara tek başına bakmak kadınların yaşam kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etki yaratmaktadır.
Odak grup çalışmalarında çok sayıda kadın, hiç/çok az destekten dolayı hareket kabiliyetlerinin kısıtlandığını
belirtmiştir: bu kadınlar evden nadiren dışarı çıkabilmekte, günlerini çocuk bakımı ve ev işleriyle geçirmekte,
arkadaşlarıyla sosyalleşmek için vakte veya fırsata sahip olmamaktadır.
“Çok küçük yaşta iki çocuğa bakmak çok zor ve [bana yardım edecek kimse olmadığından] bazen
çıldırıyorum! Günün sonuna doğru birisi, mesela kocam eve gelse diye yola bakıyorum, gelse de
kızgınlığımı ondan çıkarsam diye! (Kahkahalar duyulur).” (Çalışmayan anne, 36, ilköğretim mezunu,
Samsun)
Ayrıca bazı anneler ev ve çocuk bakımıyla ilgili tüm sorumlulukları tek başlarına üstlenmenin ve tüm gün evde
çocuklarla tek başına kalmanın hem kendi psikolojilerine zarar verdiğini hem de çocuklarıyla olan ilişkilerini
bozduğunu anlatmaktadır:
“Bütün gün evde çocukla kalmak pek iyi olmuyor; sürekli bir mücadele ve kavga içinde oluyor insan,
çok stresli bir durum ve psikolojimi bozuyor. Hepsi bu kadar da değil, sürekli yapılması gereken ev işi
var, çalışan anne olsan da olmasan da aynı. Hem bunca iş yükü hem de çocuklarla ilgilenme gerekliliği
insanı bunaltıyor.” (Çalışmayan bir anne, 30, üniversite mezunu, İstanbul)
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3.2 MEVCUT DURUMDA ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMA
Türkiye’de şu anda çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanma seviyesi düşüktür ve
gelir grupları arasındaki dağılımı ise regresiftir. Bir önceki bölümde analiz edildiği gibi, Türkiye’nin okul öncesi
dönem için brüt kayıt oranı (yüzde 29,5), diğer OECD ülkelerinde görülen ortalama yüzde 80,6’lık kayıt oranına
göre oldukça düşüktür. Şu anda hizmet kullanım oranı, özellikle özel sektör için, oldukça düşüktür ve sadece
daha varlıklı kesimler özel çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmaktadır. AB Gelir ve Yaşam Koşulları Anketi
(2012) kullanılarak yapılan bir analize göre, kişi başı gelir açısından en yoksul kesimdeki (3-5 yaş grubu)
çocukların yüzde 16,4’ü okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanırken yüzde 0,4’ü gündüz bakım
hizmetlerinden yararlanmaktadır; nüfusun en varlıklı kesiminde aynı yaş grubundaki çocuklar için bu oranlar
sırasıyla yüzde 28,4 ve yüzde 31,6’dır54 (bkz.: Şekil 16 Panel A).
Bu rapor için gerçekleştirilen talep anketinde elde edilen sonuçlar, ulusal düzeydeki kullanım oranlarıyla
örtüşmektedir: 0-6 yaş grubunda çocuğu olan anneler örnekleminde bulunan kadınların çoğu (yüzde
76,5’i), merkez bazlı çocuk bakım hizmetleri veya okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanmadıklarını
belirtmiştir. Şu anda merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerinden faydalandığını bildiren yüzde 23,5 içerisinde
büyük çoğunluk (yüzde 18,9) kamu hizmetlerini kullandığını, daha küçük bir kesim ise (yüzde 4,6) özel bakım
merkezleri ve okul öncesi eğitim hizmetlerini kullandığını rapor etmiştir (bkz.: Şekil 16 Panel B).
Merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerinden, özellikle de özel bakım hizmetlerinden faydalanma annenin
eğitim düzeyiyle ve hanedeki kişi başı gelirle birlikte artmaktadır. 0-6 yaş grubu çocuk sahibi anneler
örnekleminde, eğitim durumu temel veya daha düşük olan kadınların yüzde 20’den azı kamu hizmetlerinden
faydalanmıştır ve bu kadınların hiç biri özel hizmet kullanımı bildirmemiştir. Lise mezunu kadınlar arasından
benzer bir oran ise kamuya bağlı, merkez bazlı hizmetlerden faydalanmıştır; ayrıca yüzde 6’lık bir kesim de özel
hizmetlerden faydalandığını belirtmiştir. Örneklemde yer alan üniversite mezunu kadınların merkez bazlı bakım
hizmetinden daha çok faydalandığı söylenebilir: üniversite eğitimi almış annelerin toplam yüzde 42’si merkez
bazlı bakım hizmetinden faydalandığını belirtmiştir (bkz.: Şekil 16 Panel C) –bu annelerin yüzde 25’i kamuya
bağlı, merkez bazlı bakım hizmetlerinden, yüzde 17’si de özel hizmetlerden faydalandığını belirtmiştir. Sadece
kişi başı geliri belli bir seviyenin üstünde olan hanelerde özel hizmetlerden faydalanıldığı gözlenmiştir; kişi başı
geliri 600 TL’den fazla olan hanelerin yaklaşık yüzde 10’u merkez bazlı özel hizmet kullanımı rapor etmiş, aylık
kişi başı geliri 300-600 TL olan hanelerin yüzde 3’ü özel hizmetlerden faydalandıklarını belirtmiştir; fakat kişi
başı geliri 300 TL’den az olan haneler arasında hiç özel hizmet kullanımı rapor edilmemiştir (bkz.: Şekil 16 Panel
D).
Şekil 16
Türkiye’de çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim Hanehalkı örnekleminde yer alan hanelerin çoğu
hizmetlerinden faydalanma oranları düşük ve regresiftir merkez bazlı bakım hizmeti kullanmamaktadır …
PANEL A

3.2.1.1.1.1.1

PANEL B

EU SILC 2012 anketi bu hizmetleri ‘anaokulu/okul öncesi’ ve ‘gündüz bakım evi/kreş’ hizmetleri olarak listelemiştir.
Verilerde bu hizmetlerin kamu mu yoksa özel hizmet sunumu mu olduğunu ayrıştırmak mümkün değildir.
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Çeşitli Çocuk Bakım Hizmetlerinden Yararlanan Çocukların Yüzdesi
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Kaynak veri: EU SILC 2012 ve yazarlar tarafından yapılan hesaplamalar

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması
Hanehalkı Talep Veri Seti

...merkez bazlı bakım hizmetleri, özellikle de özel bakım .. ve hanehalkı kişi başı gelir düzeyiyle doğru
hizmetlerinden faydalanma, annenin eğitim seviyesiyle orantılı artmaktadır
birlikte artmaktadır..
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Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Hanehalkı
Talep Veri Seti

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması
Hanehalkı Talep Veri Seti

Ayrıca ankete katılanların bakım hizmetlerinden faydalanma tercihi annenin istihdam durumuna göre de
değişmektedir. Çalışan ve çalışmayan annelerin kamu hizmetlerinden faydalanma yüzdesi birbirine oldukça
yakındır (sırasıyla yüzde 17 ile yüzde 20) fakat örneklemde, çalışan anneler daha çok özel bakım hizmetlerine
başvurmaktadır (Özel bakım hizmetlerinden faydalananların yüzde 82’si çalışmaktadır). Tam zamanlı çalışan
annelerin çocuklarına temelde bir aile ferdi bakmaktadır (yüzde 58’ine 55 ) fakat yarı zamanlı çalışan veya
çalışmayan annelerin çoğunluğu çocuklarına kendilerinin baktığını belirtmiştir (sırasıyla yüzde 67 ve yüzde
77’sine) – öte yandan yarı zamanlı çalışan annelerin yüzde 20’si diğer aile fertlerinden bakım desteği almaktadır.
Son olarak çocuk bakıcılarından faydalanmanın çok kısıtlı olduğu gözlemlenmiştir; neredeyse sadece tam
zamanlı çalışan anneler, çocukları için bir bakıcı tutmakta ve bu da örneklemdeki çalışan annelerin sadece
yüzde 8’ine karşılık gelmektedir.

55

Bu değerler, 0-6 yaş grubunda olup ankette kayıtlı ilk çocuk için geçerlidir.

43

3.3 ÇOCUK BAKIMIYLA İLGİLİ ŞU AN KARŞILANMAYAN TALEP
Hizmetlerden faydalanma oranı her ne kadar düşük olsa da merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerine olan
talebin büyük bir kısmı henüz karşılanmamıştır. Halihazırda çocuk bakım hizmetlerinden faydalanan anneler
odak grup katılımcıları arasında azınlıkta kalsa da grup tartışmaları bize, aslında çocuk bakım hizmetlerine olan
talebin önemli bir kısmının karşılanmadığını göstermiştir. Çalışan anneler arasında, şu anda merkez bazlı
hizmetlerden faydalanmayanların yüzde 50’si bu hizmetleri kullanmaya istekli olduklarını belirtmiştir. Çocuk
bakımından faydalanmayan, eğitim seviyesi ve/veya hanehalkı geliri düşük olan anneler arasında dahi büyük
bir talep bulunmaktadır (bkz.: Tablo 5). Düşük gelir seviyesine sahip kadınlar grubunda, annelerin yüzde 43’ü
merkez bazlı hizmetlerden faydalanmaya istekli olduğunu belirtmiştir; lise seviyesinden daha düşük eğitime
sahip anneler için ise bu oran yüzde 40’tır. Neticede örneklemde ve odak gruplarda yer alan annelerin yüzde
61’i ya halihazırda merkez bazlı bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanmakta ya da faydalanmak
istemektedir.

Tablo 5 Mevcut Durumda Çocuk Bakım Hizmetleri Kullanımı ve Kullanma İstekliliği
Şu anki çocuk
bakım merkezi
kullanımı
durumu*

Şu an çocuk bakım merkezinden
yararlanmayan fakat odak
gruplarda yararlanmak istediğini
söyleyen 56

Toplam tahmini
talep

Üniversite veya daha üzeri eğitim
Lise mezunu
Eğitimi liseden az olan

(a)
%22
%26
%18
%23
%35
%15
%29
%30
%14

(b)
%50
%31
%29
%34
%33
%43
%19
%42
%40

(a+b)
%72
%57
%47
%57
%67
%57
%48
%72
%54

Toplam

%23

%38

%61

Çalışan
Çalışmayan
Kırsal
Gelir >600 TL
Gelir 300-600 TL
Gelir <300 TL

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakımı Hanehalkı Talep Verisi ve Odak Grup Çalışmaları

Şekil 17 Anaokuluna karşı olumlu ve olumsuz tutumlar

B sütunu, ya küçük yaştaki çocuğunu anaokuluna göndermeye istekli olduğunu belirten ya da çocuğunu küçükken
anaokuluna gönderebilmiş olmayı çok istediğini ancak koşullardan dolayı gönderemediğini belirten anne sayısını
vermektedir. Tablodaki veri ve hesaplamalarla ilgili metodoloji detaylı şekilde Teknik Not ’de ele alınmaktadır.
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Üniversite ve üzeri eğitimli
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olumsuz tutuma sahip olunduğunu
Negatif Positif
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daha yüksek oranda olumlu tutum
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakımı Araştırması Odak Grup Çalışmaları Deşifre Metni
gösteren ifadeler kullanmıştır.
Olumlu ifadelerin olumsuz ifadelere
oranı, kırsal kesimdeki anneler arasında en yüksek çıkmıştır (4,20), bunu çalışan anneler (2,87) ve çalışmayan
anneler (1,57) izlemektedir (bkz.: Şekil 17).
Grup Tipine Göre

Eğitim Seviyesine Göre

(Anne özelliklerine göre, kaç kez olumlu/olumsuz şekilde bahsedildiği)

Tutumlarla ilgili nitel analiz bize, olumlu ve olumsuz tutumların iki kategoriye ayrıldığını göstermektedir:
Olumlu tutumlar hizmetlerin kullanımı ile ilgili motivasyon faktörlerini, olumsuz tutumlar ise kullanımla
ilgili koşul faktörlerini (bir diğer deyişle engelleri) temsil etmektedir. Motivasyon faktörleri; ebeveynleri
çocuklarını bakım merkezlerine göndermeleri için cesaretlendiren faktörleri, gözlemleri, inançları ifade
etmektedir; örneğin çocuk bakım merkezlerinin anneye ve çocuğa faydaları gibi. Koşullu faktörler ise kalite,
güvenlik ve sağlık gibi, mevcut olmadığında ebeveynlerin çocuklarını bakım merkezlerine göndermeyeceği veya
gönderemeyeceği faktörlerdir. Bu faktörler aşağıdaki bölümde ele alınmaktadır.
3.3.1

YAŞ GRUBUNA GÖRE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNE OLAN T ALEP

0-4 yaş grubundaki çocuklar için bakım hizmetinin yaygın şekilde mevcut bulunmayışı, bu yaş
grubundaki çocukları bakım merkezlerine göndermek isteyen anneleri kaygılandırmaktadır. Odak grup
çalışmalarında anneler, kamuya bağlı okulların genelde 5-6 yaş grubuna hizmet verdiğini, 3-6 yaş grubundaki
çocuklara ise özel bakım merkezlerinin hizmet verdiğini belirtmiştir. Daha küçük yaş grubuna (0-3 yaş) hitap
eden kreş veya bakım evi hizmetleri ya hiç mevcut değildir ya da mevcut olan az sayıdaki kreş de annelerin
maddi olarak ödeyebilirlik beklentilerini karşılamamaktadır.
Kamuya bağlı okul öncesi eğitim hizmetleri (ilkokullar bünyesinde olanlar ve bağımsız olanlar) temelde
5 yaş ve üzeri için hizmet vermektedir. Katılımcılardan bazıları, 4 yaşındaki çocukların da bazı durumlarda
kamuya bağlı okul öncesi eğitime kabul edildiğini belirtmiştir. 58 Ancak bunun istisnai olduğunu, sistematik
olmadığını açıklamışlar, ayrıca öncelikle 5 yaş grubunun kayıtları tamamlandıktan sonra 4 yaş için açık
kontenjan kalması halinde bu çocukların kabul edildiğini belirtmişlerdir. Yine de hem çalışan hem de çalışmayan
Hesaplamalarda kullanılan metodoloji için bkz.: Teknik Not .
Grup tartışmalarında buna istisna olarak ifade edilen merkezler belediyeler tarafından kurulan ve 4 yaş grubu çocukları
da kabul eden bakım merkezleridir. Ancak bu merkezlerden çok az ve sadece İstanbul için bahsedilmiştir.
57
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anneler arasındaki genel kanı, kamuya bağlı merkezlerin/okulların sadece 5 yaş grubu için mevcut olduğu
yönündedir.
Özel anaokulları 3-6 yaş grubu için hizmet sağlamaktadır; ancak maliyetlerinin yüksek oluşu, hizmetlerin
kullanımına engel olmaktadır. Odak grup çalışmalarına katılanlar, özel okulların 3 yaştan itibaren çocukların
kaydını yaptıklarını belirtmiştir. Ayrıca yaş unsurunun yanı sıra, tuvalete gidebilmek gibi temel bazı ihtiyaçlarını
bağımsız olarak karşılayabilmek ve kendi kendine yetebilmek gibi özelliklerin çoğu bakım merkezinde (hepsinde
değil) kayıt için gerekli görüldüğü belirtilmiştir.59 Katılımcılar bu yaş grubu için verilen hizmetlerle ilgili olumlu
düşüncelere sahiptir, ancak pek çoğu için aylık fiyatların yüksek oluşu bu hizmetlerden faydalanmaya engel
olmaktadır.
0-3 yaş arasındaki çocuklar için bakım hizmetleri (kreş/gündüz bakım evi) odak grup katılımcılarının
yaşadığı bölgede neredeyse hiç bulunmamaktadır. Bahse konu yaş grubuna hizmet veren çok az sayıdaki
gündüz bakım merkezi de annelerin kalite beklentilerini karşılamak açısından sorunlu bulunmaktadır (kaliteyle
ilgili olarak bölüm 3.6.2’ye bakınız): çok küçük çocukları gündüz bakım merkezlerine gönderme konusunda
anneler arasında bir tedirginlik bulunmaktadır. Örneğin Gaziantep’ten bir anne şöyle ifade etmişti: “Personel
sayısı çok az, pek tecrübeleri yok, bebekler/çocuklar ağlarken kimse onlarla ilgilenmiyor, ihtiyaçlarını
karşılamıyor”. Bu tür anekdotlara dayalı verilerin, bakım merkezlerinin kalite standartlarını yansıtıp
yansıtmayacağı dikkatli bir şekilde tartışılmalıdır– ancak bu tür çekinceler ve korkuların odak grup
çalışmalarında ifade edildiğini burada belirtmeliyiz.

Şekil 18 Kentli gruplar arasında çocuk bakım hizmetlerinden
faydalanmaya başlamak için uygun (en erken) yaş algısı (annenin
çalıştığı ve çocuk bakım desteği almak için başka imkanının
bulunmadığı varsayımıyla)60

(Annesi çalışan bir çocuğun belirtilen yaşlarda bakım merkezine
başlamasını uygun bulan kentli anne ve babaların kümülatif
yüzdesi)

Eğer bir çocuk 3 yaşından sadece birkaç ay eksikse ve gelişimi yeterliyse, kaydı yapılabilmektedir. Bu, 3 yaşından
küçükler için çocuk bakım hizmetlerinin bahsi geçen hizmet sağlayıcılar bünyesinde mevcut olmadığını göstermektedir.
60 Odak grup çalışmalarında katılımcılara, bir çocuğun anaokuluna başlayabileceği en erken yaşın ne olması gerektiği
sorulmuş ve katılımcılardan her bir yaş için, çocuklarının merkez bazlı bir kuruma gitmeye başlamasının ‘kabul edilebilir’
olup olmadığını belirtmek üzere el kaldırarak oy vermeleri istenmiştir.
59
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Özellikle 0-3 yaş grubuna
yönelik kaliteli kreş/gündüz
bakım evi bulunmayışı pek çok
annenin işgücüne (yeniden)
katılmasına engel olmaktadır,
ancak 3 yaşından küçük
çocuklara yönelik bakım
hizmetlerine olan talep de
oldukça düşüktür. Odak grup
çalışmalarına
katılanların
1
2
3
4
5
Yas
çoğu,
küçük
yaştaki
Anneler (Kent)
Babalar
çocukların evde bakılmasının
daha iyi olduğuna ve tercihen
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Talep Verisi, Odak Grup
anneleri tarafından bakılmaları
Çalışmaları
gerektiğine
inanmaktadır.
Ayrıca daha büyük yaş gruplarına kıyasla bu grupta bakım hizmetlerinin daha az talep edilmesi, kaliteli kreş
hizmetlerinin bulunmamasından da kaynaklanmaktadır. Katılımcıların yaşadığı bölgede bulunan özel çocuk
bakım merkezlerinin sayısı oldukça azdır ve fiyatları oldukça yüksektir, ancak katılımcıların bu merkezlerle ilgili
bizzat kendi tecrübeleri (veya çevreden duydukları söylentiler) de genelde çok olumsuzdur; bu nedenle bazı
anneler, bu hizmetlerden gönül rahatlığıyla faydalanmayı hayal bile edemediklerini belirtmiştir.
Çocukların okul öncesi eğitime başlaması için en erken yaşa dair kabul gören norm, çalışan annelerin
çocukları için 3 yaştır; ancak merkez bazlı çocuk bakım hizmetini kullanmaya başlamak için kabul gören
en erken yaşa dair mevcut görüşler, annenin çalışma durumuna ve görüş bildiren kişinin cinsiyetine
göre değişmektedir. Bir çocuğun bakım merkezine gitmeye başlaması için kabul edilebilir en erken yaşa dair
ebeveynlerin görüşleri annelerle babalar arasında farklılık göstermektedir ve çocuğun annesinin çalışıyor olup
olmaması varsayımına göre bu algı değişmektedir. Her iki durumda da anneler, babalara kıyasla, çocuklarının
daha erken bir yaşta bakım merkezlerine gidebileceğine inanmaktadır.
Tüm gruplarda genel eğilim anne evdeyse ve işe gitmiyorsa çocuğun 3 yaşına kadar evde bakılması
gerektiği yönündedir; 3 yaşından küçük çocuklar için bakım hizmetlerine olan talep son derece sınırlıdır.
Odak grup çalışmalarına katılan pek çok anneye göre (yüzde 50 oranında) anaokuluna başlanabilecek en erken
yaş (eğer anne evdeyse, çalışmıyorsa) 3’tür. Öte yandan babaların yüzde 43’ü için asgari yaş 5’tir. Ayrıca
annenin çalışması ve çocuk bakımı için herhangi bir destek mekanizmasının bulunmaması halinde anaokuluna
en erken başlama yaşının ne olması gerektiği sorulduğunda, annelerin büyük bir bölümü (yüzde 45) yine 3 yaş
olarak belirtmiş, ancak bu durumda asgari yaşın 1 ve 2 olabileceğini belirtenlerin sayısı anlamlı derecede
artmıştır (bkz.: Şekil 18). Toplamda annelerin yüzde 88’i ve babaların yüzde 29’u, annenin çalışması durumunda
ve çocuk bakımı için alternatif bir çözüm bulunmuyorsa prensipte 3 yaşında anaokuluna başlanabileceğine
inanmaktadır. Babaların büyük çoğunluğu, çocukların okul öncesi eğitime başlaması için kabul edilebilir yaşın
en erken 4 yaş olduğuna inanmaktadır; bu görüşe katılan babaların kümülatif yüzdesi, yüzde 77’dir. Yani genel
olarak, çalışan annelerin (3-6 yaş arasındaki) çocuklarını bakım merkezlerine göndermeleri konusunda –
özellikle kadınlar arasında- kabul gören bir norm olduğu gözlemlenmiştir, öte yandan babalar tarafından bakım
hizmetlerine olan talep daha düşüktür ve ancak 4 yaştan sonra başlamaktadır. 0-3 yaş grubu için çocuk bakım
hizmetlerine olan talep hem anne hem de baba grubunda oldukça düşüktür.
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Yukarıdaki bulguya paralel olarak, belli yaş grupları için çocuk bakım hizmetlerinden faydalanmanın
olumlu ve olumsuz
Tablo 6 Çocukların en erken kreşe başlama yaşı konusundaki görüşler61
yanlarıyla ilgili tartışma
(Pozitif ve negatif bahsetme sayısı, grubun yüzdesi)
içeriği kodlandığında,
0-2 yaş
3-5 yaş
Minimum
Toplam
tüm
gruplarda,
5
(Bakım yoğun)
(EÇG yoğun)
katılımcıların 3-5 yaş
Pozitif Negatif Pozitif Negatif
Pozitif
grubu
için
bakım
Çalışan anneler
%17
%20
%43
%13
%7
%100
hizmetlerine başvurma
Çalışmayan
%14
%17
%43
%17
%10
%100
konusuna son derece
anneler
olumlu yaklaştıkları, 0-3
Kırsal anneler
%5
%30
%45
%10
%10
%100
yaş grubu için ise
Babalar
%11
%30
%39
%4
%18
%100
bakım
hizmetlerine
Ara
Toplam
%13
%24
%42
%10
%12
%100
olumsuz yaklaştıkları
gözlemlenmiştir.
0-3 Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Talep Verisi Odak Grup
yaş çocuklar için merkez Çalışmaları
bazlı bakım hizmetleri konusu tartışılırken, bu konuyla ilgili kullanılan ifadelerin yüzde 13’ü olumlu olmuştur;
konuyla ilgili olarak kullanılan ifadelerin yüzde 24’ü ise olumsuz olmuştur. Bu durumun aksine, 3-5 yaş grubu
için merkez bazlı bakım hizmetleri konusunda kullanılan ifadeler genelde olumlu ifadelerdir: ifadelerin yüzde
42’si olumlu olarak kodlanmış, sadece yüzde 10’u olumsuz olarak kodlanmıştır. Tüm odak grup türlerinde bu
sonuçlar elde edilmiştir ve kentli çalışan veya çalışmayan anneler ile kırsal kesimdeki anneler ve kentli baba
grupları arasında benzer bir örüntüye rastlanmıştır. Merkez bazlı bakım hizmetlerini kullanmaya başlamak için
uygun minimum yaşla ilgili tartışmalarda geçen toplam ifadelerin sadece yüzde 12’si minimum yaşın 5 olduğuna
dair olumlu ifadeler olmuştur. Yani odak gruplarda yer alan katılımcıların çoğu, merkez bazlı bakım hizmeti
almaya 5 yaştan daha erken başlanmasına dair olumlu bir tutuma sahiptir ve konuyla ilgili en olumlu ifadeler, 35 yaş arasında bakım hizmeti almaya başlanmasıyla ilgilidir.
Çocuk bakım hizmetlerinden yararlanmaya başlamak için “minimum kabul edilebilir yaş” konusunda
ebeveyn algıları, ebeveynlerin çocukların ihtiyaçlarıyla ilgili sahip olduğu bakışla ve bu ihtiyaçların
servis sağlayıcılar tarafından karşılanıp karşılanamayacağına dair güvenleriyle ilgilidir. Gruplarda, 3 yaş
ve daha küçük yaştaki çocuklar için güvenlik, emniyet, sağlıklı duygusal ve fiziksel gelişim gibi (yukarıda ele
alınan) ‘koşullu faktörlerin’ en sık dile getirildiği gözlemlenmiştir. 3 yaştan daha büyük çocuklar içinse
sosyalleşme, bilişsel ve davranışsal gelişim gibi motivasyon faktörlerinin (faydalar) ve gelecekteki okul başarısı
için bakım merkezlerinin faydasının daha kapsamlı şekilde ele alındığı gözlemlenmiştir.
3.3.2

61

ÇOCUK BAKIM MERKEZLERİYLE İLGİLİ OLUMLU TUTUMLAR

En erken kreşe başlama yüzdesi hakkındaki kodlama ile ilgili metodolojinin detayları için bknz: Teknik Not .
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Odak gruplarda çocuk bakım merkezlerinin faydalarından bahsedilirken, bu merkezlerin çocuklara olan
faydalarına, özellikle de erken çocukluk gelişimine katkılarına odaklanılmıştır. Neden çocuklarını bakım
merkezlerine (anaokullarına) göndermek istedikleri sorulduğunda annelerin en yaygın olarak belirttiği iki neden
şunlar olmuştur: (i) “çocuğun sosyalleşmesi ve disiplini için” (sosyal ve davranışsal beceriler açısından) ve (ii)
“ilkokul eğitimine hazırlık olması açısından” (bilişsel beceriler ve akademik dönem öncesi gerekli beceriler
açısından) (bkz.:

Şekil 19).

Şekil 19 Merkez bazlı erken çocukluk eğitimi ve bakımının olumlu
yanları olarak annelerin ifade ettiği sosyal-davranışsal ve bilişsel
beceriler

Çocuklara
Sosyal
Davranışsal Faydaları:

(Olumlu ve Olumsuz şekilde kaç kez ifade edildiği)
Sosyal ve Davranışsal Beceriler

-7

ve

Çocuğun
sosyalleşmesi
önemli bir ihtiyaç olduğu gibi,
-4
Kendi kendine yetme ve kendini…
11
çocuk bakım merkezlerinin
0
Fiziksel beceriler
12
sağladığı faydalardan da
-7
Bilişsel ve akademik beceriler
biridir ve bu nedenle de anne
29
babaları bu merkezlerin
-4
EÇG ile ilgili genel yorumlar
17
hizmetlerini
kullanmaya
-50
-30
-10
10
30
50
teşvik eden motivasyon
unsurları arasında yer alır;
Negatif Positif
hem kentli hem de kırsal
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakımı Araştırması Talep Verisi Odak Grup Çalışmaları
kesimdeki anneler bu konuda
Deşifre Metni
aynı görüşü paylaşmaktadır.
Çocukların (tıpkı ebeveynlerinin küçükken yaptığı gibi) mahalle arkadaşlarıyla oynamak için sokakta serbest
bırakılması, özellikle kentlerde yaşayan anneler için gittikçe zorlaşmaktadır; çünkü kentsel alanlar çocuklar için
daha güvensiz ve elverişsiz hale gelmektedir. Farklı gruplardan çok sayıda anne, “trafik kazası korkusuyla veya
kötü niyetli insanlar endişesiyle çocuklarının sokakta oynamasına izin veremediklerini” belirtmiştir. Çalışmayan
anneler, ‘ev işleri yüzünden de çocukları parka vs. götüremediklerini’ söylemiştir. Bunun sonucunda çocuklar
gün boyu anneleriyle veya büyükanneleriyle/bakıcılarıyla evde kalmakta, ebeveynler çocuklarını sadece hafta
sonları parka veya diğer etkinliklere götürebilmektedir.62
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“Erken çocukluk döneminde eğitim şart, ben bunu büyük oğlumda gördüm. Evde çocuk büyütülmez.
… Mesela kayınvalidem çocuğuma çok iyi bakıyor, doğru ama çocuğuma ne öğretebilir ki?” (Çalışan
anne, 34, lise mezunu, İstanbul)
Annelere göre, bir çocuğun bütün gününü evde geçirmesi, çocuğa şu şekilde zarar verebilir:

Bazı anne babalar, çocuklarının durumunu kendi çocukluklarıyla karşılaştırarak, sosyalleşme imkanlarının günümüzde
artık azalmasında değişen aile yapılarının (hanelerdeki çocuk sayısının düşmesi ve akrabaların evlerine olan uzaklık)
rolüne dikkat çekmiştir.
62
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Fiziksel ve psikolojik gelişim için gerekli olan fiziksel aktivitenin çocuklar tarafından yeterince
yapılamaması (çoğunlukla kentlerde yaşayan annelere göre);
Diğer çocuklarla sosyalleşememek ve çok bireyselleşmek, ‘paylaşmayı’ öğrenememek (kentsel ve
kırsal kesimde yaşayan annelere göre);
Televizyon karşısında veya bilgisayar oyunları oynayarak çok uzun vakit geçirmenin çocukların
sosyalleşmesini önlemesi (kentsel ve kırsal kesimde yaşayan annelere göre).

Çocuk bakım merkezlerinin işte bu bağlamda çocuğa faydalı olduğu düşünülmektedir. Benzer yaş grubundaki
diğer çocuklarla sosyalleşmek, işbirliğini ve paylaşmayı öğrenmek, çocuğun bakım merkezine giderek elde
etmesi beklenen ve/veya istenen faydalar olarak sıklıkla ifade edilmektedir ve bu faydaların ebeveynlerin
çocuklarında gözlemledikleri ve aslında ebeveynlerin kendi kendilerine sağlayamayacakları bir öz güven
artışıyla da bağlantılı olduğu katılımcılar tarafından belirtilmiştir.:
“Çocuğumun tüm gün benimle düşük kalitede zaman geçirmesindense bir anaokuluna gitmesinin çok
daha iyi olacağını düşündüm. Sık sık tartışıyoruz, ikimizin arası geriliyor. Ama oraya gittiğinde iyi vakit
geçiriyorlar, daha yetkin ve bilinçli ellerde yetişiyorlar; eğer maddi olarak karşılayabilseydik …”
(Çalışmayan anne, 39, lise mezunu, İstanbul)
“Anne bir başına çocuğa yetemez. Anaokulu çocuğun kendine güvenini arttırıyor, sosyal bir grup
içerisinde yer almak çocuğun gelişimi için iyi bir şey.“ (Çalışmayan anne, 44, ilköğretim mezunu,
Gaziantep)
En sık dile getirilen diğer fayda/motivasyon unsurları arasında çocuğa disiplin, alışkanlık ve iyi davranış
aşılamak gelmektedir. Pek çok anne (ve bazı babalar), çocuklarını disipline etmekte ve eğitmekte
zorlandıklarını belirtmiş ve bakım merkezine kaydolduktan sonra çocuklarının davranışlarında, alışkanlıklarında,
tutumlarında iyileşme olduğunu bildirmiştir (örneğin yemek, el yıkamak, uyku, diş fırçalamak, diğer çocuklarla
geçinmek, kendini kontrol edebilmek ve şımarık davranışları bırakmak gibi).
“Oğluma elini yıka dediğimde, bana direnir. Ama anaokulunda bu kuralları öğreniyor ve uyguluyor, iyi
alışkanlıklar kazanıyor. Ben de evde bir sistem, bir disiplin oturtmaya çalışıyorum ama anaokulunda
bunu çok daha iyi yapıyorlar.“ (Çalışmayan anne, 28, lise mezunu, İstanbul)
“Ben, çocuklara sadece ebeveynlerinin bakması fikrine pek sıcak bakmam. Belli bir yaştan sonra
anaokuluna gitmeleri lazım, çünkü orada disiplini öğreniyorlar. Yoksa şımarıyorlar.” (Baba, 34,
ilköğretim mezunu, İstanbul)
Ayrıca bakım merkezleri, özel davranışsal ihtiyaçları olan çocuklara, örneğin hiperaktif, saldırgan veya içe
dönük/çekingen çocuklara sağladığı faydalardan dolayı özellikle övülmüştür.
Çocuklara Okula Hazırlık ve Bilişsel Gelişim Açısından Sağladığı Faydalar:
Odak gruplarda en sık dile getirilen ikinci fayda ise okul öncesi eğitimin çocukların okula hazırlığı ve
bilişsel gelişimi konusunda katkı sağlamasıdır. Bu bağlamda anneler, çocukların konuşma/dil becerilerinde
(örneğin kendini daha iyi ifade edebilme becerisi), düşünme becerilerinde, okuma-yazma ve sayısal dönem
öncesi becerilerde, temel müzikal ve sanatsal becerilerde bakım merkezlerinin çocuklar üzerindeki faydasından
bahsetmiştir. Bazıları, özellikle 3 yaştan sonra çocukların çok konuşup çok soru sorduğunu, bu yüzden eğitimli
personelle birlikte olmanın çocuğun bilişsel gelişimine daha faydalı olduğunu belirtmiştir.
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Erken çocuklukta bilişsel ve akademik dönem öncesi gelişim, pek çok anneye göre, ileriki yılların eğitim başarısı
üzerinde büyük rol oynamaktadır. Çok sayıda anne, bakım merkezlerinin güçlü bir temel teşkil ederek çocukları
gelecekteki eğitim hayatlarına hazırladığına, dolayısıyla okul başarısı üzerinde uzun vadeli etki yaratabileceğine
inanmaktadır.
“Keşke en küçük çocuğumu da anaokuluna gönderebilseydim. Onun büyükleri anaokuluna gitmişlerdi
ama en küçük oğlumu maddi imkansızlıktan dolayı gönderemedik. Şimdi okul başarısı, büyüklerinden
daha zayıf. Daha düşük notlar alıyor. Anaokuluna gitseydi daha başarılı olurdu.” (Kırsal kesim, 35,
ilköğretim mezunu, Gaziantep)
Yukarıda bahsi geçen bilişsel becerilere ilaveten, bakım merkezlerinde öğretmene karşı nasıl davranılacağı
çocuklara öğretilerek, onları sınıf ortamına alıştırarak (ki her ikisi de sosyo-davranışsal gelişimle ilgilidir), onlara
‘kalem tutmayı’ öğreterek (ince motor becerilerinin gelişimiyle ilgilidir) daha sonraki okul hayatına katkıda
bulunulduğu anneler tarafından belirtilmektedir.63
Neticede annelerin (ebeveynlerin) çocuk bakım merkezlerinin faydalarıyla ilgili değerlendirmeleri hem
merkezlerin çocuk üzerindeki algılanan faydalarına bağlıdır, hem de bu anneler için mevcut bakım hizmetlerinin
(maliyet, yer ve saatler açısından) kalitesine ve bu hizmetler karşısında kendi pedagojik ve eğitsel yetenekleri
ve zamanlarıyla ilgili kendi değerlendirmelerine bağlıdır. Başka bir deyişle, anne erişebildiği bakım merkezinde
verilen eğitimin kalitesinin çocuğa kendisinin verebileceği eğitimden düşük olduğuna inanıyorsa, çocuk bakım
merkezlerinin ve erken çocukluk gelişiminin faydalarına genel olarak inanıyor dahi olsa, bu hizmetlerden
yararlanma konusuna olumsuz yaklaşmaktadır (lütfen bakım kalitesiyle ilgili bölüm 2.4‘e bakınız).
Annelere Yönelik Algılanan Fayda: 64
Odak gruplarda bazı anneler, çocuklarının bakım merkezlerine gitmesinin kendilerine de bir takım
açılardan fayda sağladığını belirtmiştir. Öncelikle, istihdamda olmayan kadınların yüzde 43’ü ve kırsal
kesimde yaşayanların yüzde 35’i maddi olarak karşılanabilir ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin mevcut
olmasının kadınların bir işte çalışıp böylece aile gelirine katkı sağlamasına yardımcı olabileceğini belirtmiştir.
Yine aynı iki gruptaki diğer kadınlar ise çocuk bakım merkezleri sayesinde annelerin kendilerine kaliteli vakit
ayırabileceklerini ve ev işi sorumluluklarının yükünün hafifleyebileceğini belirtmiştir. Bu görüşlere paralel olarak
birkaç anne ise bakım merkezlerinden faydalandıklarında ve kendilerine biraz vakit ayırabildiklerinde kendi
moralleri ve hoşgörü düzeyleri artacağı için çocuklarıyla daha kaliteli ilişki kurabileceklerini belirtmişlerdir:
“Kendimize kaliteli vakit ayırmamız, biraz dinlenmemiz ve kendimizi iyi hissetmemiz önemli. Hem o
zaman çocuklarımızı daha çok mutlu edebiliriz. Kendimize iyi bakarsak çocuklarımıza da iyi
bakabiliriz.” (Çalışan anne, 36, üniversite mezunu, Denizli)

Bakım merkezlerinin çocukların okul hayatına sağladığı katkıyla ilgili bu görüşler genelde annelerin kendi tecrübe ve
gözlemlerine dayanmaktadır, örneğin bazı katılımcılar çocuklarının birbirinden nasıl farklı olduğuna dair gözlemlerini
paylaşmıştır.
64 Buradaki tartışma, annelerin odak gruplarda bakım merkezlerinin kendilerine sağladığı faydayı nasıl anlattıklarını
göstermektedir. Bakım merkezlerinin annelere sağladığı faydalara dair daha kapsamlı bir analiz, özellikle de kadınların
işgücüne katılımı bağlamında Bölüm 3.4’te sunulmaktadır.
63
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Son olarak, bazı anneler çocuklarının ihtiyaç ve isteklerini anlamakta bazen kendilerini yetersiz hissettiklerini ve
bunu aşmada, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının pedagojik formasyonunun çok yardımcı olduğunu, annelerin
hissettiği eksikliği doldurduğunu belirtmiştir:
“Ben çalışıp para kazanmak istedim, özellikle de çocuğumu anaokuluna gönderebilmek için çalışmak
istedim. Oğluma yol gösterici olmak konusunda yetersizmişim gibi hissediyorum. Çok enerjik bir çocuk.
Onu yapıcı şekilde yönlendiremiyorum, bundan da rahatsız oluyorum. İyi bir eğitim alsın diye onu
anaokuluna göndermek istedim.” (Çalışmayan anne, 33, lise mezunu, İstanbul)

ÖZET: OLUMLU TUTUMLAR / MOTİVASYON FAKTÖRLERİ VE TEŞVİKLER
Çocuklara Sosyal ve Davranışsal Faydaları








Benzer yaş grubundaki çocuklarla sosyalleşmek, arkadaş edinmek
İşbirliği ve paylaşmayı öğrenmek
Kendine güven artışı, utangaçlıktan kurtulmak
Kendi kendine yetebilme becerilerinin gelişimi ve günlük alışkanlıklar edinmek (örneğin yemek
yemek, el yıkamak, uyku, diş fırçalamak), disiplin öğrenmek
Başkalarıyla birlikteyken nasıl davranılacağını öğrenmek (örneğin başka çocuklarla geçinmeyi
öğrenmek, kendi kendini kontrol edebilmek, şımarık davranışlardan kurtulmak, öğretmenle nasıl
konuşulacağını öğrenmek)
Hiperaktivite, agresiflik veya içe kapanıklık gibi sebeplerden dolayı özel davranışsal ihtiyaçları
olan çocuklara çocuk bakım merkezlerinin sunduğu ilave faydalar

Çocukların Bilişsel ve Akademik Dönem Öncesi Gelişimleriyle İlgili Faydalar







Konuşma / dil becerilerinin gelişmesi (örneğin kendini daha iyi ifade edebilme becerisi)
Düşünme ve soyutlama becerilerinin gelişmesi
Okuma-yazma ve sayısal dönem öncesi becerilerin gelişimi, ilkokul eğitimine hazırlanmak
İnce motor becerilerinin gelişimi (örnek: “düzgün şekilde kalem tutabilmek”)
Temel müzikal ve sanatsal becerilerin gelişimi
Sınıf ortamına alışmak ve eğitimin gelecek yıllarında gerekli olacak davranışları öğrenmek,
ilkokula başladığı ilk yıl okul hayatına daha iyi uyum sağlamak

Annelere Faydaları





Çalışma saatlerinde çocuk bakım hizmeti sunarak annelerin işe gitmesini sağlar
Ailelerin çocuklarını anlamasına ve eğitmesine yardımcı olur
Annelerin kendilerine kaliteli vakit ayırmasını sağlar ve ev işi sorumluluklarının yükünü hafifletir
Çalışmayan annelerin moral ve hoşgörü düzeyini arttırarak çocuklarıyla daha kaliteli vakit
geçirmelerini sağlar
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3.3.3

ÇOCUK BAKIM MERKEZLERİYLE İLGİLİ OLUMSUZ TUTUMLAR

Her ne kadar motivasyon faktörleri ebeveynleri çocuk bakım merkezlerinden faydalanmak konusunda
cesaretlendirse de, nihai olarak bu merkezleri kullanma kararı ebeveynlerin şu konularda tatmin olmasına
bağlıdır: (i) çocuğun fiziksel ve duygusal anlamda güvende ve emniyette olmasına dair ebeveyn
endişeleri/algıları, (ii) bakım merkezlerinin mevcudiyetiyle ilgili koşullar. Bu koşullar yerine getirilmediğinde
ebeveynler bakım hizmetleriyle ilgili olumsuz tutum benimsemektedir.
Bakım merkezlerinden faydalanmanın önündeki engeller:
Hem maddi olarak karşılanabilir hem de kaliteli çocuk bakım merkezlerinin mevcut olmaması tüm
gruplar tarafından bir engel olarak ifade edilmiştir. Özellikle kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin fiyatı en büyük
mesele ve endişe kaynağı olarak ifade edilmiştir (Maliyetler ve ödeyebilirlikle ilgili Bölüm 3.7’ye bakınız). Çocuk
bakım merkezlerinin hizmetlerinden faydalanmanın önündeki engeller olarak grupların tamamı tarafından dile
getirilen unsurlar şunlardır:







Eve yakın bir yerde çocuk bakım merkezinin bulunmaması;
Çocukların bu merkezlere/okullara güvenli ulaşımıyla ilgili endişeler;
 Kentlerde yaşayan gruplar için, servis araçlarında sorumlu bakım görevlilerinin bulunmayışı;
 Kırsal kesimde yaşayan gruplar için, bakım merkezinin bir ana yol/otoyol kenarında
bulunması;
5 yaştan küçük çocuklar için bakım merkezi fiyatlarının yüksek oluşu (yani temelde 4 yaş grubu için
maddi olarak karşılanabilir bakım hizmetlerinin mevcudiyeti);
Çalışan annelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyen bakım hizmeti saatleri ve günleri (çalışan ve çalışmak
isteyen anneler için);
3 yaştan daha küçük çocuklar için kaliteli çocuk bakım merkezlerinin bulunmaması (çalışan ve çalışmak
isteyen anneler için).

Çocukların fiziksel ve duygusal güvenliğiyle ilgili koşullar ve endişeler:
Odak grup çalışmalarında çocukların fiziksel ve psikolojik/duygusal güvenliğinin sağlanması, bakım
merkezlerine başvurup başvurmamaya veya ne zaman başvurulacağına dair alınacak kararlarda
belirleyici olan en temel unsurdur; bu konu grupların tamamında çeşitli boyutlarıyla ele alınmıştır.
Öncelikle, çocukların sosyal ve duygusal iyiliği için belli bir yaşa kadar anneleriyle büyümesi ve/veya ev
ortamında büyümesi gerektiğine dair ebeveynlerin sahip olduğu inanç, onların çocuklarını bakım
merkezlerine gönderip göndermemeye veya ne zaman göndermeye dair verecekleri kararları
etkilemektedir. Pek çok anne, çocuklara anneleri tarafından bakılması gerektiğini, bu mümkün değilse, tercihen
2 veya 3 yaşına kadar (bazen de 4 yaşına kadar) ev ortamında bir büyükanne tarafından bakılması gerektiğine
inanmaktadır. Bu durum bir taraftan çocukların hayatının özellikle ilk 2 yılında çok yüksek düzeyde olduğu
düşünülen duygusal bakım ihtiyacından kaynaklanmaktadır.
Diğer taraftan bu durum, küçük çocukların fiziksel bakım ihtiyaçlarından ve yetişkinlere bağımlı
olmalarından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla bakım merkezlerini kullanmaya başlamak için gerekli
görülen en önemli koşullar arasında, kendi kendine yetebilme becerisi ve kendini ifade edebilme becerisi
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gelmektedir. Pek çok ebeveyn, bir çocuğun bakım merkezine gidebilmek için öncelikle temel dil becerilerini ve
kendini ifade etme becerisini edinmiş olması gerektiğine inanmaktadır. Kendini ifade etme becerisi ebeveynler
için önemlidir, çünkü ancak bu şekilde çocukların öğretmenlerine/personele ihtiyaçlarını söylemesinin mümkün
olduğunu düşünürler (örneğin acıktığını, tuvalete gitmek istediğini söyleyebilmek); ayrıca çocuklar günlük
faaliyetlerini, iyi vakit geçirip geçirmediklerini veya gün içerisinde bir sorun yaşayıp yaşamadıklarını
ebeveynlerine bu şekilde anlatabilirler. Kendi kendine yetebilme becerisi, yani tuvalet eğitimi almış olmak ve
kendi yemeğini yiyebilmek ise bazı ebeveynler için geçerli olan koşullardan biridir. Öncelikle bu becerileri
kazandıktan sonra çocukların bakım merkezlerine gitmeye başlamasının (hem fiziksel hem de sosyo-psikolojik
açıdan) daha sağlıklı ve güvenli olacağına inanmaktadırlar. Neticede, çocukların 3 veya 4 yaşına geldiklerinde
bu becerileri edinmiş olacaklarına dair yaygın bir kanı bulunmaktadır; ancak bu tür konularda çocuktan çocuğa
farklılık olacağı da bazı anneler tarafından dile getirilmiştir.
Ayrıca çocukların güvenlik ve emniyet ihtiyaçlarının karşılanmasına dair bakım merkezlerinin sunduğu
hizmetin kalitesi, ebeveynlerin çocuklarını bu merkezlere gönderip göndermeme kararını ciddi ölçüde
etkilemektedir. Ebeveynlerin ilk etapta dikkate aldığı ve kararlarını etkileyen bazı sorular şunlardır:







Bakım merkezi güvenli bir bölgede mi bulunuyor? Ulaşım (yaya olarak veya araçla) güvenli mi?
Çocukların emniyetini sağlamak için onlara göz kulak olacak yeterli sayıda personel var mı?
İyi eğitimli personel sayısı yeterli mi ve çocukların temel ihtiyaçları karşılanıyor mu (yemek, tuvalet,
bakım vs.)? Çocukların ihmal edilme riski var mı?
Minimum hijyen koşulları sağlanıyor mu?
Küçük çocukların diğer çocuklar tarafından örselenmesini önleyecek mekanizmalar var mı?
Personel çocuklara iyi davranıyor mu? Kötü muamele riski var mı?

Güvenlik ve emniyet koşulları açısından çocuğun kendisiyle ve hizmetle ilgili algıların karşılıklı olarak
birbirini beslediği ve tanımladığı burada ifade edilmelidir. Yani bakım hizmetlerinden yararlanmak için uygun
olan en erken yaşa dair annelerin algısı, kendi çevrelerinde mevcut olan hizmetin kalitesi üzerinde sahip
oldukları algılarından doğmaktadır.
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ÖZET: OLUMSUZ TUTUMLAR/KOŞULLU FAKTÖRLER VE ENGELLER
Çocukların fiziksel ve duygusal güvenliği hakkında çocuk odaklı koşullar ve endişeler:





Çocuk, duygusal ihtiyaçları açısından yeterince olgun mu?
Çocuk kendi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek yaşta/yetkinlikte mi? Kendi kendine yetebilir mi
yoksa çoğunlukla yetişkinlere mi bağımlı (örnek olarak tuvalet eğitimi almış olmak, kendi başına
yemek yiyebilmek)?
Çocuk temel dil ve kendini ifade etme becerilerini edinmiş mi? Sözlü olarak ihtiyaçlarını ve
problemlerini başkalarına ifade edebiliyor mu (örneğin acıktığını, tuvalete gitmek istediğini veya bir
sorun yaşadığını sözlü olarak ifade edebilmek)?

Çocukların fiziksel ve duygusal güvenliği hakkında bakım merkezi odaklı koşullar ve endişeler:


Bakım merkezi güvenli bir yerde mi bulunuyor? Merkeze ulaşım (yaya olarak veya araçla) güvenli
mi?



Çocukların güvende olmalarını sağlayacak yeterli sayıda personel mevcut mu?



Yeteri kadar iyi eğitimli personel mevcut mu, çocukların temel ihtiyaçlarının bu şekilde
karşılandığından emin olunabilir mi (yemek, tuvalet, bakım vs.)? Çocukların ihmal edilme riski var
mı?



Minimum hijyen koşulları yerine getiriliyor mu?



Küçük çocukların diğer çocuklar tarafından örselenmesini engelleyecek mekanizmalar var mı?



Personel çocuklara iyi davranıyor mu? Kötü muamele riski var mı?

Bakım merkezleri hizmetlerinden faydalanmaya engel olan unsurlar:







Eve yakın bakım merkezinin bulunmayışı;
Bakım merkezlerine/okula güvenli ulaşımla ilgili endişeler;
 Kentlerde yaşayan gruplar için, servis araçlarında sorumlu bakım görevlilerinin
bulunmayışı;
 Kırsal kesimde yaşayan gruplar için, bakım merkezinin bir ana yol/otoyol kenarında
bulunması;
5 yaştan küçük çocuklar için bakım merkezi fiyatlarının yüksek oluşu (örn. temelde sadece 4 yaş
grubu için maddi olarak karşılanabilir kamuya bağlı bakım hizmetleri mevcudiyeti);
Çalışan annelerin ihtiyaçlarına cevap vermeyen bakım hizmeti saatleri ve günleri (çalışan ve
çalışmak isteyen anneler tarafından dile getirilmiş);
3 yaştan daha küçük çocuklar için kaliteli çocuk bakım merkezlerinin bulunmaması (çalışan ve
çalışmak isteyen anneler tarafından dile getirilmiş).
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3.4 ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN ANNELERE VE KADINLARIN İŞGÜCÜNE
KATILIMINA FAYDALARI
Kadınların işgücü piyasasına katılım oranının düşük olmasından hareketle Türkiye’de ele alınabilecek
önemli politika sorularından biri, uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaşmasının
kadınların işgücüne katılımını arttırıp arttırmayacağıdır. Uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin
bulunmayışı genelde Türkiye’de kadınların işgücüne katılımının düşük olmasına sebep olan önemli faktörlerden
biri olarak dile getirilir (Hentschel, 2010 ve Uraz ve ark. 2010). Bu açıdan bakıldığında uygun fiyatlı çocuk bakım
hizmetlerinin yaygınlaşması, aşağıda ele alındığı gibi, işgücüne katılımı arttırmayı sağlayacak bir kaldıraç etkisi
yaratabilir.
Son yıllarda Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranları artmış olsa da OECD ülkeleriyle
kıyaslandığında bu oran hala düşüktür. TÜİK 2013 yılı verilerine göre 15+ yaş gubunda Türkiye’de kadınların
işgücüne katılma oranı %30,8’dir. OECD ortalaması olan yüzde 51,0 ve Avrupa – Orta Asya ortalaması olan
yüzde 50,7’ye kıyasla bu oran düşüktür.65 Eğer Türkiye büyüme hedeflerine ulaşmak ve 2023’e kadar dünyanın
en güçlü ekonomileri arasında yer almak istiyorsa, kadınların ekonomiye katkılarını arttırmak önümüzdeki on
yılın ekonomik ve sosyal politikalarının en önemli ayaklarından birini oluşturmalıdır. 2014-2018 yıllarını
kapsayan Türkiye’nin 10. Kalkınma Planı da 2018 yılına kadar kadınların işgücüne katılım oranını yüzde 34,9’a
çıkarmayı hedef olarak göstermektedir ve bunun için aktif işgücü piyasası politikaları kullanılacaktır.66
Kadınlar arasında işgücüne bağlılık düşüktür ve anneler genelde hiç geri dönmeyecek şekilde
işgücünden ayrılmaktadır. Hanehalkı anket örnekleminde yer alan ve şu anda çalışmayan annelerin yüzde
45’i, daha evvel çalışmakta olduklarını ancak daha sonra işgücünden ayrılmaya karar verdiklerini belirtmiştir.
Ayrıca bu kadınların çoğu (yaklaşık yüzde 71’i) işgücünden ayrılma sebebi olarak özellikle “çocuk bakım
sorumluluklarını” göstermiştir. Halen çalışmakta olan ve hiç izin almamış olan kadınların sayısı, eğitim seviyeleri
ne olursa olsun, gruplar arasında benzerdir ancak üniversite mezunu olanlar, diğerlerine kıyasla genelde
işgücüne daha çok bağlıdır ve işlerine geri dönmektedir. İzinde geçirilen ortalama yıl sayısı üniversite mezunu
kadınlar arasında 1,6 yıl, lise mezunu kadınlarda ise ortalama 3,4 yıldır. Belli bir aşamada işinden ayrılan
kadınlara bakıldığında, düşük derecede eğitime sahip ve çocuk bakım sorumluluklarından dolayı işgücü
piyasasından ayrılmış olan kadınların büyük çoğunluğunun işgücüne geri dönmediği görülmüştür. Diğer yandan
üniversite mezunu annelerin işe geri dönme oranı çok yüksektir, örneklemde (çocuk bakımı veya başka bir
sebeple) işinden ayrılmış üniversite mezunu tüm kadınların yüzde 80’i halihazırda işlerine geri dönmüştür (bkz.:
Şekil 20).
Şekil 20 Annelerin, özellikle de eğitim durumu üniversite düzeyinin altında olan kadınların işgücüne
bağlılığının düşük olması
Panel A. İşgücüne bağlılık, daha eğitimli kadınlar Panel B. Eğitim durumu (üniversite düzeyinden)
arasında daha yüksektir
düşük olan kadınlar genelde doğum yaptıktan sonra
işgücüne
dönememekte
veya
dönmek
istememektedir.

65Kaynak:
66Kaynak:

Dünya Bankası Dünya Kalkınma Göstergeleri 2012
Kalkınma Bakanlığı 10. Kalkınma Planı Sayfa 164 (www.kalkinma.gov.tr adresinden alınmıştır)
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Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Hanehalkı Talep Veri Seti

Eğitim durumu düşük seviyede olan kadınlar arasında işgücüne bağlılığın düşük olması, kadınların
işgücü piyasasındaki kazanç potansiyelleriyle ve ücretler farkının (işgücü piyasasındaki potansiyel
kazançları ile işgücünde çalışmanın sonucunda ortaya çıkan fırsat maliyeti arasındaki fark) düşük
olmasıyla yakından ilgilidir. Ücretler farkı esasında işgücündeki bir kadının potansiyel (veya gerçek) anlamda
kazandığı ücret ile çocuğunu bakım merkezine göndermenin getirdiği maliyet, yani kadının çalışmasının
sonucunda doğan fırsat maliyeti arasındaki farktır. Maddi olarak karşılanabilir çocuk bakım hizmetlerinin
olmaması halinde kadınlar, hele ki eğitim düzeyi düşükse ve emeğinin karşılığında kazancı düşükse, doğum
yaptıktan sonra işgücüne geri dönmek için ekonomik anlamda pek istekli değildir. İstanbul’da yaşayan
çalışmayan bir annenin ifadeleriyle:
“Potansiyel kazançları ile anaokulu fiyatlarını karşılaştıran pek çok kişi var çevremde. Düşünüp
sonunda çalışmamaya karar veriyorlar. İyi kalitede anaokullarının fiyatı çok pahalı, bu yüzden işgücü
piyasasına katılmıyorlar. Onun yerine çocuklarına kendileri bakmayı tercih ediyorlar. (Çalışmayan
anne, 45, eğitim durumu: temel düzey, İstanbul)
Ampirik açıdan bu konuyu analiz eden Şekil 21’de eğitim düzeyine göre kadınların gerçek ve potansiyel kazancı,
(hanehalkı anketinde sunulan haliyle) çocuk bakım hizmetlerini ödeyebilirlik durumları, arz verilerinden elde
edilen tam gün kamu ve özel bakım hizmetleri seçeneklerinin medyan fiyatları ile sunulmaktadır.67 Bu analizde
de görüldüğü gibi lise mezunu kadınlar için tam gün özel bakım hizmetinin fiyatı, işgücü piyasasında kendi
kazançlarının yarısından fazladır. Çocuk bakımı için ödeyebilirlik düzeyleri sadece kamuya ait hizmetleri
karşılayabilmektedir; bu hizmetlere de genelde sadece 5 yaş üzeri çocuklar, yarım günlük bakım için
kaydedilmektedir; bu yüzden kadınların işgücüne katılabilmek için bu hizmetlere güvenmesi çok zordur.

Anket verilerinde potansiyel ve gerçek kazançları tahmin etmede kullanılan metodoloji hakkında daha fazla detay için
Teknik Not ’e bakınız.
67
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Şekil 21 Çoğu kadın açısından, özellikle de eğitim seviyesi düşük kadınlar söz konusu olduğunda,
(kazançla bakım bedeli arasındaki) ücretler farkı işgücüne katılma isteklerini haklı çıkaramayacak
kadar düşüktür ve kadınların bakım hizmetleri için ödeyebilirlik gücü şu anki çocuk bakım ve anaokulu
hizmetlerinin medyan fiyatlarını karşılamamaktadır.
Ücret farklılıkları ve eve yakın bir anaokulu için ödeyebilirlik
2000

1500

1000

Özel çocuk bakım merkezi aylık medyan fiyatı 700 TL
500

Kamuya bağlı çocuk bakım merkezi aylık medyan fiyatı 300 TL
0

İlkögretimden az

İlkögretim

(Çalışmayan kadınlar için, eğer çalışıyor olsalardı) Tahmini ortalama kazanç

Eğitim seviyesi

Lise

Üniversite ve üzeri

(Çalışan kadınlar için)Şu anki ortalama kazanç

Ortalama ödeyebilirlik
Kamuya bağlı çocuk bakım merkezlerinin medyan fiyatı

Özel çocuk bakım merkezlerinin medyan fiyatı

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Hanehalkı Talep Veri Seti: ödeyebilirlik ve tahmin edilen kazanç
değişkenleri. Fiyat verileri ise Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Arz Verileri Hizmet Sağlayıcı Anketi’nden gelmektedir.

Uygun fiyatlı çocuk bakım hizmetlerinin kadınların işgücüne katılımını arttıracağı düşünülmektedir;
ancak mevcut sisteme ve mevcut hizmetlerin şu anki tanımına bakılırsa, kamuya bağlı çocuk bakım
hizmetleri ve anaokulu hizmetlerinin kadın istihdamına pek katkı sağlamadığı görülmektedir. Kadınların
istihdam edilme olasılığını incelemek üzere yapılan regresyon analizinde kadınların ve eşlerinin eğitim durumu,
hanede kişi başına gelir, evde bir kadının aldığı ortalama destek ve (kamuya bağlı veya özel) merkez bazlı çocuk
bakım hizmetlerinin kullanımı kontrol edilerek varılan sonuçta, kamuya bağlı çocuk bakımı ve anaokulu
hizmetlerinden faydalanmanın kadınların istihdam olasılığında bir artışla ilişkilendirilmediği, sadece özel bakım
hizmetlerinden faydalanmanın kadın istihdamında bir artışla ilişkilendirildiği görülmüştür (bkz.: Teknik Not Sütun
3). Annelerin istihdamı ile özel çocuk bakım hizmetlerinden faydalanmak arasındaki ilişki iki şekilde de cereyan
edebilir ve buradaki ilişki asla nedensel bir ifade şeklinde düşünülmemelidir (yani özel hizmet sunumunun
kadınlara iş imkanı ve fırsatı yarattığı söylenemez); daha ziyade, istihdam edilen kadınların çoğunlukla özel
bakım hizmetlerinden yararlandığı söylenebilir. Bunun sebebi, kamuya bağlı bakım hizmetlerinin sadece belli
saatlerde ve sınırlı bir yaş grubu için veriliyor olması olabilir.
Peki daha uygun fiyatlı ve kolay erişilen hizmetler sunarak kadınların işgücü arz eğrisini itebilir miyiz ve
Türkiye’de anneleri işgücü piyasasına katılmaya teşvik edebilir miyiz? Simülasyon sonuçlarına göre,
ücretler farkını değiştirmek kadınların işgücü arz eğrisini itmeyi başarabilir. Ancak sadece talep taraflı bir
sübvansiyonun istihdam etkisi, kısa vadede regresif ve kısıtlı bir etki olabilir. Talep taraflı bir sübvansiyonun orta
vade etkilerini inceleyen simülasyona göre, çocukları okul öncesi eğitim hizmetinden yararlanan çalışan anneleri
hedefleyen bir sübvansiyona ayrılan aylık 138 milyon TL, yaklaşık 187.600 kadının kayıtlı işgücü piyasasına
girmesi anlamına gelebilir; bu da kadınların işgücüne katılım oranında yüzde 1 puandan az bir değişikliğe karşılık
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gelir68. Ancak özellikle işgücü piyasasına girme potansiyeli olan kadınlar için hem çocuk bakım hizmetlerinin
arzını ve ulaşılabilirliğini hem de talep yönünden daha uygun fiyatlı olmasını hedefleyen kapsamlı
politikaların istihdam etkisinin büyük olması beklenir ve olması da muhtemeldir.
Uluslararası kanıtlara göre çocuk bakım hizmetlerinin daha yaygın olarak bulunması, kadınların
işgücüne katılımını arttırmaktadır. Örneğin Del Boca (2002), İtalya için yarı zamanlı işlerin ve çocuk bakım
hizmetlerinin sınırlı olarak bulunmasının doğurganlık oranları ve kadınların işgücü arzı üzerindeki etkisini
araştırmıştır. Vardığı sonuca göre, çocuk bakım hizmetlerinin yaygın olarak bulunması hem doğurganlık
oranlarını hem de kadın istihdamını arttırmaktadır. Berlinski ve Galiani’ye (2007) göre Arjantin’de kamuya bağlı
okul öncesi eğitim kurumlarının büyük ölçekte inşa edilmesi, hem 3-5 yaş arasındaki çocukların okul öncesi
eğitime katılımını hem de annelerin işgücüne katılımını arttırmıştır. Benzer şekilde Baker ve ark. (2005),
Quebec/Kanada’da sübvansiyonlarla desteklenen çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının evli annelerin
işgücü arzı üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Vardıkları sonuca göre, yaygınlaştırmanın evli kadınların işgücü
arzı üzerinde anlamlı ölçüde olumlu etkisi bulunmaktadır.
Odak grup çalışmalarında katılımcılar sadece özel çocuk bakım merkezlerinin hizmet kapsamı ve kalite
açısından çalışan annelerin ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, bu yüzden işgücüne katılımın önündeki en büyük
engellerden birinin, (özel) çocuk bakım hizmetlerinin yüksek fiyatları olduğunu belirtmiştir. Üstelik çalışmayan
kadınlar grubunun yüzde 43’ü ve kırsal kesimdeki kadınlar grubunun yüzde 35’i uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk
bakım merkezlerinin mevcut olması sayesinde işgücüne katılabileceklerini, böylece aile gelirini ve çocuklarının
refahını arttırabileceklerini belirtmiştir:
“İşe geri dönebilmeyi gerçekten çok istiyorum. İşten ayrılalı neredeyse bir yıl oldu. Güvenebileceğim
birini bulsam bebeğimi ona emanet edip çalışabilirdim. Çalışmak zorundayım, çünkü çocuklarımın üç
tanesi üniversite öğrencisi: çalışmam lazım, ihtiyaçlarımı karşılamak için para kazanmam lazım.”
(Çalışmayan anne, 38, ilköğretim mezunu, İstanbul)
“Bir anaokulu olsaydı kızımı oraya gönderirdim, böylece ben de günlük işler bulup biraz para
kazanırdım. Şansım olsa, çalışırdım. Çalışmak istiyorum.” (Kırsal kesimde yaşayan anne, 26,
ilköğretim mezunu, Denizli)
Türkiye’de kaliteli ve karşılanabilir çocuk bakım hizmetleri yaygınlaştırıldığı takdirde özellikle kentsel
kesimlerde ve en az ortaokul diploması olan kadınlar arasında işgücüne katılım oranları daha çok artacak
gibi görünmektedir, çünkü kadınların kendi kazanç potansiyeli ile çocuk bakım maliyeti arasındaki
ücretler farkı azalmaktadır69. Bir başka annenin ifadeleriyle:

Mikrosimülasyon modeli Aran, Immervoll ve Ridao-Cano tarafından sağlanmıştır (2014). Simülasyonda, ilave olarak
37.600 kadının İŞKUR programlarına kaydolacağı tahmin edilmektedir; bu kadınlar, söz konusu programın ardından
işgücünde aktif hale gelen kadınlardır, ancak modelde tahmin edilen kazançları, net asgari ücretin altındadır ve bu nedenle
“iş arayan” statüsüne yerleştirilmişlerdir.
69 Daha önce de belirtildiği gibi, çocuk bakım merkezlerinin odak grup çalışmalarında ele alınan faydaları sadece kadınların
işgücüne katılımı ile ilgili değildir. Buna ilave olarak katılımcılar bu sayede annelerin kendilerine kaliteli vakit
ayırabilmelerinden, ev işi sorumluluğundan kaynaklanan yükün hafiflemesinden de bahsetmişlerdir. Aynı şekilde birkaç
katılımcı, çocuk bakım merkezlerinden faydalanmaları ve kendilerine vakit ayırabilmeleri sayesinde kendi moral ve
hoşgörülerinin artacağını, böylece çocuklarıyla olan ilişkilerinin kalitesinin de iyileşeceğini belirtmiştir.
68
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“Çocuğunun kaliteli eğitim alacağından, bakım hizmetinin de uygun fiyatlı olacağından emin olsan niye
işe başlamayasın ki? Başlarsın.” (Çalışan anne, 34, lise mezunu, İstanbul)
Çocuk bakımının yüksek maliyeti, (kazanç ve hizmet bedeli arasında) düşük veya negatif bir ücretler
farkı yaratmakta, bu da kadınların işgücüne katılım teşvikini azaltmaktadır. Üniversite eğitiminden daha
düşük seviyede eğitime sahip olan ve (potansiyel olarak) çalışan annelerin istediği, makul ölçüde ücretler farkı
yaratacak fiyatlarla karşılaşmaktır (potansiyel kazançlar eksi çocuk bakımının toplam maliyeti); burada “makul”
kelimesinin karşılığı, kadınların aile gelirine yaptıkları katkının aile refahının kalitesine katkı sağlaması ve
çalışmama durumunun fırsat maliyetlerini de dengelemesidir 70 . Üniversite mezunu olmayan ve çalışmayan
katılımcıların pek çoğu, çalışmaları halinde asgari ücretin çok az üstünde veya altında bir ücret kazanacaklarını
varsaymaktadır ve rakamlar katılımcıdan katılımcıya değişse de, çocuk bakımının çocuğa olan faydası
hakkındaki görüşlerine bağlı olmak kaydıyla, katılımcılar arasındaki yaygın görüş annelerin potansiyel veya
gerçek aylık kazançlarının yarısından fazlasını çocuk bakım hizmetlerine harcamak istememesi yönündedir.
Çoğuna göre kazançlarının üçte biri veya dörtte birinin çocuk bakım hizmetlerine ödenmesi, ideal azami orandır
(Bölüm 3.7’deki ödeyebilirlikle ilgili tartışmaya da bakınız).

3.5 ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA DEĞİŞEN NORMLAR
Türkiye’de çocuk bakım sorumluluğunda en ağır yükün kadınlar tarafından üstlenilmesi norm olsa
da kadınların kendileri ile eşleri arasında bakım görevlerinin paylaşılma şeklinden memnun
oldukları söylenemez. 0’dan 10’a kadar (0: hiç memnun değilim, 10: tamamen memnunum) puanlanan
bir ölçekte anneler ortalama 5,0 puan rapor etmiştir. Ancak çalışan anneler için puan 5,6 ile daha yüksek,
çalışmayan anneler içinse 4,6 ile daha düşüktür. Ayrıca bu ortalamalar birbirinden istatistiksel olarak
anlamlı ölçüde farklıdır. Bu nedenle, çalışmayan anneler evde çocuk bakım görevlerinin paylaşımından
memnun değildir.
Eğitim ve istihdam durumu ne olursa olsun çoğu kadın, daha fazla çocuk bakım desteği almanın
kadınların işgücüne katılma imkanlarını arttıracağına inanmaktadır. Talep anketinde kadınlara,
çocuk bakım sorumlulukları ve işgücüne katılım arasındaki ilişkiye ve çocuk bakım hizmetlerinin
sunumunda devletin rolüne ilişkin algılarını öğrenmeye yönelik sorular sorulmuştur. Örneklemdeki çoğu
kadın, çocuk bakımı konusunda daha çok destek almaları gerektiğini ve bu sayede işgücüne
katılımlarının artacağını düşünmektedir. Annelerin yüzde 82,7’si, aileden veya başka bireylerden çocuk
bakım desteği alan annelerin işgücü piyasasına girme ihtimalinin daha yüksek olduğunu düşünmektedir.
Buna paralel olarak kadınların çoğu (yüzde 81,7’si), çocuk bakımı ve evle ilgili günlük sorumlulukların,
kadınların işgücü piyasasına katılımını zorlaştırdığına inanmaktadır. Hem çalışan hem de çalışmayan
anneler buna katılmaktadır. Ayrıca kadınların eğitim durumu, bu görüşe katılıp katılmamalarını çok az
etkilemiştir. Çok küçük farklılıklar bulunmasına rağmen ev işi sorumluluklarının kadınların işgücüne
katılımını zorlaştırdığı görüşüne en çok katılanlar, eğitim seviyesi (ilköğretimden daha az seviyede) en
düşük olan annelerdir (bu annelerin yüzde 86,1’i bu ifadeye katılmaktadır). Yine bu anneler, çocuk bakım

Özellikle (potansiyel ve gerçek anlamda) çalışan anneler için çocuk bakım hizmetlerinin maliyetinin makul olması çok
önemlidir, çünkü bu onların işgücüne katılım fırsatlarını da etkilemektedir; işgücüne katılmayı istemelerinin ana sebebi,
ailelerini ve çocuklarını finansal olarak desteklemek istemeleridir.
70
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desteği almanın kadınların işgücüne katılımını arttıracağı görüşüne en çok katılan anne grubudur (eğitim
durumu ilköğretimden az olan annelerin yüzde 85,4'ü).
Anneler, ücretli bir işte çalışmaları halinde ailenin ve çocukların iyi olma haline katkı
sağlayacaklarına inanmaktadır. Örneklemdeki annelerin çoğunluğu (yüzde 76,3), ücretli bir işte
çalışmanın aile ve çocukların iyi olma halini arttıracağını düşünmektedir. Bu oran, çalışmayan anneler
arasında yüzde 72,3 iken çalışan anneler arasında yüzde 81,2’dir. İlginç olan, eğitim durumu en düşük
olan annelerin bu görüşe en çok katılan anneler oluşudur; zira bu görüşe katılma olasılıkları yüzde
81,8’dir71.
Kadınların pek çoğu, maddi olarak karşılanabilir ve kaliteli gündüz bakım hizmetlerine erişimin
kadınların işgücüne katılım oranını arttıracağını belirtmiştir. Tüm annelerin yüzde 85,7’si güvenilir,
güvenli, yüksek kaliteli ve pahalı olmayan çocuk bakım hizmetlerinin, annelerin işgücüne katılımını
arttıracağını düşünmektedir. Bu sonuç, annelerin istihdam durumu veya eğitim düzeyine göre
değişmemektedir; ayrıca çalışan, çalışmayan, eğitim düzeyi düşük veya yüksek annelerin yüzde 80’inden
fazlası bu görüşe katılmaktadır (bkz.: Error! Reference source not found. Panel A).
Şekil 22
Eğitim ve istihdam durumu ne olursa olsun, çoğu
kadın, annelerin çocuk bakımında daha çok destek
alması gerektiğini ve bunun kadınların işgücüne
katılımını arttıracağını düşünmektedir.
Panel A

Ayrıca istihdam durumu ne olursa olsun
çoğu kadın, çocuk bakım hizmeti
sunumunda devletin bir rolünün
olduğunu düşünmektedir.
Panel B

Bu tahminler için kullanılan veriler, taleple ilgili nicel hanehalkı veri setine aittir. Odak grup çalışmalarında pek çok
katılımcı, bir işte çalışmaları için en büyük motivasyonun çocuklarına fayda sağlamak olduğunu, “çocuklarının ihtiyaçlarını
daha iyi karşılayabilmek, onlara daha iyi fırsatlar sunabilmek için” çalıştıklarını ifade etmişlerdir.
71

61

100%

100%
13%

13%

17%

16%

18%

16%
25%

90%

16%

3%

6%

97%

95%

17%
37%

80%

75%

31%

70%
50%
86%

85%

83%

83%

81%

83%
72%

81%

25%

Kadınların yüzdesi

Kadınların yüzdesi

23%

60%
50%
40%

77%

83%
63%

30%

69%

20%

Çalışıyor

Çalışmıyor

Çalışıyor

Çalışmıyor

Çalışıyor

Çalışmıyor

Çalışıyor

Çalışmıyor

0%

10%
0%

Kendilerine
Çocuklarının Çocuk bakımı ve Ailede annenin
ucuz, güvenilir, bakımında aile
ev işleri
çalışması ailenin
kaliteli çocuk
ve
annelerin
ve çocukların
bakım hizmeti çevrelerinden
çalışma
refah seviyesini
imkanları
destek alabilen
hayatına
yükseltir
sağlanırsa kadınlar çalışma katılımını
annelerin
hayatına daha
zorlaştırır
çalışma
fazla katılır
hayatına
katılımları artar
Katılıyorum

Ne katılıyorum ne de katılmıyorum

Çalışmıyor Çalışıyor Çalışmıyor Çalışıyor Çalışmıyor Çalışıyor
Okul öncesi çocuklar
için bakım hizmeti
sunulması

Devletin görevi var

Okula giden
çocuklara okul
saatleri dışında
bakım hizmeti
sunulması

İhtiyacı olan çocuklu
ailelere maddi destek
sağlanması

Daha çok ailenin görevi

Katılmıyorum

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Hanehalkı Talep Veri Seti

Çocuk bakım hizmetleri ile ilgili normların değiştiğini ve artık bu hizmetlerin sunumunda devletin daha
aktif rol oynamasının beklendiğini gösteren kanıtlar bulunmaktadır. Taleple ilgili nicel hanehalkı anket
verilerine göre annelerin çoğu (yüzde 79,8’i) çocuk bakım hizmeti sunumunda devletin rolünün bulunduğunu
düşünmektedir (bkz.: Error! Reference source not found. Panel B). Annelerin istihdam veya eğitim durumu
ne olursa olsun bu sonuç pek değişmemektedir. Daha az oranda anne (yüzde 65,8), okul sonrası saatler için
çocuk bakım hizmetlerinin sunumunda devletin bir rolü olduğunu düşünürken, kadınların çoğu yine de okul
sonrası saatlerde çocuk bakımının sadece ailenin görevi olmadığını düşünmektedir. Hem hizmet sunumu
açısından hem de maddi ihtiyaçları olan ailelere yardım etmek açısından anneler, devletin bir rolünün
bulunduğunu düşünmektedir. Örneklemimizdeki annelerin yüzde 95,7’si devletin ihtiyaç sahibi bireylere destek
sağlama rolünün bulunduğuna inanmaktadır.
Ayrıca odak grup çalışmaları esnasında katılımcılar, uygun fiyatlı ve kaliteli çocuk bakım hizmeti
sunumunda devletin sorumluluk sahibi olduğuna dair hemfikir olmuştur. Bu tartışmalar üzerinde yapılan
nitel analize göre çocuk bakım hizmetlerinin yüksek fiyatlı olması büyük bir problemdir ve hem çalışan hem de
çalışmayan annelerin çocuk bakım hizmetlerinden daha yaygın şekilde faydalanmasının önündeki temel
engellerden biridir. Katılımcılara göre devlet bu problemlerin aşılmasına yönelik politikalar geliştirmelidir. Genel
kanıya göre kamu okullarında verilen bakım hizmetinin maliyetleri devlet tarafından karşılanmalıdır. Katılımcılar,
devletin bu konudaki sorumluluğunu ve hizmetlerini, zorunlu eğitimin diğer alanlarındaki sorumluluk ve
hizmetlerine benzetmektedir. Aslında kamuya bağlı bakım merkezlerinin aylık ücretlerinin görece daha uygun
olduğu düşünülse de katılımcılar, bu aylık ücretlerin üzerine ilave başka maliyetler için ailelerin (ayni veya nakdi)
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ödemeler yapmak zorunda olduğunu belirtmiştir. 72 Genel ortak görüşe göre, bu masraflar da devlet tarafından
karşılanmalıdır; özellikle zorunlu eğitim yılı boyunca:
“Devletten yardım istiyorum. İlkokul eğitiminde devletin çocukları [ücretsiz kitaplar, materyallerle]
nasıl desteklediğini, bu sayede ailelerin maddi olarak bu yükten kurtulup nasıl rahatladıklarını
biliyorsunuz! Ben de anaokulu eğitimi için benzer bir destek talep ediyorum. Devlet anaokulları
çok maliyetli olduğu için, neredeyse özel merkezler kadar maliyetli olduğu için o okullardan
faydalanamıyoruz.” (Çalışmayan anne, 38, lise mezunu, Eskişehir)
“Eğer okul öncesi eğitim zorunluysa o zaman bu eğitimin masraflarını devlet karşılamalı... Tıpkı
ilkokul ve ortaokulda olduğu gibi [kitaplar ve materyaller], okul öncesi zorunlu eğitim yılında
çocuklara ücretsiz verilebilir.” (Baba, 37, lise mezunu, Eskişehir)
Bazı katılımcılar ise bu tarz bir hizmet sunumunu devletin eğitim hizmeti verme ve ekonomik olarak
marjinalleşmiş kesimlere daha iyi bir gelecek sunma sorumluluğu bağlamında ele almıştır. Katılımcılardan birine
göre “devlet okul öncesi eğitime sübvansiyon verebilir” ve böylece bu hizmetlerin maddi açıdan erişilebilirliğini
arttırarak “eğitimli ve bilgili genç nesiller yetiştirebilir, topluma fayda sağlayabilir” (Çalışan anne, 38, eğitim
durumu: ilkokul mezunu, İstanbul).
İkinci olarak katılımcılar uygun fiyatlı ancak kaliteli bakım hizmetleri istemektedir; bazılarına göre, şu anda fiyatı
uygun olan merkezleri kullanmamalarının sebebi, buralardaki minimum kalite koşullarının onların beklentilerini
karşılamamasıdır. Aynı zamanda bakım merkezlerinin kalitesi, özellikle çocuğa sağladığı fayda katılımcıların bu
hizmetlerle ilgili ödeyebilirliklerini etkilemektedir. 73 Buna paralel olarak katılımcılar, devletin çeşitli politikalar
veya düzenlemeler yoluyla özel bakım merkezlerinin fiyatlarını düşürme konusunda da sorumluluk üstlenmesi
gerektiği konusunda hemfikirdir: 74
“Anaokulu maliyetlerinin 300 TL’sini devlet, 300 TL’sini aileler olarak biz karşılasak harika olurdu!
Böylesi çok mantıklı olurdu; çünkü aslında çocuklarını anaokuluna gönderemeyen aileler, buna
güçleri yetmediği için gönderemiyorlar… kalite meselesi ise ufak bir mesele.” (Çalışan anne,
üniversite mezunu, Samsun)
Uygun fiyatlı ve kaliteli bakım hizmeti sunumunda devletin sorumluluğu, kadınların işgücüne katılabilmesi ve
ailelerin sahip olmak istedikleri çocuk sayısı gibi diğer sosyal politika alanları açısından da tartışılmıştır. Örneğin
bazı katılımcılar ailelerin çocuk sayısıyla ilgili devlet politikasının, çocuk bakımı ve kadınların işgücüne katılımı
politikalarıyla -özellikle de ücretler farkı açısından- çeliştiğini ve bunu gerçekçi bulmadıklarını düşünmektedir:
“Başbakanımız bize ‘üç çocuk yapmamızı’ söylüyor. Ancak aslında çalışmak istemesine rağmen
bir gündüz bakım evine maddi olarak gücü yetmediği için çalışamayan çok kadın var. Bu kadınlar
nasıl daha fazla çocuk yapabilir ki? Ayrıca yeteri kadar kazançları olmadığı için çocuk

Burada belirtilen ilave maliyetler; temizlik malzemeleri, kırtasiye malzemeleri (etkinlikler için), hatta bazen temizlik
personelinin ücretleridir.
73 Bazı anneler, çocuklarının anaokuluna gitmesi için fedakarlıkta bulunmaya hazır olduklarını, çünkü bu sayede iyi bir
eğitim almalarının garanti olacağını düşündüklerini belirtmiştir. (Hatta bazıları, sırf çocukları anaokuluna gitsin diye
çalıştıklarını veya çalışabileceklerini belirtmiştir.)
74 Pek çok katılımcı, kalite açısından özel merkezlerin daha iyi olduğunu düşünmektedir; ayrıca özel merkezlerin işleyişinin,
çalışan annelere daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Bu konu detaylı şekilde aşağıdaki kısımlarda ele alınmaktadır.
72
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yapamayan aileler de var. Asgari ücretle çalışan bir adam nasıl 3 çocuk yapabilir, kira ödeyip
yiyecek, giyecek alabilir? Hiç akıl almıyor.” (Çalışan anne, 30, lise mezunu, Eskişehir)

3.6

ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDEN BEKLENTİLER

Odak gruplarda anne ve babaların çocuk bakım hizmetlerinden beklentileri; hizmetin mevcut bulunuşu (yeri,
çalışma saatleri, yaş gruplarına göre verdiği hizmet), kalite ve fiyatlar açısından değerlendirilmiştir.
3.6.1

HİZMETLERİN MEVCUT BULUNUŞUYLA İLGİLİ BEKLENTİLER

3.6.1.1 Y ER
Odak grup çalışmalarında tekrar tekrar gündeme gelen konulardan biri, maddi olarak karşılanabilir
çocuk bakım hizmetlerinin yaygın olarak bulunmaması olmuştur. Çalışan ve çalışmayan annelerin
ihtiyaçlarını yerel düzeyde (mahalle düzeyinde) karşılayan çocuk bakım hizmeti arzı yetersiz bulunmaktadır.
Çok sayıda katılımcı (hem çalışan hem de çalışmayan katılımcılar), odak gruplarda, ihtiyaçlarına cevap veren
bir çocuk bakım merkezinin bulunmadığını belirtmiştir. 3-4 yaş grubu için uygun maliyetli ve kaliteli hizmet arzı
çok azdır, öte yandan uygun maliyetli ve kaliteli kreş/bakım evi hizmetleri arzı ise neredeyse hiç yoktur.
Odak grup çalışmalarında, çocuk bakım merkezlerinin eve yakın, yürüme mesafesinde olması
gerektiğine dair anneler arasında ortak görüş bulunmaktadır. Bu görüş bir taraftan, genel anlamda (özellikle
kışın) çocuğu getirip götürme kolaylığı, bakım merkezinde bir sıkıntı çıkması halinde çocuğu gidip kolaylıkla
alabilmek veya güvenlik çekincelerinden dolayı küçük çocukları okul servisine vermek istememe gibi pratik
sebeplerle ilgilidir. Diğer taraftan da maliyetle ilgilidir, çünkü bakım merkezinin eve uzak olmasından dolayı okul
servisini kullanmak ailenin ödeyeceği bakım maliyetini ciddi ölçüde arttırmaktadır.
Halihazırda çalışan veya potansiyel olarak çalışabilecek anneler için başka bir yer alternatifi de, kendi iş
yerlerine yakın olan veya iş yerinde bulunan bir bakım merkezini tercih etmektir. Katılımcılar özellikle
küçük (0-3 yaş) çocukların bakım ihtiyacı açısından, bakım hizmetlerine iş yerlerinde duyulan ihtiyacı
vurgulamışlardır. Anneler bu şekilde bebeklerine, çocuklarına yakın olacaklarını, merkezde iyi bakılıyorlar mı
diye düzenli olarak gidip kontrol edebileceklerini, emzirmeye devam edebileceklerini belirtmiştir. Ayrıca bazı
katılımcılar, 0-3 yaş grubu için çocuk bakım hizmetlerinin bulunmamasından dolayı kadınların istihdama uzun
süre ara verdiğini söylemiş ve iş yerine yakın bir bakım merkezinin bulunması sayesinde doğum izninden sonra
kadınların çalışmaya devam edebileceğini belirtmişlerdir.
“İşyerlerinde kreş olsa çocuklarımızı oraya bırakırdık, resmi doğum izni süresinden daha uzun süre
ayrı kalmazdık işimizden. Çalışma saatleri sırasında hemen gidip bebeklerimizi emzirirdik. Keşke böyle
bir imkanımız olsa …” (Çalışan anne, 31, lise mezunu, İstanbul)
“Bu araştırma hastanesinde işe başlayacağım. Bu hastanede bebeği olan anneler saat 3’te işten
çıkabiliyorlar. Ayrıca içinde bir bakım merkezi var. 1 yaştan itibaren çocukları kabul ediyorlar, oraya
bırakabiliyorsun çocuğunu. Çok rahat ve güvenli bir yer [ve insan kendini suçlu hissetmiyor]. Öğlen
arasında, istersem gidip çocuğumla bir saat geçirebilirim. Onu gezdirebilirim, besleyebilirim. Mesai
saatlerinde gidip bakabilirim.” (Gruptan heyecanlı tepkiler geldi: “Ne kadar güzel!”; “Ben de tam böyle
bir çözüm istiyordum!”) (Çalışan anne, 31, üniversite mezunu, İstanbul)
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3.6.1.2 Ç ALIŞMA S AATLERİ
Çocuk bakımıyla ilgili ne kamuya bağlı ne de özel hizmet sağlayıcıların çalışma gün ve saatleri, çalışan
annelerin ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. Kamuya bağlı okullara nazaran özel bakım merkezleri çalışan
annelerin ihtiyaçlarını karşılamaya daha yakın olsa da bu merkezlerden sadece birkaçı tam zamanlı çalışan
annelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir. Tam zamanlı çalışan annelerin çoğu (ve yakın gelecekte
çalışmayı düşünen anneler) örneğin sabah 9 akşam 6 saatleri arasında tam zamanlı bakım hizmeti istediklerini
bildirmiştir. Ayrıca akşamları biraz esneklik istediklerini, çünkü genelde trafik yüzünden veya başka sebeplerden
çocuklarını almaya giderken geç kaldıklarını belirtmiştir.
Özellikle uzun mesai saatleri boyunca çalışmak zorunda olan (en çok da mavi yakalılar arasından) anneler
tarafından dile getirilen bir ihtiyaç ise sabah erken saatlerde, akşamları ve Cumartesi günleri esnek çalışma
saatlerinin bulunması olmuştur.
“Çalışan bir anne sabah saat 8’den akşam 7’ye kadar mesaidedir. Ancak bizim yaşadığımız bölgede
bu saatler arasında hizmet sağlayan kreş veya devlet okulu bulunmuyor. [Şu anki koşullarda] çocuğu
bakım merkezine sabah saat 8-9 arasında bırakabilmem ve akşam da saat 5’te geri alabilmem lazım.
Ama bunu yapmam mümkün değil! İşten çıkmam için çok erken bu saat.” (Çalışan anne, 29, lise
mezunu, İstanbul)
“Aslında evimize yakın bir anaokulu var ama çalışma saatleri 8:00-5:00 arası. Oysa benim çalışma
saatlerim daha uzun, saat beşte çocuğumu anaokulundan alacak kimsem yok. Yani diyelim ki oğlumu
anaokuluna kaydettirdim, onu kim alacak okuldan?” (Çalışmayan anne, 36, ilköğretim mezunu,
Samsun)
Bu durumlar için katılımcılar bir çözüm olarak, istenilen saat aralığında çağrı üzerine çalışan bir veya iki
öğretmenin/personelin bulunmasını önermişlerdir. Çalışmayan anneler genelde, merkezlerin yarı zamanlı
çalışma saatlerinden memnundur.
3.6.1.3 Y AŞ G RUBUNA G ÖRE H İZMETİN M EVCUT B ULUNUŞU
Pek çok çalışan anne, 5 yaşın altındaki çocuklar için hizmet bulmakta yaşanan sıkıntıyla ilgili endişe dile
getirmiştir. 75 Odak grup çalışmalarına göre, hem çalışan hem de çalışmayan annelerin 3-4 yaş grubuna
yönelik bakım hizmetleri konusunda şu anda karşılanmayan kayda değer bir talebi bulunmaktadır. Ancak kamu
okulları genelde 5 yaşındaki çocuklara hizmet ederken özel merkezler daha geniş bir yaş aralığına (2,5-5) hizmet
verse de hizmetlerin yüksek fiyatından dolayı çoğu aile bu hizmetlerden faydalanamamaktadır.
0-3 yaş grubuna yönelik bakım hizmetlerinin sunumundaki eksiklik, 3-5 yaş grubuna yönelik hizmet
sunumundaki eksiklikten daha da büyüktür –arz araştırmasında elde edilen bulgular da bu yöndedir-,
ancak bu yaş grubu için çocuk bakım hizmetlerine olan talep de odak grup çalışmalarına göre zayıf bir
şekilde dile getirilmiştir. Ancak yine de işgücüne katılma potansiyeli olan pek çok anne için, özellikle 0-3 yaş
grubuna yönelik kaliteli bakım hizmetlerinin bulunmaması, işgücüne (yeniden) katılmalarına engel olmaktadır.

3-5 yaş grubu için çocuk bakımı hem çocuğun kendisi için (EÇG) hem de anneler için (istihdam ve kendine vakit ayırma)
fayda sağladığından talep edilmektedir, öte yandan 1-3 yaş grubu için olan bakım hizmeti talebi daha ziyade anneye olacak
fayda için talep edilmektedir. Başka bir deyişle, 3-5 yaş grubu için bakım hizmetlerinin faydalanıcıları hem çalışan hem de
çalışmayan anneler iken 0-3 yaş grubu bakım hizmetlerinin faydalanıcıları genelde şu anda çalışan veya potansiyel olarak
çalışacak annelerdir.
75
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Çocukların 18 aya kadar evde bakılmaları gerektiğine dair gruplar arasında ortak görüş bulunsa da, birkaç
katılımcı 18-36 ay arasındaki çocuklar için kaliteli bakım hizmetlerine erişmek istediklerini, böylece işe daha
erken başlayabileceklerini veya geri dönebileceklerini belirtmiştir.76 Ayrıca bazıları kaliteli bakım merkezlerini
bakıcıya tercih ettiklerini açıklamıştır:
“Bir bakıcı ne kadar iyi olursa olsun, çocuk gelişimi eğitimi almış bir öğretmenin yerini tutamaz.”
(Çalışan anne, 30, lise eğitimi, Eskişehir)
Bir baba, çocuk bakım merkezine başlanabilecek en erken yaşa ve hizmet talebine dair ebeveynlerin sahip
olduğu algının, hizmet sunumundan nasıl etkilendiğini çok güzel ifade etmiş ve bu alanda devletin yapabileceği
şeyler olduğuna dikkat çekmiştir:
“Çocuk bakım merkezleri konusunda devlet daha çok şey yapmalıdır. 2 veya 3 yaşındaki bir çocuğu
anaokuluna göndermek şu anda bize çok uzak ve istenmeyen bir durum. Fakat güvenilir, güvenli ve iyi
kalitede bakım merkezlerinin olduğunu bilsek, bazı iyi örnekler görmüş olsak belki bu fikre alışabiliriz.
Şu ana kadar bu tür hizmetleri sadece televizyondan gördük, bunların Avrupa’da mevcut olduğunu
biliyoruz.” (Baba, 34, lise mezunu, İstanbul)

3.6.2

KALİTEYLE İ LGİLİ BEKLENTİLER

Odak grup çalışmalarında, anne ve babaların talep ettiği minimum bakım kalitesi değerlendirilmiş, ayrıca
bu minimumdan daha üst düzeyde arzu ettikleri kalite standartları ele alınmıştır. Minimum kalite
standartları açısından ele alınan konular hijyenle, güvenlikle, öğretmenin/bakım sorumlusunun çocukla
etkileşiminin kalitesiyle ilgilidir.
Odak gruplara katılan annelerin kaliteyle ilgili beklentilerini
daha net anlayabilmek adına, ‘Kendi anaokulunu tasarla’
adlı etkileşimli özel bir oyun, odak grup çalışmaları için
kurgulanmıştır. Oyunda öncelikle annelere temel bir anaokulu
modeli verilmiş, kendilerinden bu modeli derecelendirmeleri ve
bu model için ne kadar ücret ödemeyi kabul edeceklerine dair
tahminde bulunmaları istenmiştir. Bu oyun, kadınların bakım
hizmetine dair kalite beklentileriyle işin maliyet yönü açısından
tercihlerini anlamak üzere tasarlanmıştır.
Kadınlara oyunun ilk kısmında sunulan bu temel modelin
özellikleri şunlardır:
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Öğretmenler erken çocukluk gelişimi veya ilgili alanda
meslek lisesi mezunudur.
Bina temel güvenlik ve emniyet standartlarına
uygundur, ayrıca afetlere karşı hazırlıklıdır
İç mekan ve dış mekan temizliği için yeterince personel bulunmaktadır

Kaliteli hizmetlerin ve iyi örneklerin bulunmayışının, talebi olumsuz yönde etkileyip etkilemediği sorusu unutulmamalıdır.
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Sağlıklı öğünler sunulmaktadır
Çocuk:Personel oranı 15:1’dir
Müfredatta sanat (boyama ve çizim), müzik, sayılar ve harfler vb. yer almaktadır.
Karma yaş gruplarında/sınıflarda hizmet sunulmaktadır
Her çocuk için yeterli sayıda oyun malzemesi (kırtasiye, kitaplar, oyuncaklar, kalemler vb.) çocuk
başına 2 oyuncak sağlanmaktadır
Çocuklar için yeterli sayıda temiz yatak ve yastık mevcuttur
Sınıflar ve kapalı mekanlar yeterince güneş ışığı almaktadır

Temel modelle ilgili tartışmalar sonucunda annelerin çocuk bakım merkezi hizmetlerinden genel anlamda
minimum beklentilerinin şunlar olduğu anlaşılmıştır:






Hijyenin iyi olması: Bu konuda şu alt başlıklar sıklıkla dile getirilmiştir: (i) temiz tuvalet ve sınıflara
erişim, (ii) temizlikten sorumlu, işe uygun destek personeli, (iii) çocukların hijyen ihtiyaçlarını
karşılamasına yardım edecek, bu işe uygun destek personeli.
Güvenli ve sağlıklı bir çevre: Bu konuda şu alt başlıklar sıklıkla dile getirilmiştir: (i) annelerin (özellikle
çalışan annelerin) çevrimiçi modda çalışan bir kamera sistemi ile çocuklarını izleyebilmesi, (ii) bakım
merkezinin, çocukların güvenliğini tehlikeye atmayacak (özellikle trafik akışı açısından) güvenli bir
bölgede yerleşik olması ve (iii) çocuklar için sağlıklı yemeklerin sunulması ve çocukların iyi
beslendiğinden emin olunması.
Öğretmen ve bakıcı ablaların etkileşim kalitesi: Bu konuda ise şu alt başlıklar sıklıkla dile
getirilmiştir: (i) öğretmenlerin çocuklara adeta ‘kendi çocuklarıymış gibi’, ‘kendileri de o çocukların
annesiymiş gibi’ bakması; (ii) öğretmenlerin/bakıcı ablaların çocuklarla bire bir ilişki kurması ve fiziksel,
gelişimsel ihtiyaçlarına özen göstermeleri; (iii) öğretmenlerin çocuklar tarafından ‘sevilmesi’, (iv)
çocukların öğretmenler/bakıcı ablalar tarafından kötü muameleye maruz bırakılmaması (fiziksel
cezanın olmaması veya küçük çocukların azarlanmaması); (v) ihmalkar ve özensiz
öğretmenlerin/bakıcı ablaların sistem dışında bırakılması.

Oyunun ikinci aşamasında katılımcılara, ek kalite standartlarını
nasıl değerlendirdikleri sorulmuştur. Katılımcılardan 9 seçenek
arasından 3 tanesini seçmeleri, ancak her bir seçenekten dolayı
fiyatın artacağı söylenmiştir. Odak grup katılımcılarına kendi
bütçelerini temsilen 5 marka verilmiş ve bunları temel modele ek
kalite özelliklerini ‘satın almak’ için kullanmaları istenmiştir. 77 Beyaz
tahtada tüm ek özelliklerin yazılı olduğu satırın yanına bu markalar
yerleştirilmiş ve her bir odak grupta hangi özelliğin toplamda ne
kadar oy aldığını görmek için resim çekilmiştir. Temel modele ek
olarak aşağıdaki seçenekler arasından tercih yapmaları istenmiştir:



Tek bir yaş grubuna hitap eden sınıflar
Bahçe/oyun parkı

Temel modelin ailelere maliyeti iki adet temsili markadır ve aşağıdaki özelliklerden herhangi birini seçtiklerinde ilave
olarak 3 marka vermeleri gerekmektedir. (25 odak gruba ait ilgili veriyi biraraya getirdiğimizde Şekil 24’te sunulan rakamlara
ulaşılmaktadır.)
77
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Üniversitede erken çocukluk eğitimi almış öğretmenler
Çocuk:personel oranının daha düşük olması (8:1)
Çocuk psikoloğunun bulunması
Müfredat dışı faaliyetler (spor, dans vb.)
Okul gezileri (müzelere, tiyatrolara vb.)
Hemşire
Çocuk başına en az 3 oyuncak

Daha sonra odak grup katılımcılarından hangi özellikleri tercih ettikleri konusunda tartışmaları istenmiş, bu
konudaki yorumları sayesinde neden bazı özellikleri diğerlerine tercih ettiklerini anlaşılmıştır. Ayrıca
katılımcılardan şu konuda cevap bekleyen kısa bir anket de yapılmıştır: (i) hem model 1 hem de model 2 çocuk
bakım merkezlerini derecelendiriniz, (ii) aylık hane gelirinizi dikkate alarak her bir model için ne kadar ücret
ödeyebileceğinize karar veriniz.
Kentsel kesimlerde hem çalışan hem de çalışmayan anneler, temel modeli 5 üzerinden ortalama 2,8 olarak
derecelendirmiştir. Kırsal kesimlerdeki anneler açısından ise, sunulan model kalite beklentilerini karşılamaktadır
ve 5 üzerinden ortalama 4,4 olarak derecelendirilmiştir. Eğitim durumuna göre bakılacak olursa, temel modelin
anneler tarafından derecelendirilmesinde şu durum ortaya çıkmıştır: kentlerde yaşayan üniversite mezunu
anneler temel modeli 5 üzerinden 2 olarak, ilköğretim mezunu anneler ise modeli 5 üzerinden 3,1 olarak
derecelendirmiştir. Genel olarak bakıldığında temel anaokulu modelinin kentlerde 5 üzerinden toplamda 2,8,
kırsal kesimlerde ise 4,4 puan aldığı görülmektedir. Temel model için ödeyebilirlik, kentlerde çalışan anneler için
aylık 252 TL iken çalışmayan anneler için 148 TL’dir. Örneklemde yer alan kırsal kesimdeki anneler daha düşük
satın alma gücüne sahip olduğundan, bu rakam söz konusu model için ortalama 89 TL’dir (bkz.: Error!
Reference source not found.).
Şekil 23 Farklı tip anaokulu modelleriyle ilgili derecelendirme ve ödeyebilirlik durumu

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Talep Verisi Odak Grup Çalışmaları

Kentli çalışan anneler, gelişmiş modelde sunulan ek özelliklere daha fazla ücret ödemeye isteklidir (ödeyebilirlik
farkı, ilave özellikler için yaklaşık 147 TL/ay’dır), fakat kentlerde yaşayan ve çalışmayan anneler bu gelişmiş
model için ancak ek 85 TL/ay ödeyebilecektir. Kırsal kesimi temsil eden gruplarda katılımcılar temel modelin
sunduğu özelliklerden memnun olduklarını ve ikinci gelişmiş modelde sunulan ek özellikleri de beğendiklerini
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ancak bunlara ihtiyaçları olmadığını, bundan dolayı ilave ücret ödemek istemediklerini belirtmiştir. Odak grup
türüne göre gelişmiş modelde en çok oy alan özellikler Şekil 24’te sunulmaktadır ve daha detaylı şekilde aşağıda
da ele alınmaktadır.
Şekil 24 Gelişmiş Anaokulu Modelinin En Çok Önemsenen Özellikleri
Çocuk psikoloğu
Üniversite mezunu öğretmenler
Tek yaş sınıfları
Daha düşük çocuk:çalışan oranı
Bahçe/Oyun alanı
Müfredat dışı aktiviteler
Okul gezisi
Hemşire
Çocuk başına en az 3 oyuncak
0%
Babalar

5%

Kırsaldaki anneler

10%

15%

Çalışmayan anneler

20%

25%

Çalışan anneler

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Talep Verisi Odak Grup Çalışmaları

Çocuk Psikoloğu
Merkezde bir çocuk psikoloğunun olması, gelişmiş anaokulu modelinin genelde en çok oy alan özelliği
olmuş, tüm gruplarda oyların toplam yüzde 21’ini almıştır. Odak grup çalışmalarına katılanların yarısından
çoğu, daha iyi kalitede bir çocuk bakım hizmeti için en önemli özellik olarak, merkezde bir çocuk psikoloğunun
bulunması veya erişilebilir olmasına oy vermişlerdir.
Bakım merkezinde bir çocuk psikoloğuna duyulan ihtiyaçla ilgili tartışmadan anlaşıldığı üzere anneler
ebeveynlik eğitimine ihtiyaç duymaktadır ve bu eğitim de yine bakım merkezlerinde verilebilir.
Katılımcıların tercihleriyle ilgili yaptığı açıklamalardan; çocuklarla anlaşmak, iletişim kurmak, onları yönlendirmek
konusunda bazı katılımcıların ebeveynlik becerilerinde eksiklik hissettiği anlaşılmaktadır. Bazen çocuklarıyla
iletişim kurmakta çok zorlandıklarını veya çocuğun bazı davranışları neden yaptığını anlamakta zorlandıklarını
dile getiren pek çok katılımcı olmuştur:
“Mesela benim oğlum çok yaramaz, hatta bazen saldırgan. En azından psikolog çocuğumun ruh halini
veya gerçekten ne istediğini anlamamıza yardım edebilir … Bazen çocukların ne istediğini dahi
anlamıyoruz.” (Kırsal kesim, 30, ilköğretim mezunu, Samsun)
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Diğer katılımcılar ise çocuğun bilişsel, sosyal ve davranışsal gelişimini takip edecek biri olsa, böylece kendilerini
çocuğun gelişimi konusunda bilgilendirse ve gerekli önlemleri almak konusunda yol gösterse çok memnun
olacaklarını belirtmişlerdir. Bazı katılımcılar ise bu şekilde çalışacak bir profesyonelin kendileri için bir rehber
gibi çalışabileceğini, çocuklarıyla ilgilenirken nasıl davranılacağı konusunda kendilerini yönlendirebileceğini
belirtmiştir.
“Neden bir çocuk psikoloğu olmasını talep ediyoruz? Çünkü biz anneler olarak çocuklarımızın bazı
ihtiyaçları konusunda yetkin veya yeterli hissetmiyoruz. Özellikle çalışan annelerin çocukları biraz
saldırgan olabiliyor. Kendilerini anneleri tarafından terk edilmiş hissediyorlar. Belki de çocuklar ev
yaşantısıyla ilgili başka problemler yaşıyorlar. Bu tür anlarda yardıma psikologlar koşuyor.” (Çalışan
anne, 45, lise mezunu, Eskişehir)
Tercihini bu seçenekten yana kullanmayan katılımcılar, üniversitede erken çocukluk gelişimi eğitimi almış
öğretmenlerin de aynı işlevi yerine getirebileceğini belirtmişlerdir. Bir katılımcı, ebeveynlerin ihtiyaç
hissettiklerinde çocuklarını okul dışında bir pedagoğa götürüp (böylece kendi seçtikleri bir pedagog için ücret
ödeyip) danışabildiklerini, eskiden ebeveynlerin böyle yaptığını söylemiştir.
Üniversite Mezunu Öğretmenler
Öğretmenlerin yetkinliğinin çok önemli olduğu tüm katılımcılar tarafından dile getirilmiştir. Katılımcılardan birine
göre: “Öğretmen çok önemlidir. İsterseniz çocuğunuzu 3 yıl en iyi okula gönderin, öğretmen kötü çıkarsa çocuğa
faydası olmaz.” (Çalışmayan anne, 28, lise mezunu, İstanbul)
Öğretmenlerin eğitim durumuyla ilgili olarak, katılımcıların yarıdan fazlası oylarını meslek okulu mezunu
öğretmenlerden ziyade üniversite mezunu öğretmenlerden yana kullanmış ve bu kararlarının arkasında
sağlıklı çocuk gelişimi ve eğitiminin olduğunu belirtmişlerdir. Odak grup çalışmalarında bu seçenek toplam
oyların yüzde 19’unu almıştır (Şekil 24). Üniversite mezunu öğretmenler hakkında görüşler şu şekildedir: (i) Bu
öğretmenler, pedagoji de dahil erken çocukluk gelişimi üzerine 4 yıllık eğitime sahip profesyonellerdir, bu
nedenle çocukla daha iyi ilişki kurup onları eğitebilmektedirler; (ii) Yaş olarak daha büyük ve dolayısıyla daha
olgundurlar; ve (iii) Yaştan dolayı kendilerinin de anne olma ihtimali daha yüksektir, bu nedenle çocukların
ihtiyaçlarını daha iyi anlayıp daha şefkatli olabilirler.
Erken çocukluk gelişiminde sağlayacakları faydalardan dolayı üniversite mezunu öğretmenler, 3 yaştan
büyük çocuklar için daha çok talep edilmektedir. Katılımcılar tüm öğretmenlerin/bakıcı ablaların üniversite
mezunu olmasına gerek olmadığını, daha standart görevlerde kendilerine yardımcı olmak üzere meslek okulu
mezunu asistanların çalışabileceğini, ancak çocukla ilgili olup biten konusunda üniversite mezunu öğretmenin
sorumluluk üstlenen ve kontrol eden pozisyonda olması gerektiğini, sınıfa göz kulak olması ve günün
faaliyetlerini/müfredatı yönlendirmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Fakat tüm katılımcılar, öğretmenlerin üniversite mezunu olması gerektiğini düşünmemektedir. Bu
katılımcılara göre, bir bakım merkezinde çalışan öğretmenden beklenen, şefkatli olması, tüm çocuklarla
ilgilenmesi, tecrübeli olması ve çocuklarının sevebileceği biri olmasıdır.
“Bence üniversite mezunu veya meslek okulu mezunu olmak çok önemli değil. Çocuk gelişimiyle ilgili
aynı eğitimi alıyorsun neticede. Oysa tecrübeye sahip olmak ve çocuklarla samimi bir şekilde ilgilenmek
büyük fark yaratıyor. Kendi çocuklarımda ben bunu gözlemledim.” (Çalışmayan anne, 28, ilkokul
mezunu, Samsun)
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Özellikle kırsal kesimde yaşayan anneler için bakım veren kişinin eğitim durumu, hele küçük çocuklar
açısından, öğretmenin çocuk bakım tecrübesi ve güvenilirliği kadar önemli değildir. Ayrıca bu annelere göre
çocuk gelişimi bölümünde okuyarak meslek okulundan mezun olmak itibarlı bir şeydir ve öğretmeni gereken
bilgiyle donatır. Yine de bu anneler öğretmenin çocuklarla olan ilişkisinin çok önemli olduğunu, kötü muamele
riski hiç olmayacak şekilde, tamamen ilgi ve sevgiye dayalı bir ilişki olması gerektiğini belirtmişlerdir.
Aynı yaş grubundan oluşan sınıflar
Aynı yaş grubundan oluşan sınıflar hem erken çocukluk gelişimi açısından hem de çocukların güvenlik
ve emniyeti açısından arzu edilen durumdur. Bir taraftan, katılımcılar çocukların ihtiyaç ve kapasitelerinin
yaşa göre değişmesinden dolayı sosyal ve bilişsel gelişim açısından aynı yaş grubundan oluşan sınıfların daha
iyi olduğuna inanmaktadır. Bu açıdan ebeveynler klasik anlamda Türk eğitim sisteminde her yaşa ayrı şekilde
geliştirilmiş müfredat olduğu için özellikle daha büyük yaştaki çocukların, daha küçük çocuklarla aynı
sınıfta/grupta bulunarak davranışsal ve bilişsel açıdan olumsuz etkileneceğine inanmaktadır. Diğer taraftan,
yaşça daha büyük çocukların küçüklerine sataşması da küçük çocukların fiziksel ve psikolojik sağlığı açısından
bir endişe olarak dile getirilmiştir.78
Çocuk:Personel Oranının Düşük Olması
Etkileşimli oyunda katılımcılar 15 çocuğa 1 öğretmen oranını yüksek bulmuşlardır ve pek çoğu oyunu daha
düşük bir çocuk:öğretmen oranından yana kullanmıştır. Çocuk:personel oranının yüksek olmasının,
öğretmenin/personelin her bir çocukla geçireceği zamanı etkileyeceği ve bazı problemlere sebep olacağı
düşünülmektedir:





Sınıfın kalabalık olmasından dolayı çocukların bilişsel gelişim olanaklarının azalması,
Hem çocuk sayısından hem de ilgilenebilecek yeterli sayıda personel olmamasından dolayı çocukların
fiziksel bakımının ve hijyen standartlarının bozulması (desteğin olmaması),
Çok fazla sayıda çocukla ilgilenmenin ağır sorumluluğu altında kalan öğretmenlerin/personelin
çocuklara kötü muamele göstermesi,
Ciddi güvenlik riski altında kalan bir çocuğun durumunun öğretmen tarafından fark edilmemesi.

Bu oranın düşük olması, mutlaka tüm personelin öğretmen olması gerektiği anlamına gelmez; yeter ki personel
(örneğin öğretmen asistanı ve/veya personel) yukarıdaki endişelerin gerçekleşmesini önleyebilsin.
Katılımcılardan birinin dile getirdiği gibi: “daha fazla öğretmen olmalı … Diyelim ki üniversite mezunu öğretmenler
asıl öğretmen, meslek lisesi mezunu olanlar da bu öğretmenlerin asistanı olabilir.” (Çalışmayan anne, 28, lise
mezunu, Eskişehir )

Bahçe/Oyun parkı
Bir bahçeye/oyun parkına sahip olmak, çocuk bakım merkezlerinin yerine getirmek zorunda olduğu
standartlardan biridir; ancak ebeveynler açısından bu özellik her ne kadar arzu edilen bir özellik olsa da
listenin en üst sıralarında yer almamaktadır ve oyundaki toplam oyların sadece yüzde 11’ini almıştır.
Okulda bir bahçe veya oyun parkının bulunması çoğunlukla çocukların fiziksel aktiviteleri için istenmektedir.

Katılımcılar, aralarında sadece bir yaş fark olan çocukları aynı gruba almanın çok da sorun olmayacağını belirtmiştir.
Birden fazla yaş farkı ise istenmemektedir.
78
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Katılımcılar, çocuklarının sokakta oynamasına izin vermediklerini, bu nedenle çocukların (özellikle de hiperaktif
olduğu düşünülenlerin) ‘enerjilerini boşaltacakları’ bir yere ihtiyaç duydukları belirtilmiştir. Dolayısıyla oyun
parkının çocuklara koşup oynayabilecekleri bir alan sağladığı düşünülmektedir.79
Anneler, ‘kendi mahallelerinde’ bir bakım merkezi bulunmasını isterken bahçe imkanına sahip olmanın
mümkün olmayabileceğinin de farkındadır. Odak grup tartışmasına katılan kişiler kent merkezlerinde bulunan
çoğu binada bahçe için boş alan bulunmadığını ve bu amaçla yeni altyapı inşa etmeye uygun yer bulmanın ne
kadar zor olduğunu anlamaktadır. Bir annenin ifadeleriyle:
“Ben burada, yani Samsun merkezinde 12 yıldır yaşıyorum. Bina, bina, bina!! Her yer yüksek bina dolu!
Bu mahallede düzgün bir bahçesi olan anaokulu açmak imkansız; her şey beton, bahçe için alan yok.
Üstelik daha çok beton yığmaya devam ediyorlar.” (Çalışan anne, 34, üniversite mezunu, Samsun)
Katılımcılar için çocuklarının güvenliği de çok önemlidir; başka çocuklar tarafından örselenmek, özellikle bir
kamu okulu söz konusu ise ilkokul ve ortaokul çocuklarının küçük çocuklara sataşması veya onları örseleme
riski endişe vericidir. Bu açıdan katılımcılar, farklı yaşlardan diğer çocuklarla ortak kullanılan bir oyun parkı
istemediklerini belirtmiştir. Katılımcıların bahçeyle ilgili tartışmalarından anlaşıldığı üzere, ebeveynlerin istediği
ve ihtiyaç duyduğu şey, çocukların fiziksel aktivite yapıp oyun oynayabileceği alan ve/veya etkinliklerdir:
“Benim için açık alan (yani bahçe) çocuğun hareket edip enerjisini boşaltabilmesi için çok önemlidir.”
(Baba, 32, lise mezunu, Samsun)
“Benim bir anaokulundan beklentim güvenlik ve emniyettir. İlkokullardan veya diğer öğrencilerden ayrı
olmalıdır. Bir apartmanda bile olabilir mesela.” (Çalışan anne, 34, ilkokul mezunu, Gaziantep)

Müfredat Dışı Faaliyetler/Okul Gezileri/Öğrenme Materyalleri
Katılımcılar, müfredat dışı faaliyetlerin (örneğin geleneksel halk oyunları, drama, spor faaliyetleri) ve okul
gezilerinin (müze, anıt vb.) çocukların bilgi ve becerisini geliştirmekte önemli olduğunu, aynı zamanda çocuklara
sosyalleşmek ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunmak (sosyal ve davranışsal gelişim) açısından ilave alan
yaratılmış olduğunu düşünmektedir. Ebeveynler müfredat dışı faaliyetlerin çocukların öz güvenini de arttırdığını,
ancak kendileri çocuklarını bu mekanları gezmeye götüremediği için okul gezilerine ihtiyaç duyduklarını
belirtmişlerdir. Genel anlamda bakım merkezindeki öğretim ve müfredat materyallerine önemli bir vurgu
yapılmamıştır ve anneler öğretici oyuncaklar/öğrenme materyalleri için pek görüş ifade etmemiştir (sadece,
bakım merkezinde çocuk başına iki oyuncak yeter denmiştir).

3.7 ÇOCUK BAKIM HİZMET BEDELİNİ ÖDEYEBİLİRLİK DURUMU
Çocuk bakım hizmetlerinin yüksek maliyetli oluşu hem çalışan hem de çalışmayan anneler için büyük
bir problemdir, ayrıca çocuk bakım hizmetinden yaygın şekilde faydalanılmasına engel olan temel
faktörlerden biridir. Yüksek maliyetler, çalışma potansiyeline sahip annelerin işe yeniden başlamasına da

‘Bahçeyle’ ilgili daha ideal imgelerde “çocukların tıpkı köylerdeki gibi toprakla oynayabildiği, ürün yetiştirebildiği bir yer”
tasvir edilmektedir.
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engel olmaktadır. Kamuya bağlı bakım hizmetlerinin (tüm anneler için) yaş ve (çalışan anneler için) çalışma
saatleriyle ilgili getirdiği kısıtlılıklar ebeveynleri 5 yaş altı çocuklar için veya tam gün hizmet için özel bakım
merkezlerine gitmeye zorlamaktadır, ancak annelerin çoğu bu hizmetleri karşılayamadıklarını belirtmiştir.
Hizmet bedeli olarak daha düşük ücret ödenmesi mümkün olsaydı aileler (a) devamlı olarak örneğin (36 yaş arasında) üst üste 3 yıl çocuk bakım merkezi hizmetlerinden faydalanabilirdi ve (b) birden fazla
küçük çocuğu olan aileler bu hizmeti her bir çocuk için karşılayabilirdi. Maliyetler, katılımcıların sürekli
olarak ve küçük yaşlardan itibaren çocuk bakım hizmetlerinden faydalanma imkanını ve isteğini doğrudan
etkilemektedir. Maliyetin yüksek olması, ailelerin bakım merkezine çocuklarını gönderebilecekleri en erken yaşla
ilgili kararlarını da etkilemektedir. Örneğin bazı katılımcılar fazladan bir yıllık maliyeti karşılamamak adına
çocuklarını bakım merkezine bir yıl daha geç gönderdiklerini belirtmiştir. Aynı şekilde maliyetler, ailelerin kaç
çocuğu bakım merkezine göndermeyi maddi açıdan karşılayabileceklerine dair kararı da etkilemektedir. Birden
fazla küçük çocuğa sahip ailelerde, bakım hizmeti fiyatının yüksek oluşu bu hizmetlerden faydalanmaya ve
kadınların işgücüne katılımına engel olmaktadır (Bölüm 3.4 Şekil 21’de yer alan ücretler farkı ve çocuk bakım
maliyetleri ile ilgili analize de bakınız).
Çocuk bakım hizmeti bedelini ödeyebilirlik durumu; annenin eğitim seviyesi ve hanedeki kişi başı gelir
arttıkça, annenin çalışma durumuna da bağlı olarak artmaktadır ve çalışan anneler çocuk bakımı için
daha fazla ödeyebilirlik imkanına ve isteğine sahiptir. Temel ve gelişmiş anaokulu modelleri açısından odak
gruplarda yer alan annelerden bu hizmetlerin karşılığında aylık ne kadar ödeme yapabileceklerini tahmin
etmeleri istenmiştir. Eğitim düzeyi ve hanede kişi başı gelir düzeyi düşük olan anneler için iki anaokulu modeli
arasında ciddi bir ödeyebilirlik farkı bulunmamaktadır, ancak lise veya üniversite mezunu anneler arasında bu
fark daha büyüktür. Bu kadınlar, iki modeli derecelendirirken gelişmiş modele daha yüksek puan vermişlerdir;
oysa eğitim durumu daha düşük olan kadınlar (ve özellikle kırsal kesimdeki kadınlar) temel modele daha yüksek
puanlar vermiştir. Odak grup çalışmalarında elde edilen sonuçlar da hanehalkı talep verilerinden elde edilen
bulgularla tutarlıdır; araştırmada kadınlara ‘kendi mahallelerinde güvenli, emniyetli, temiz ve ‘kabul edilebilir’
kalitede bir anaokulu için ne kadar ücret ödeyebilecekleri’ sorulmuştur. Nicel hanehalkı talep anketinde sorulan
bu soruya verilen cevaplardan elde edilen sonuçlar, gelişmiş anaokulu modeli için belirtilen ödeyebilirlik
düzeyine benzerdir (bkz.: Şekil 25).
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Şekil 25 Anne ve hanehalkı özelliklerine göre, temel ve gelişmiş çocuk bakım modeli80 için
ödeyebilirlik durumu

(tam gün hizmet için aylık TL)

Panel A: Hanede kişi başı gelire göre

Panel B: Annenin eğitim durumuna göre

400

400

503

200
255
167
109

138

Tutar (TL)

600

Tutar (TL)

600

534

550

200

114

164

0

0
<=300

300-600

Çocuk bakım merkezi - Temel (Model 1)

308

287

309

262

>600

171

153

131

İlköğretimden az

177

156

İlköğretim

Çocuk bakım merkezi - Temel (Model 1)

519

317

183

Lise

Üniversite ve üzeri

Çocuk bakım merkezi - Gelişmiş (Model 2)

Ödeyebilirlik - Ankette cevaplandığıi şekliyle

Çocuk bakım merkezi - Gelişmiş (Model 2)

Ödeyebilirlik - Ankette cevaplandığı şekliyle

Panel C: Annenin istihdam durumuna göre

Panel D: Evde anneye verilen destek seviyesine
göre81

400

400

300

Tutar (TL)

Tutar (TL)

300

200
351

200

416
369

326

294

100

100

213

225

246

250

222
150

137

0
Ev içi destek düşük

0
Çalışmıyor
Çocuk bakım merkezi - Temel (Model 1)

Çalışıyor
Çocuk bakım merkezi - Gelişmiş (Model 2)

Çocuk bakım merkezi - Temel (Model 1)

Ev içi destek yüksek
Çocuk bakım merkezi - Gelişmiş (Model 2)

Ödeyebilirlik - Ankette cevaplandığı şekliyle

Ödeyebilirlik - Ankette cevaplandığı şekliyle

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Talep Verisi Hanehalkı Anketi ve Odak Grup Çalışmaları.

Çocuk bakım hizmetleri için ödeyebilirlik düzeyi, şu anda piyasada mevcut fiyatlardan çok daha
düşüktür. Hizmet sağlayıcı düzeyinde yapılan arz anketinde elde edilen fiyatlarla odak gruplarda temel ve
gelişmiş anaokulu modelleri için belirtilen ödeyebilirlik düzeyleri bir arada düşünüldüğünde; şu anki fiyat
yapısının, özellikle özel hizmet sunumu açısından, hanelerin ödeyebilme imkanı veya isteğinden çok daha
yüksek olduğu görülmektedir. Çocuk bakım hizmet bedelini ödeyebilirlik düzeyi, hanehalkının kişi başı geliriyle
doğru orantılı artmaktadır: temel anaokulu modeline, daha varlıklı aileler daha düşük puan vermektedir; hanede
kişi başı gelir arttıkça bu hizmet için ödeyebilirlik düzeyinin de azaldığı görülmektedir (bkz.: Şekil 26 Panel A).
Bu aileler daha ziyade gelişmiş anaokulu modeli için ödeme yapmaya isteklidir (bkz.: Şekil 26 Panel B).
Şekil 26 Piyasa fiyatları, temel veya gelişmiş anaokulu modeli için
pek çok ailenin ödeyebileceğinden daha yüksektir82
(İki ayrı model için hanedeki kişi başı gelire göre ödeyebilirlik durumu)
Kaliteyle ilgili beklentileri ele alan
Bölüm 3.6.2.’de çocuk bakımına dair
80
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Kadınların ödeyebilirlik durumu, Panel A
kendileri için mevcut bakım
Temel özelliklere sahip anaokulu için ödeyebilirlik
hizmetlerinin fiyatı ve kalitesiyle
belirlenmektedir. Bir başka deyişle
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Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Odak Grup Çalışmaları ödeyebilirlik) kararında belirleyici “Kendi Anaokulunu Tasarla Oyunu” Sonuçları.
olmaktadır. Gelir düzeyi arttıkça,
sunulan kalitenin değeriyle ilgili
görüşler daha ağırlık kazanmaktadır. Kişi başı geliri daha yüksek olan kadınlar, kendi beklentilerini karşılayan
daha kaliteli hizmetleri karşılayabilmektedir; dolayısıyla kendilerini tatmin etmeyen düzeyde bir kalite için (Model
1, temel model) ödeme yapmaya istekli değillerdir (bkz.: Şekil 26).
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4 SONUÇLAR VE POLİTİKALARA YÖNELİK ÇIKARIMLAR
Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri çalışmasında, Türkiye’de mevcut çocuk bakım hizmetlerinde talep ve
arz bilgisi derlenip incelenmiştir. Çalışmanın arz yönü için, Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 377 kamu

temel ve gelişmiş modeller açıklanmaktadır.
81 Evde anneye verilen destek düzeyi, hanehalkı talep verileri kullanılarak tahmin edilmiştir. Destek endeksinde (1 ile 5
arasında) 2,5’in üzerinde puan alan destek, yüksek düzey destek olarak tanımlanmıştır (bkz.: Bölüm 3.1 Kadınların Bakım
Yükü ve Çocuk Bakım Sorumlulukları – destek endeksine ait detayları burada bulabilirsiniz.)
82 Bu analizdeki fiyat verileri, iki veri seti arasında karşılaştırma yapabilmek adına, hizmet sağlayıcılarla yapılan arz
çalışmasından ve hanehalkı talep verilerinden ayrı ayrı alınmıştır. Ortalama gündüz bakım hizmeti fiyatları, özel hizmet
sağlayıcıların fiyatlarıdır.
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okulu ile 163 özel okuldan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (ASPB) bağlı 63 özel okuldan, yani toplamda
Türkiye’nin 5 ilinden (İstanbul, Denizli, Eskişehir, Samsun ve Gaziantep) 603 hizmet sağlayıcıdan veri
toplanmıştır. 83 Yapılan analizde, hizmetlerin şu anda mevcut bulunuşu (çalışma saatleri, yer, yaş grupları için
mevcut hizmetler), kalite (bina altyapısı, materyaller, müfredat ve insan kaynakları) ve hizmet sunumu
karşılığında talep edilen fiyatlar incelenmiştir. Çalışmanın talep yönü içinse, arzla ilgili araştırmanın yapıldığı
aynı illerde hanehalkı anketleri (0-6 yaş grubunda çocuğu olan) 371 anne ile gerçekleştirilmiştir. Hem çocuk
bakım hizmetlerinden faydalanan hem de bu hizmetlerden faydalanmayan annelerden veri toplanmıştır. Nicel
veri toplama işleminden sonra, işin talep boyutunu nitel olarak inceleyebilmek için annelerle (ve babalarla) 25
adet odak grup tartışması gerçekleştirilmiştir. Talep analizinde amaç; çocuk bakım hizmetleriyle ilgili annelerin
(ve babaların) algılarını ve görüşlerini, hizmetin mevcut bulunuşuyla ilgili beklentileri, çocuk bakım hizmetinin
kalite ve fiyatlarını anlamaktır. Son olarak da yer, hizmet verilen yaş grubu, hizmet sağlayıcı türleri de dahil
eldeki idari verileri kullanarak çocuk bakım hizmetleri haritaları oluşturulmuştur. Bu çalışma şu ana kadar
Türkiye’de çocuk bakım hizmetleriyle ilgili olarak yapılan en büyük ve kapsamlı çalışmadır ve şu an mevcut
bakım hizmetleriyle, bu hizmetlerdeki arz ve talep arasındaki boşluğu ele almaktadır.
Bu araştırmanın bulgularına göre Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerine yönelik karşılanmamış çok büyük
bir ihtiyaç ve talep bulunmaktadır. Şu an Türkiye’de 3-5 yaş grubu arasında olan 3,8 milyon çocuk içerisinden
okul öncesi eğitime kayıtlı çocuk sayısı 1,1 milyondur, yani net kayıt oranı yüzde 29’dur. Yüzde 80,6 olan OECD
ortalamasına ulaşabilmek için,84 okul başına ortalama kayıt oranları düşünüldüğünde, 42.388 yeni çocuk bakım
merkezine ihtiyaç duyulmaktadır; bu yaş grubundaki tüm çocuklara erişebilmek ve yüzde 100 kayıt oranlarını
yakalayabilmek için gereken okul sayısı ise 58.380’dir.
Arzla İlgili Bulgular:
Arz analizine göre, hizmet sunulan yaş grupları, hizmet saatleri ve okulun bulunduğu yerle ilgili olarak
mevcut durumda kısıtlılıklar bulunmaktadır. Ankete katılan okullarda mevcut kontenjanın yüzde 61’i 5 yaş
ve üzeri çocuklar içindir ve sadece yüzde 6’sı 0-2 yaş grubundaki çocuklara ayrılmıştır. Bu durum anneler için
sorun teşkil etmekte, çocukları 3 yaşına girmeden işe başlamalarını zorlaştırmaktadır. Ayrıca ankete katılan
hizmet sağlayıcıların yüzde 58’i tam gün hizmet verdiklerini belirtse de bu hizmet sağlayıcıların çoğu özeldir ve
ortalama bir ailenin ödeyebilirlik seviyesinden veya isteğinden çok daha yüksek fiyatlara hizmet sunmaktadırlar.
Üstelik yıl içerisinde hizmet verdikleri aylar açısından da kısıtlılıklar mevcuttur. Kamuya bağlı pek çok bakım
hizmeti sağlayıcısı genelde yarım gün çalışmaktadır ve yaz aylarında çalışmamaktadır. Dolayısıyla kamu
okulları, annelerin bakım görevlerine katkı sağlayıp işgücüne katılabilmelerini kolaylaştıracak ortamın
oluşmasına ciddi bir katkı yapmamaktadır.
Türkiye’de çocuk bakım hizmeti sunumuyla ilgili olarak, hizmet sağlayıcıların mevcut standartlar ve
mevzuatla ilgili görüş ve algısı bize, pek çoğunun geçmişte veya şu anda standartlara uymakla ilgili
zorluk yaşadığını göstermektedir. Ankete katılan kamuya bağlı ve özel hizmet sağlayıcıların yarısı (yüzde
47,3’ü) standartların en azından bir kısmını yerine getirmekte geçmişte veya şu anda zorluk yaşadıklarını
belirtmiştir. MEB ve ASPB’ye bağlı olarak çalışan özel okulların yerine getirmekte en çok zorlandıkları
standartlardan biri, binanın bir bahçeye erişiminin olmasıdır.

Ziyaret edilen okul örneklemi, MEB ve ASPB tarafından sağlanan listelerden ve doğrudan saha çalışmasından yola
çıkılarak hazırlanmıştır.
84 Kaynak: 2010 yılı çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmetleri kayıt bilgisi, OECD Aile Veri Tabanı
83
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Kamu ve özel hizmet sağlayıcılar, insan kaynakları kalitesi açısından benzer durumda, materyal ve
müfredat kalitesi açısından da ortalamada aşağı yukarı benzer durumdadır; halbuki bina ve altyapı
kalitesi açısından kamuya bağlı ve özel okullar arasında büyük bir fark bulunmaktadır. Özel hizmet
sağlayıcıların çalışmaya başlayabilmek için yerine getirmeleri gereken koşullar düşünüldüğünde, altyapı ve bina
kalitesinin kamuya bağlı hizmet sağlayıcılara kıyasla özel hizmet sağlayıcılarda çok daha yüksek olması şaşırtıcı
bir durum değildir. Aslında kamu ve özel hizmet sağlayıcılar arasındaki genel kalite farkı büyük ölçüde altyapı
ve bina kalitesi farklılıklarıyla açıklanabilir, bu da daha yüksek kira bedelleri ödenmesi üzerinden özel hizmet
sağlayıcılarının fiyatlarını etkilemektedir.
Özel hizmet sağlayıcıların işletme maliyetleri arasında en büyük gider kalemini kira oluşturmaktadır ve
kira, okul fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Özel okullar altyapı koşulları açısından çok daha yüksek
kalitede hizmet sunmakta, ama aynı zamanda bu seviyede kalite sunabilmek için işletme giderleri açısından
yüksek maliyetler üstlenmektedir. Öte yandan kamu okulları aynı kira maliyetleriyle karşı karşıya değildir. Okul
kalitesinde söz konusu olabilecek farklılıklar kontrol edildiğinde, kirayla özel okul fiyatları arasında pozitif
korelasyon olduğu görülmüştür. Ayrıca özel okulların medyan aylık kirası, bulunduğu bölgenin refah düzeyiyle
birlikte artmaktadır. Dolayısıyla analiz sonuçları bize, kentsel alanlarda özel hizmetlerden faydalananların,
öğretim malzemelerinin kalitesi ve öğretmenlerin/bakıcı ablaların çocuklarla kaliteli etkileşiminden ziyade
temelde okulun kirası ve bulunduğu yer için para ödediğini göstermiştir.
Taleple İlgili Bulgular:
Talep analizinin ortaya koyduğu sonuca göre, merkez bazlı bakım hizmetlerinin kullanımı şu anda düşük
olsa da özellikle 3-6 yaş grubundaki çocuklar için okul öncesi eğitim hizmetlerine büyük bir talep
bulunmaktadır. Küçük çocuklara kaliteli erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetleri sunmanın faydaları,
annenin eğitim ve çalışma durumu ne olursa olsun ebeveynler tarafından bilinip kabul edilmektedir. Erken
çocukluk eğitimi ve bakımının (EÇEB) faydalarıyla ilgili toplumda yaygın bir bilinç bulunmaktadır. Tüm farklı
sosyo-ekonomik yapıları temsil eden anne ve babalar odak gruplarda EÇEB’in faydalarından, özellikle de
çocuğun sosyal-davranışsal becerilerinin gelişiminde, bilişsel ve akademik dönem öncesi becerilerin gelişiminde
EÇEB’in sağladığı faydalardan bahsetmiştir. 3 yaş altındaki çocuklar için gündüz bakım hizmetlerine olan talep
ise daha az dile getirilmiştir. Bir çocuğun okul öncesi eğitime başlaması için en erken yaşın ne olduğuna dair
kabul edilen normlar, hizmetin mevcut olup olmayışına ve artan kullanım oranına göre değişebilir; ancak mevcut
sistemde 0-2 yaş grubundaki çocukların gündüz bakım hizmetlerine erişiminin arttırılması, doğum izninden
hemen sonra gündüz bakım desteğine ihtiyaç duyan anneleri olumlu yönde etkilemesi muhtemeldir; 3-6 yaş
grubundaki çocukların bu hizmetlere daha yaygın şekilde erişmesini sağlamak ise nüfusun büyük çoğunluğunda
memnuniyetle karşılanabilir.
Çocuk bakımı desteğinin annelere sağladığı faydalar da talep araştırmasındaki odak grup katılımcıları
tarafından bilinip kabul edilmektedir. Bu gruplar anneye sağlanan faydanın psikolojik (kadınların bakım
yükünün azalması açısından) ve ekonomik yanları olduğunu belirtmektedir; gruplarda yer alan pek çok anne,
özel bakım hizmetinin maliyetiyle, işgücü piyasasında potansiyel olarak kendilerinin kazanacağı ücret arasındaki
farkın bir işte çalışmaya değmeyecek kadar düşük olduğunu belirtmiştir.
Çocuk bakım hizmetlerinin sunumunda devletin rol oynaması gerektiğine dair giderek artan bir talep
bulunmaktadır. Hanehalkı anketine katılan annelerin yüzde 79,8’i, okul öncesi eğitim yaşındaki çocuklara
bakım sağlamada devletin sorumluluğu bulunduğunu belirtmiştir. Ancak şu anda kamuya bağlı çocuk bakım ve
okul öncesi eğitim hizmetlerinin yapısı kadınların işgücüne katılımını destekler nitelikte değildir. Odak grup
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çalışmalarına göre, okul öncesi eğitim için verilen kamu hizmetleri karşılığında talep edilen ücret nispeten daha
uygun olmakla birlikte çocukların buralardan faydalanacağı saatler ve bu hizmetlerin verildiği yaş gruplarına
göre kalite ve erişebilirlik durumu ele alındığında, annelerin işte oldukları sürede bu hizmetleri bir gündüz bakım
seçeneği olarak kullanamadıkları, kısıtlayıcı bir yapının mevcut olduğu görülmektedir. Bunun sonucunda da
işgücüne katılmak isteyen kadınlar özel hizmet sağlayıcıları tercih etmek zorunda kalmaktadır. Türkiye’de çocuk
bakım hizmetlerinin kullanımı ile kadınların işgücüne katılımı arasında ciddi bir korelasyonun bulunmadığını
gösteren veri analizlerinin sonuçları da aynı duruma işaret etmektedir. Başka bir deyişle Türkiye’de şu an mevcut
olan çocuk bakım hizmetleri, ortalamada kadınların işgücüne katılımına doğrudan olumlu bir etki
yapmamaktadır. Sadece özel hizmet sağlayıcıların hizmetlerinden faydalanmak ile kadın istihdamındaki yüksek
oranlar arasında bir bağlantı bulunmaktadır (Bu bağlantı iki yönlüdür; çalışan kadınlar daha çok özel hizmete
ihtiyaç duymaktadır, özel hizmetlerin mevcut oluşu ve çalışma saatleri de kadınların işgücü piyasasında
kalmasını sağlamaktadır.)
Odak grup çalışmaları, ailelerin bütçesine uygun çocuk bakım hizmetlerine şu an karşılanabilenden daha
fazlasına yönelik talebin mevcut olduğunu ve kaliteli, uygun fiyatlı çocuk bakım hizmetlerinin
yaygınlaştırılmasının kadınların işgücüne katılımını arttırabileceğini göstermiştir. Özel bakım
merkezlerinin sunduğu hizmetlerin maliyeti, hanehalkı verilerinde ve odak grup çalışmalarında yer alan ailelerin
çoğunun ‘maddi olarak karşılayamayacağı’ düzeydedir. Aileler bu hizmetleri kalite ve erişilebilirlik açısından
daha iyi puanlarla derecelendirmiştir, ancak yapılan odak grup çalışmalarında bu hizmetler çoğu aile tarafından
‘çok pahalı’ olarak nitelendirilmiştir. Odak grup çalışmalarında pek çok kadın (tartışmalara katılan kadınların
yüzde 38’i) maddi olarak karşılayabilecekleri okul öncesi eğitim ve bakım hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını (ve
böyle bir beklentiye sahip olduklarını) belirtmiştir; ayrıca önemli bir kısmı da bu hizmetlerin daha yaygın,
erişilebilir, kabul edilebilir kalitede ve daha düşük fiyatlarla veriliyor olması halinde işgücü piyasasına
katılabileceklerini belirtmiştir.
TÜRKİYE’DEKİ ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNDE ARZ VE TALEP DURUMU BİRBİRİYLE UYUMLU
DEĞİLDİR
Bu çalışmada; Türkiye’de çocuk bakım hizmetleri pazarının rekabetçi fiyatlarla işlemediği, mevcut hizmetlerle
ilgili arz ve talebin de üç yönden birbiriyle uyumlu olmadığı ortaya konmuştur:
Pazardaki uyumsuzluk durumu, şu üç seviyede özetlenmiştir: (i) erişilebilirlik ve hizmetin bulunduğu
yer, (ii) fiyatlar ve ödeyebilirlik, son olarak da (iii) hizmet kalitesi ve kalite beklentileri. Aslında bu durum,
arz ve talep arasında; hizmetin mevcut bulunuşu, fiyatları ve kalitesiyle ilgili beklentiler açısından pazardaki
uyumsuzluktan kaynaklanmaktadır ve temelde nedeni, bu gizli talebi karşılamaya yetecek kamu hizmetlerinin
veya finansmanın olmayışı ve özellikle özel hizmet sunumuna yönelik yüksek standartlar ve düzenlemelerdir.
 Erişilebilirlik ve Yer Açısından Uyumsuzluk
Kentlerde nüfusun yoğun olduğu bölgelerde çocuk bakım hizmetleri her zaman mevcut
olmayabilmektedir. Sunulan regresyon analizinde, nüfus, ilgili yaş grubundaki çocuk sayısı, kadınların okur
yazarlık oranı ve ildeki refah düzeyi kontrol edildiğinde, ilin nüfus yoğunluğu ile çocuk bakım hizmeti arzı
arasında negatif korelasyon bulunduğu görülmüştür. İstanbul’un merkezi ilçelerinden biri olan Beyoğlu, raporda
bir vaka olarak ele alınmıştır: burada 3-5 yaş grubundaki çocuk sayısı 10.057’dir ve özel çocuk bakım hizmeti
sunan okul sayısı ise sadece 4’tür. Bu durumdan dolayı çok sayıda çocuk, bakım hizmeti bedelini ödeyebilecek
durumda olsa dahi bu hizmetlerden faydalanabilmek için her gün uzun mesafe yol gidip gelmektedir. Özel
okullardaki çocukların ortalama yüzde 18,1’inin okula gidip gelmek için her gün ‘uzun mesafe’ katettiği rapor
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edilmiştir. Bu durum, ulaşım masrafını ve yolda geçen süreyi arttırdığından çocuk bakım hizmeti için ailelerin
ödemesi gereken miktarı da arttırmaktadır.
Ebeveynlerin bir gün ve bir yıl içerisinde çocuk bakım hizmetinden faydalanabileceği saatler ve aylar
sınırlıdır. Ankete katılan hizmet sağlayıcıların yüzde 58’inin tam gün hizmet verdiği, bunlardan yüzde 60’ının
ise özel hizmet sağlayıcı olduğu rapor edilmiştir. Kamu okullarının pek çoğu yarım gün hizmet sunmakta olduğu
için, çalışan annelerin ihtiyaçlarına tam olarak cevap verememektedir. Çoğu kamu okulu eğitim yılı takvimini
esas aldığından Haziran ayında iki, Eylül ayında da iki hafta açık olduklarını belirtmiştir. Kamuya bağlı hizmet
sağlayıcıların kapalı olduğu aylar, çalışan anneler için sorun teşkil etmektedir.
Daha küçük yaştaki çocuklar açısından, mevcut çalışma saatleri ve hizmetin yaygınlığı da, özellikle
işgücüne katılmak isteyen anneler tarafından bir sorun olarak belirtilmiştir. Kamuya bağlı hizmet
sağlayıcılar genelde 3-6 yaş grubu için ve yarım gün süreyle hizmet vermektedir; dolayısıyla çalışması gereken
kadınlar bu hizmetlerden etkili şekilde faydalanamamakta, işte geçirdikleri süre boyunca ‘çocuk bakım’
ihtiyaçlarını bu yolla karşılayamamaktadır. Çalışan bir kadının evden çıkıp işe gidebilmesi için ya (aile
fertlerinden biri veya bir bakıcı tarafından) evde özel desteğe sahip olması ya da özel çocuk bakım ve okul
öncesi eğitim hizmetlerinden faydalanması gerekmektedir.
Orta sınıf ve yoksul ailelerin hem evlerine yakın yerlerde hem de iş yerlerinde –kamuya bağlı veya özel
hizmet sunumu yoluyla- çocuk bakım hizmetlerinin mevcut olması, Türkiye’de kadınların gündüz bakım
hizmetlerinden faydalanıp işgücüne katılma ‘seçeneğine’ sahip olabilmesi için gereklidir. Hem iş
yerlerindeki bakım merkezlerinin hem de ailelerin yaşadığı bölgeye yakın yerlerde bulunan merkezlerin, bu
hizmetten faydalanacak anne ve çocukların kolaylıkla erişebileceği bir konuma sahip olması son derece
önemlidir.
Ekonomik açıdan çocuk bakım hizmetlerinin şu anki durumu ve bu hizmetin sunumunda kullanılan
mevcut modeller düşünüldüğünde; bakım hizmetlerinin yerel düzeyde (yoksul ve orta sınıf mahallelerde)
ve az sayıda çocuğa hitap edecek şekilde mevcut bulundurulması, özel hizmet sağlayıcılar açısından
pek de anlamlı değildir. Raporda yer alan (başa baş noktasıyla ilgili) karlılık analizine göre; bakım merkezlerinin
kurulması için gereken maliyetler çok yüksek olduğundan, her bir merkeze kayıtlı çocuk sayısı en az 40-50
civarında olmalıdır ki özel hizmet sağlayıcılar yüksek kuruluş maliyetlerini karşılayabilsin. Merkeze kayıtlı 20
çocuk olduğunu düşünürsek, özel bir hizmet sağlayıcının kuruluş maliyetlerini karşılayıp başa baş noktasından
itibaren karlılığa geçmesi için, şu anki ortalama pazar fiyatlarıyla 3,1 yıl geçmesi gerekmektedir; ailelerin bakım
hizmetleri bedelini ödeyebilirliğiyle ilgili mevcut durumda ise 9,4 yıl geçmesi gerekmektedir.85
Ruhsat alabilmek için gerekli koşullar, özellikle de altyapı ve bina kalitesiyle ilgili minimum standartlar
oldukça sert olduğundan hizmet sunumu sınırlı düzeydedir; yani sadece bu gereklilikleri yerine
getirebilen hizmet sağlayıcılar bakım merkezi açabilmektedir. Anket sonuçlarına göre, arz araştırmasında
yer alan özel hizmet sağlayıcıların yüzde 47,3’ü en azından bazı standartları yerine getirmekte “geçmişte veya
şu anda zorluklar” yaşadıklarını belirtmiş, yüzde 36,7’si ise altyapıyla ilgili, özellikle de kent merkezlerinde dış
mekan ve bahçe gereklilikleriyle ilgili zorluk yaşadıklarını bildirmiştir. Pazara girerken karşılaşılan ciddi engeller
düşünüldüğünde, fiyatlandırmanın da rekabetçi bir şekilde yapılamadığı görülmektedir; ruhsat gerekliliklerini
yerine getirmeyi başaran özel hizmet sağlayıcılar ise yüksek fiyatlar talep etmektedir (Kuruluş maliyetlerini
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Bu alt sınırda bir tahmindir ve finansman maliyetini (finans piyasasında risksiz faiz oranı) içermemektedir.
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çıkarabilmek için biraz da buna ihtiyaçları vardır.). Pazara girişte yaşanan bu engellerden dolayı mevcut pazar
fiyatlarında çocuk bakım hizmetlerinin arzı ve hizmet talebi arasında büyük bir fark bulunmaktadır.
 Hizmet Kalitesi ve Kalite Beklentileri Açısından Uyumsuzluk
Materyal, müfredat kalitesi ve insan kaynakları kalitesi açısından kamuya bağlı ve özel hizmet
sağlayıcılar birbirine benzer durumda olsa da altyapı kalitesi açısından özel hizmet sağlayıcılar çok daha
iyi durumdadır. Okul öncesi eğitim yaşında olan çocukların bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimleri açısından
hizmet kalitesi gerçekten çok önemlidir. Ancak ilginçtir ki kamuya bağlı ve özel hizmet sağlayıcılar arasındaki
kalite farkı, temelde altyapı kalitesinden kaynaklanmaktadır. Varılan sonuca göre özel hizmet sağlayıcılar
toplamda, kamuya bağlı hizmet sağlayıcılara kıyasla ortalama iki kat daha yüksek kalite puanına sahiptir (Kalite
endeksleri oluşturulurken hizmet arzı anketinde yer alan bazı sorular kullanılmıştır.).
Odak grup çalışmalarında kaliteyle ilgili beklentilerini açıklayan anne ve babalar temelde insan
kaynakları ve çocuklarla olan etkileşimin kalitesine odaklanmıştır. Çocuğun bakımından ağırlıklı olarak
sorumlu olan öğretmen veya kişinin üniversite mezunu olması ve okulda bir çocuk psikoloğuna erişebilmek,
odak gruplardaki ebeveynlerin en çok önem verdiği kalite unsurları arasındadır. Pek çok anne baba, ebeveynlik
ve pozitif disiplin hakkında okuldan veya bakım merkezinden daha fazla ‘yönlendirme’ ve rehberlik hizmeti alma
ihtiyacıyla ilgili endişe dile getirmiştir. Yani bakım merkezlerinde bilgili ve donanımlı insan kaynağına duyulan
ihtiyaç, odak gruplardaki ebeveynlerin temel olarak kendi yetkinliklerinde (kendi algılarına dayanarak) gördükleri
eksiklikten kaynaklanan, ebeveynlik becerileri ve bu tür konularda daha fazla yönlendirme ihtiyacından doğan
bir endişedir (ki bu ihtiyaca yönelik ebeveynlik programları geliştirilebilir, belki de geliştirilmelidir).
Özel hizmet sağlayıcıların yerine getirmekte en çok zorlandıkları standartlardan biri olan bahçeye erişim
standardı, ebeveynlerin kalitede aradıkları en önemli özellikler arasında yer almamaktadır. Bahçe
gerekliliği ebeveynler tarafından, bir özellik olarak ‘olsa iyi olur’ şeklinde tanımlanmıştır ve çocukların fiziksel
faaliyet ihtiyaçları için gereken bir araç olarak ifade edilmiştir; fakat odak gruplara katılan bazı ebeveynler mevcut
kent koşullarında, dış mekana sahip bina yapabilmek için boş alan bulmanın çok zor olduğunu da belirtmiştir.
Kendisine ait bahçesi olan bir binada bakım hizmetinden faydalanan çocukların (her gün birkaç saat boyunca
halka açık bir oyun parkına götürülen çocuklara kıyasla) iyi olma hali ve öğrenme sonuçlarında artış yaşandığını
gösteren herhangi bir uluslararası kanıtın olmadığı ve ailelerin çocuk bakımından beklediği en önemli özellikler
arasında bu standardın bulunmadığı düşünülürse, fiyatları ciddi ölçüde yukarı çeken bu ‘kalite’ standartlarını ve
Türkiye’de mevcut (ve değişen) kent yapısında bu standartların anne ve çocukların ihtiyaçlarını gerçekten ne
derece yansıttığını yeniden düşünmek çok önemlidir.
Odak grup çalışmalarında anneler tarafından dile getirilen beklentiler ve tercihler ışığında, hizmetlerin
maddi yönden karşılanabilir ve yaygın şekilde bulunmasını sağlamak için farklı çocuk bakım modelleri
dikkate alınabilir. Odak gruplarda yer alan annelere, iki farklı kalite düzeyinde hizmet sunum modeli önerilmiş
ve kendilerinden iki modeli puanlamaları, ayrıca her bir model için kendi ödeyebilirlik düzeylerini tahmin etmeleri
istenmiştir. Eğitim durumu lise seviyesinin altında olan anneler tarafından temel hizmet sunum modeli 5
üzerinden 3,6 puan almıştır (Türkiye’de 15 yaşından büyük kadınların yüzde 68’i bu gruptaki kadınlardan
oluşmaktadır.). Temel hizmet sunum modeli için ortalama ödeyebilirlik durumları ise aylık 118 TL’dir. Bu modelin
sunduğu imkanlardan sadece üniversite mezunu kadınlar memnuniyetsizdir ve bu gruptaki kadınlar modele 5
üzerinden 2 puan vermiştir (Lise mezunu kadınlar ise temel hizmet sunum modeline 5 üzerinden 3,1 puan
vermiştir.). Bu bulgulara göre, kentsel alanda yaşayıp bu hizmetlere ihtiyaç duyan çok sayıda kadın
bulunmaktadır ve bu gruptaki kadınlar, daha temel düzeyde sunulan hizmet modelinden tatmin olacaktır (ve bu
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hizmetin bedelini maddi olarak karşılayabilecektir). Bu nedenle, çocuk bakım hizmetlerine ihtiyaç duyduklarını
ve belli bir ödeyebilirlik düzeyine sahip olduklarını belirten bu annelerin (ve babaların) beklentilerine göre temel
hizmet sunum modelinin yeniden tanımlanması tavsiye edilmektedir.

 Fiyatlar ve Ödeyebilirlik Durumuyla İlgili Uyumsuzluk
Arz anketinde, Türkiye’nin 5 ilinde bulunan kamuya bağlı ve özel bakım merkezlerinin maliyet yapısı ve
fiyatlarıyla ilgili detaylı bilgi toplanmıştır. Toplanan veriler, temel maliyet faktörleri ve fiyatları belirleyen
unsurlar açısından analiz edilmiştir. Yatırım maliyetleri açısından bina yenileme ve kuruluş maliyetleri; işletme
maliyeti açısından ise kira maliyetleri, özel bir bakım merkezinin işletilmesinde önemli yer tutmaktadır. Ortalama
olarak kira, İstanbul dışındaki illerde toplam işletme maliyetlerinin yüzde 27’sini oluştururken bu oran İstanbul’da
özel bakım merkezlerinin işletme maliyetlerinin yüzde 34’üne yükselmektedir.
Özel hizmet sunumunda fiyatlarla altyapı kalitesi arasında pozitif korelasyon bulunmaktadır, ancak
kamuya bağlı hizmet sunumunda altyapı kalitesiyle fiyatlar arasında bir ilişki bulunamamıştır. Aksine,
özel bakım merkezlerinde toplam kalite endeksi, daha yüksek fiyatlarla bağlantılandırılmamaktadır; özel bakım
merkezlerinde fiyatlar daha ziyade altyapı ve bina maliyetlerinden etkilenmektedir. Fiyatları belirleyen unsurlarla
ilgili analizi bir adım ileri götürürsek, altyapı kalitesi ve bulunduğu ‘bölgenin’ refah seviyesi kontrol edildiğinde,
temelde fiyatların bulunulan yer ve emlak fiyatlarına göre belirlendiği ve bulunulan yerin etkileri kontrol
edildiğinde de kalitenin (hatta altyapı kalitesinin) özel hizmet fiyatlarıyla güçlü bir bağa sahip olmadığı
görülmektedir. Bu önemli bulgu, özel bakım hizmeti karşılığında talep edilen fiyatların, emlak ve kira
piyasasından büyük ölçüde etkilendiğini ve özel merkezlere kayıtlı çocuklarda öğrenme, uyaranlara maruz
kalma veya iyilik hali açısından mutlaka daha iyi sonuçlar verdiği anlamına gelmediğini göstermektedir.
Örneklemde yer alan çoğu ailenin ödeyebilirlik gücü ve istekliliği ile özel hizmet karşılığında talep edilen
fiyatlar arasında çok büyük bir fark bulunmaktadır; bu da, odak gruplarda dile getirilen büyük talep
miktarına rağmen çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim hizmetlerinden düşük oranda faydalanma
durumunu açıklamaktadır. Hizmet sağlayıcı anketinden elde edilen verilere göre özel bakım merkezlerinin
hizmet karşılığında talep ettiği medyan fiyat tam gün için aylık 700 TL, yarım gün için ise 500 TL’dir. Kamuya
bağlı okullarda ise bu rakamlar sırasıyla 300 TL ve 100 TL’dir. Öte yandan ailelerin bu hizmetler için ödeyebilirlik
gücü, tam gün için ortalama aylık 259 TL’dir ve hanenin refah düzeyine ve annenin eğitim durumu gibi
hanehalkının sosyo-ekonomik durumunu belirten göstergelere göre bu rakam da –şaşırtıcı olmayan bir şekilde
– büyük değişiklik göstermektedir. Örneğin üniversite mezunu kadınlar tam gün için ortalama 625 TL
ödeyebilme gücüne sahipken bu rakam lise mezunu bir kadın için 301 TL, ilkokul mezunu bir kadın içinse 143
TL’dir.
Kadınların kazancı (veya potansiyel kazancı) ile bakım ve okul öncesi hizmet bedeli arasındaki fark da
oldukça azdır; dolayısıyla bu durum, kadınların bakım hizmetlerinden faydalanarak işgücü piyasasına
girme isteğini azaltmaktadır. Odak grup çalışmalarına katılan pek çok ebeveyn, (özellikle 3 yaş sonrasında)
çocuklarını bir anaokuluna veya bakım merkezine kaydettirme ihtiyacı ve isteği dile getirmiştir; ancak (annelerin
işgücüne katılmasına elverişli) mevcut özel bakım hizmetlerinin bedeli ile ailelerin ödeyebilecekleri ve ödemeye
istekli oldukları miktar arasında çok büyük bir fark bulunmaktadır. Örneklemde yer alan ilkokul mezunu bir
kadının ortalama gerçek kazancı 606 TL’dir ve tam gün bakım hizmetine kayıtlı her bir çocuk için aylık 143 TL
ödeme yapmaya isteklidir. Yani (8 yıllık eğitimi tamamlamış) bir annenin tek çocuğu için ödeyebilirlik düzeyi,
pazarda özel hizmet sağlayıcıların talep ettiği medyan fiyatın (ulaşım ve ilave masraflar hariç) sadece beşte
biridir ve annenin kazancı özel bakım merkezlerinin tam gün fiyatını karşılamamaktadır (Özel merkezlerin tam
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gün medyan fiyatı 700 TL’dir.). Lise mezunu bir kadının ortalama gerçek kazancı 1076 TL, bakım hizmeti için
ödeyebilirlik miktarı ise 301 TL’dir; bu da bir çocuk için talep edilen fiyatın yüzde 43’üne denk gelmektedir. Bu
örneğe göre iki çocuğa sahip olan bir annenin kazancı, çocuk bakımı için talep edilen fiyatları
karşılayamamaktadır.
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SONUÇ TESPİTLERİ VE POLİTİKALARA YÖNELİK ÇIKARIMLAR
Çocuk bakımında hizmet bedelinin yüksek oluşu kadınların işgücü piyasasına katılma isteğini
azaltmaktadır.
Kadınların işgücü piyasasına katılımını arttırmaya odaklanan kamu politikaları, işgücüne katılım için verilen
ekonomik teşvikleri arttırmayı hedeflemelidir: bu da, kadınların işgücü piyasasında elde ettikleri kazançla
(potansiyel kazançla) bakım bedeli arasındaki farkı azaltmakla mümkündür. Bunu yapmanın yollarından biri,
çalışan anneler için mevcut hizmet bedeli üzerinden sübvansiyon vermektir; bu soruna yaklaşmanın başka bir
yolu da hizmetlerin daha yaygın ve ailelerin karşılayabileceği fiyatlarla sunulmasını sağlayabilmek için, toplum
temelli ve özel merkezlerin kuruluşunu ilgilendiren mevzuatı daha esnek hale getirerek fiyatların düşmesini
sağlamaktır. Erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmetlerinin daha makul fiyatlarla daha yaygın şekilde
bulunabilmesi ve daha fazla anneye, çocuğa erişebilmesi için makul kalite standartlarında verilmesi
gerekmektedir.
Talep yönlü bir sübvansiyon tek başına Türkiye’deki kadınların çocuk bakım hizmeti problemini
çözmeye yetmeyecektir, buna ilave olarak arz açısından hizmet sunumunu arttırmak ve bunu hedefli bir
şekilde yapmak gerekmektedir.
Arz açısından bakıldığında, çocuk bakım hizmetlerinin sunumuyla ilgili problemlerin üstesinden gelmeden ve
hizmet sunumunun yüksek maliyetli oluşunun ardında yatan, örneğin fazla düzenleme ve katı standartlardan
dolayı pazara girişte engellerle karşılaşılması gibi ‘ekonomik’ problemlerin üstesinden gelmeden, sadece talep
yönünden hizmetlerin sübvanse edilmesi, (işgücü piyasasında aktif hale gelen kadın sayısı açısından) yüksek
bir yatırım getirisi sağlamayacaktır. Sadece talep üzerinden verilecek bir sübvansiyon kısa vadede regresif hale
gelecektir (çoğunlukla zaten çocuk bakımına erişimi olan kadınlara fayda sağlayacaktır). Yapılan
mikrosimülasyon çalışmasına göre, sadece talebe yönelik bir nakit transferi, kadınların kayıtlı olarak işgücüne
katılımını, çok yüksek bir maliyet karşılığında düşük oranda arttırabilecektir. 86 Bununla beraber, erken çocukluk
eğitimi ve bakımından en çok faydalanacak olan düşük gelir gruplarından gelen çocuklara ulaşabilmek için,
hizmetlerin daha uygun fiyatlarla sunulmasına yönelik hedefli bir sübvansiyon mekanizması geliştirilebilir; fakat
öncelikle arzla ilgili kısıtlılıklar aşıldıktan sonra bu mekanizma devreye sokulmalıdır.
Türkiye’de, çocuğun refahı ve ailelerin beklentileriyle uyumlu yeni bir çocuk bakım modeline ihtiyaç
vardır.
Karşılanabilir ve kaliteli çocuk bakım hizmetine erişimle ilgili asıl sorunu çözebilmek için, (taleple ilgili anket
çalışmasında anne ve babalar tarafından belirtilen beklentilere dayanarak) yeni bir model içeren ve nüfusun
daha büyük bir kesiminin maddi olarak karşılayabileceği bir program geliştirilmelidir. Ailelerin yaşadığı bölgeye
yakın yerlerde bulunacak merkezler aracılığıyla, kamuya bağlı veya özel hizmet sunumu yoluyla işleyecek bu
model pazarda yaygınlaştıktan sonra, bu hizmetlere erişmekte zorlanan aileler için, programın ikinci
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aşamasında, hizmete erişimi mümkün kılacak, talep yönlü bir transfer mekanizmasıyla hedefleme yapılabilir. Bu
hizmetin asıl kullanıcıları olan anne ve babaların tercihleriyle şekillenen, farklı standartlara sahip yepyeni bir
çocuk bakımı ve okul öncesi eğitim modeli sayesinde, erken çocukluk eğitimi ve bakım hizmeti yerel olarak
mahallelerde ve iş yerlerinde daha yaygın olarak verilebilecektir; böylece erken yaştan itibaren çocuklara
sunulan fırsat eşitliği artacak, kadınların işgücü piyasasına katılma imkanları artacak ve kadınlar evleri dışında
da üretken bir hayat sürme seçeneğine sahip olacaklardır.
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TEKNİK NOTLAR
TEKNİK NOT 1 KARŞILANMAMIŞ İHTİYAÇ T AHMİNLERİNDE KULLANILAN METODOLOJİ
İlçe bazında çocuk bakım merkezlerine kayıt verileri, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) ile T.C. Milli Eğitim
Bakanlığı (MEB) tarafından sağlanmıştır.87 Bu verilere göre çocuk bakım merkezlerine ve okul öncesi eğitim kurumlarına
kayıtlı 3-5 yaş arasında 1,1 milyon çocuk bulunmaktadır.88 Türkiye İstatistik Enstitüsü, 3-5 yaş arasındaki çocuk nüfusunun
3,8 milyon olduğunu tahmin etmektedir. Dolayısıyla 3-5 yaş arasındaki çocukların 2,7 milyonu veya yüzde 71’i çocuk bakım
merkezlerine veya okul öncesi eğitim kurumlarına kayıtlı değildir. 3-5 yaş arasındaki çocuk nüfusunu destekleyebilmek için
Türkiye’nin 58.380 ilave çocuk bakım merkezine veya okula ihtiyaç duyduğu tahmin edilmektedir. Bu tahmin her bir il için
ayrı ayrı hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi iller üzerinden toplama yapılmıştır. Tahmin işleminde izlenen
adımlar şunlardır:
1.

2.
3.

Her bir ilde bakım veya eğitim ihtiyacı karşılanmamış çocuk sayısını hesaplamak için öncelikle okul öncesi eğitime
kayıtlı toplam çocuk sayısı, ilde 3-5 yaş grubunda olan toplam çocuk sayısından çıkartılmıştır. Yüzde 100 brüt
kayıt oranına ulaşılmak istendiği varsayılırsa, ihtiyacı karşılanmamış çocuk sayısı bu sayıdır.
İkinci olarak; bu sayı, ilde her bir okul/merkez başına kayıtlı ortalama çocuk sayısına bölünmüş, böylece ihtiyacı
karşılanmamış tüm çocukları kapsama alabilmek için kurulması gereken okul/merkez sayısı hesaplanmıştır.
Üçüncü olarak, ulaşılmak istenen kayıt oranı olan OECD ortalama kayıt oranı (yüzde 80,6) ile bu işlem
tekrarlanmıştır.

Ulusal düzeyde Tablo 1’de sunulan kayıtlı çocuk rakamlarıyla, buradaki tabloda il düzeyinde verilen rakamlar arasında
ufak bir fark bulunmaktadır. İl düzeyinde kayıtlı çocuk sayıları, Nisan 2014’te Milli Eğitim Bakanlığı ve Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı tarafından sağlanan ilçe düzeyindeki verilere göre hesaplanmıştır. Tablo 1’deki ulusal düzey kayıt
rakamları ise Milli Eğitim Bakanlığına ait 2013-2014 Eğitim İstatistikleri'nden alınmıştır. (www.sgp.meb.gov.tr).
88 Bu hesaplamada, çocuk bakım merkezlerindeki çocukların 3-5 yaş (36-71 ay) arasında olduğu varsayılmaktadır. Yani
toplam karşılanmamış ihtiyaç tahmini, alt sınırda yapılmış bir tahmindir (çünkü 3-5 yaş kategorisinde kayıtlı olduğu
varsayılan çocukların bazıları aslında 0-2 yaş kategorisinde olabilir).
87
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4.

5.

Dördüncü olarak, OECD ortalama kayıt oranını yakalayabilmek için gereken toplam okul/merkez sayısını
hesaplayabilmek için 3. adımda belirtilen ihtiyacı karşılanmamış toplam çocuk sayısı, ilde her bir okul/merkez
başına kayıtlı ortalama çocuk sayısına bölünmüştür.
Son adımda ise, Türkiye genelinde ihtiyacı karşılanmamış toplam çocuk sayısına ve aradaki farkı kapatmak için
kurulması gereken toplam okul/merkez sayısına ulaşmak için tüm illere ait rakamlar toplanmıştır.

Örnek olarak İstanbul ilinde 3-5 yaş grubunda toplam 667.059 çocuk bulunmaktadır ve çocuk bakım merkezi başına
ortalama çocuk sayısı 59,6’dır. Okula kayıtlı olmadığı tahmin edilen 515.129 çocuk bulunmaktadır. Bu nüfusa destek olmak
ve yüzde 100 brüt kayıt oranına ulaşmak için İstanbul’un ilave 8.643 okula ihtiyacı vardır (667.059 – 151.930) / 59,6 =
8.643. Yüzde 80,6 olan OECD ortalama brüt kayıt oranını yakalayabilmek içinse 6.471 okul/merkez kurmak gerekmektedir
((667.059 x 80,6/100) – 151.930) / 59,6 = 6.471
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Tablo 1: İllere Göre Okul Öncesi Eğitim veya Çocuk Bakım Hizmetlerinden Yararlanmayan Çocuk Sayısı (Nisan 2014)
Sıra

İl

0-5 yaş arası
çocuk sayısı

3-5 yaş arası
çocuk sayısı

Hizmet
Sağlayıcı
Sayısı

Toplam Kayıtlı
Çocuk Sayısı

Okul öncesi
eğitim brüt
kayıt oranı (35 yaş)

Okul başına
ortalama
kayıtlı çocuk
sayısı

1

Adana

225.321

114.464

512

30.192

%26,4

59,0

2

Adıyaman

72.515

36.148

300

9.465

%26,2

31,6

3

Afyonkarahisar

64.161

32.605

321

9.540

%29,3

29,7

4

Ağrı

86.983

42.274

306

8.556

%20,2

28,0

%100 kayıt
oranına
ulaşmak için
hizmet
verilmesi
gereken (şu
an hizmet
almayan)
çocuk sayısı
(3-5 yaş)
nserved
=T-E
Number of
Children: to
84.272
reach 100 %
enrolment
for
26.683
children ages
23.065
3-5
33.718

T

N

E

=E/T

=E/N

5

Aksaray

40.188

20.507

174

5.574

%27,2

32,0

6

Amasya

24.442

12.593

134

6.426

%51,0

7

Ankara

434.900

221.663

1.073

73.003

%32,9

8

Antalya

198.510

101.029

676

42.706

9

Ardahan

9.180

4.630

73

1.473

10

Artvin

11.682

5.828

61

11

Aydın

78.234

39.720

12

Balıkesir

76.944

38.889

13

Bartın

13.120

14

Batman

15
16

OECD
ortalaması
olan %80,6
kayıt oranına
ulaşmak için
hizmet
verilmesi
gereken çocuk
sayısı (3-5
yaş)
= ( T x 0,806 )
-E

%100 kayıt
oranına
ulaşmak için
açılması
gereken okul
sayısı

%80,6 OECD
kayıt oranına
ulaşmak için
açılması
gereken okul
sayısı

= (T - E) / ( E /
N)

= ( T x 0,806 )
-E /(E/N)

62.066

1.429

1.053

19.670

846

623

16.740

776

563

25.517

1.206

913

14.933

10.955

466

342

48,0

6.167

3.724

68,0

148.660

105.657

%42,3

63,2

58.323

%31,8

20,2

3.157

2.201

%37,8

36,1

358

13.986

%35,2

373

13.052

%33,6

6.839

68

2.258

81.869

41.420

245

Bayburt

7.000

3.559

Bilecik

15.653

7.851

17

Bingöl

30.372

18

Bitlis

48.492

19

Bolu

20

129

78

2.185

1.553

38.723

923

613

2.259

156

112

3.627

2.496

101

69

39,1

25.734

18.028

659

461

35,0

25.837

18.293

738

523

%33,0

33,2

4.581

3.254

138

98

9.557

%23,1

39,0

31.863

23.828

817

611

41

1.058

%29,7

25,8

2.501

1.811

97

70

54

2.994

%38,1

55,4

4.857

3.334

88

60

14.915

132

3.735

%25,0

28,3

11.180

8.286

395

293

24.147

220

6.141

%25,4

27,9

18.006

13.321

645

477

20.892

10.544

78

3.830

%36,3

49,1

6.714

4.668

137

95

Burdur

17.813

9.164

115

3.962

%43,2

34,5

5.202

3.424

151

99

21

Bursa

244.227

123.300

628

39.798

%32,3

63,4

83.502

59.582

1.318

940

22

Çanakkale

31.785

15.880

148

6.411

%40,4

43,3

9.469

6.388

219

147

23

Çankırı

13.973

7.154

57

2.598

%36,3

45,6

4.556

3.168

100

70

87

24

Çorum

42.273

21.582

168

6.818

%31,6

40,6

14.764

10.577

364

261

40

İstanbul

1.329.594

667.059

2.549

151.930

%22,8

59,6

515.129

385.720

8.643

6.471

26

Diyarbakır

232.299

114.407

741

28.490

%24,9

38,4

85.917

63.722

2.235

1.657

27

Düzce

30.189

15.472

150

5.115

%33,1

34,1

10.357

7.355

304

216

28

Edirne

24.319

12.063

122

4.790

%39,7

39,3

7.273

4.933

185

126

29

Elazığ

52.699

26.935

191

8.190

%30,4

42,9

18.745

13.520

437

315

30

Erzincan

18.056

8.869

94

3.222

%36,3

34,3

5.647

3.926

165

115

31

Erzurum

84.307

41.588

393

11.045

%26,6

28,1

30.543

22.475

1.087

800

33

Gaziantep

264.784

132.054

435

29.627

%22,4

68,1

102.427

76.809

1.504

1.128

67

Samsun

103.488

53.221

506

17.945

%33,7

35,5

35.276

24.951

995

704

34

Giresun

28.427

14.734

139

5.826

%39,5

41,9

8.908

6.050

213

144

35

Gümüşhane

10.778

5.513

49

1.389

%25,2

28,3

4.124

3.054

145

108

36

Hakkari

34.659

17.383

97

2.723

%15,7

28,1

14.660

11.288

522

402

37

Hatay

175.769

89.547

591

37.614

%42,0

63,6

51.933

34.561

816

543

38

Iğdır

24.849

12.147

103

3.305

%27,2

32,1

8.842

6.485

276

202

39

Isparta

31.786

16.426

183

6.525

%39,7

35,7

9.901

6.714

278

188

25

Denizli

78.491

40.145

338

16.650

%41,5

49,3

23.495

15.707

477

319

41

İzmir

313.541

157.638

977

53.234

%33,8

54,5

104.404

73.822

1.916

1.355

42

K. Maraş

130.204

66.241

398

16.189

%24,4

40,7

50.052

37.201

1.231

915

43

Karabük

15.111

7.828

62

2.885

%36,9

46,5

4.943

3.424

106

74

44

Karaman

21.786

11.103

99

4.024

%36,2

40,6

7.079

4.925

174

121

45

Kars

36.652

18.479

235

4.581

%24,8

19,5

13.898

10.313

713

529

46

Kastamonu

24.583

12.536

103

3.864

%30,8

37,5

8.672

6.240

231

166

47

Kayseri

133.706

68.161

369

18.584

%27,3

50,4

49.577

36.354

984

722

48

Kilis

15.011

7.542

66

2.078

%27,6

31,5

5.464

4.001

174

127

49

Kırıkkale

20.495

10.762

74

3.240

%30,1

43,8

7.522

5.434

172

124

50

Kırklareli

20.643

10.533

96

4.353

%41,3

45,3

6.180

4.137

136

91

51

Kırşehir

17.041

8.733

88

3.168

%36,3

36,0

5.565

3.871

155

108

52

Kocaeli

163.318

82.799

379

26.446

%31,9

69,8

56.353

40.290

808

577

53

Konya

207.144

104.535

692

30.066

%28,8

43,4

74.469

54.189

1.714

1.247

54

Kütahya

40.541

20.689

195

7.077

%34,2

36,3

13.612

9.598

375

264

55

Malatya

73.104

37.579

256

11.863

%31,6

46,3

25.716

18.426

555

398

56

Manisa

111.541

56.066

459

17.841

%31,8

38,9

38.225

27.348

983

704

57

Mardin

113.383

55.935

367

11.224

%20,1

30,6

44.711

33.860

1.462

1.107

88

58

Mersin

164.657

83.792

538

35.951

%42,9

66,8

47.841

31.585

716

473

59

Muğla

66.686

33.958

367

13.118

%38,6

35,7

20.840

14.252

583

399

60

Muş

62.008

31.049

258

7.004

%22,6

27,1

24.045

18.021

886

664

61

Nevşehir

24.883

12.712

124

5.147

%40,5

41,5

7.565

5.099

182

123

62

Niğde

35.063

17.898

159

5.360

%29,9

33,7

12.538

9.066

372

269

63

Ordu

57.029

29.628

248

9.569

%32,3

38,6

20.059

14.311

520

371

64

Osmaniye

55.976

28.840

195

8.476

%29,4

43,5

20.364

14.769

468

340

65

Rize

25.041

12.734

107

4.408

%34,6

41,2

8.326

5.856

202

142

66

Sakarya

79.523

40.497

343

14.335

%35,4

41,8

26.162

18.306

626

438

32

Eskişehir

55.456

28.087

181

10.573

%37,6

58,4

17.514

12.065

300

207

68

Şanlıurfa

321.759

156.687

853

39.118

%25,0

45,9

117.569

87.172

2.564

1.901

69

Siirt

47.245

23.764

203

7.520

%31,6

37,0

16.244

11.634

439

314

70

Sinop

14.233

7.298

69

2.483

%34,0

36,0

4.815

3.399

134

94

71

Şırnak

78.910

39.202

234

8.301

%21,2

35,5

30.901

23.296

871

657

72

Sivas

55.090

28.214

209

7.477

%26,5

35,8

20.737

15.263

580

427

73

Tekirdağ

75.192

37.564

211

12.139

%32,3

57,5

25.425

18.138

442

315

74

Tokat

48.375

25.094

293

7.906

%31,5

27,0

17.188

12.320

637

457

75

Trabzon

60.870

31.331

268

11.730

%37,4

43,8

19.601

13.523

448

309

76

Tunceli

5.241

2.478

23

1.281

%51,7

55,7

1.197

716

77

Uşak

26.864

13.580

124

4.653

%34,3

37,5

8.927

6.292

78

Van

164.013

81.265

654

22.228

%27,4

34,0

59.037

43.272

79

Yalova

16.886

8.704

69

3.138

%36,1

45,5

5.566

3.877

122

85

80

Yozgat

37.731

19.948

210

5.551

%27,8

26,4

14.397

10.527

545

398

81

Zonguldak

45.629

24.010

204

6.970

%29,0

34,2

17.040

12.382

TÜRKİYE

7.497.187

3.779.761

24.055

1.114.873

%29,5

46,3

2.664.888

1.931.614

21

13

238

168

1.737

1.273

499

362

58.380

42.388

89

T EKNİK N OT 2 İ L B AZINDA Ç OCUK B AKIM H İZMETİ VE A NAOKULU K APASİTESİNİ B ELİRLEYEN F AKTÖRLER
Aşağıdaki tablo bir şehirdeki çocuk bakım ve okul öncesi kurumu sayısını belirleyen faktörleri ele almakta ve nüfusun
büyüklüğü, çocukların (0-6 yaş) nüfus içindeki oranı, nüfus yoğunluğu, kadınların okuma yazma oranı ve il düzeyindeki
refah göstergelerini kontrol etmektedir.
0-5 yaş arasındaki çocukların nüfusun tamamına oranı, 0 ile 5 yaş arasındaki çocukların toplam sayısını bulduktan sonra
il nüfusuna bölerek hesaplanmaktadır. Değişken, 0 ile 1 arasında bir değerdir. Nüfus yoğunluğu TÜİK tarafından
bildirilmektedir ve kilometrekare başına düşen insan sayısıdır. Kadınların okuma yazma oranı, okuryazar kadınların (15 yaş
ve üzeri) il içindeki toplam kadın sayısına (15 yaş ve üzeri) bölünmesiyle hesaplanmıştır. Değişken, 0 ile 1 arasında bir
değerdir. Son olarak, İş Bankası kalkınma endeksinde farklı veri kaynaklarından alınmış 49 kriter kullanılmıştır. Endeks,
İstanbul için 36,56 ve Hakkari için -3,15 arasında değişmektedir.
Sonuçlar gösteriyor ki, 0-5 yaş arası çocuk oranının yüksek olması, ildeki çocuk bakım merkezlerinin sayısıyla istatistiki
olarak anlamlı ve pozitif bir korelasyona sahiptir. Nüfusun daha yoğun olduğu illerde daha fazla sayıda çocuk bakım merkezi
olma ihtimali biraz daha yüksek olmakla birlikte bu iki durum arasındaki ilişki oldukça zayıftır. Öte yandan, nüfus yoğunluğu
ve çocuk bakım kapasitesi arasında istatistiki olarak anlamlı bir negatif korelasyon bulunuyor gibi görünmektedir (bkz.:
Sütun 2). Kadın okuryazarlığı oranı ve ildeki çocuk bakım merkezlerinin sayısı arasında da pozitif bir korelasyon
bulunmaktadır (bkz.: Sütun 3). Son olarak, 0-5 yaş arası çocukların nüfusun tamamına oranı kontrol edildiğinde İş Bankası
tarafından geliştirilen kalkınma endeksi ve ildeki çocuk bakım merkezlerinin sayısı arasında da pozitif bir ilişki bulunmaktadır
(bkz.: Sütun 4). Fakat, regresyonda kadın okuryazarlık oranı ve nüfus yoğunluğu kontrol edildiğinde il düzeyindeki kalkınma
endeksi pozitif katsayısını kaybetmektedir (ve aslında negatif bir katsayı almaktadır). Bu da kadın okuryazarlık oranının (ve
okuryazarlık oranı ayna değer olarak kullanıldığında kadının işgücüne katılım oranının)89 çocuk bakım kapasitesi için daha
güçlü bir belirleyici olduğunu göstermektedir (bkz.: Sütun 5).

İl düzeyinde kadının işgücüne katılımı verisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, kadın okur yazarlığı bu değişkenin ayna
değeri olarak kullanılmıştır.
89

90

Tablo: İl bazında Çocuk Bakım Hizmeti Kapasitesi için belirleyici özelliklerinin ele alındığı Çoklu Regresyon
Bağımlı değişken: İldeki okul öncesi kurumlar veya çocuk bakım kurumlarının sayısı

0-5 yaş arası çocukların nüfusun
tamamına oranı

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

2.531*

1.739***

2.689***

4.104***

2.260***

(1.458)

(288,0)
-0,575***
(0,0686)

(454,9)
-0,534***
(0,0679)

(511,9)

(445,0)
-0,486***
(0,0653)

0,000302***
(1,22e-05)

0,000290***
(1,26e-05)

0,000370***
(2,64e-05)

646,2**
(245,2)

1.010***
(253,8)
-32,90***
(9.728)
-1.085***
(261,7)

Nüfus yoğunluğu
Nüfus
Kadın okuryazarlık oranı
İş Bankası Kalkınma Endeksi
Sabit
Gözlemler
R-kare
Parantez içinde standart hatalar
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1

88,05
(145,1)

-52,55*
(28,70)

-717,6***
(253,8)

72,10***
(3.010)
-62,05
(50,90)

81

81

81

81

81

0,037

0,964

0,967

0,885

0,971

Kaynak veri: Kalkınma endeksi dışındaki tüm değişkenler için TÜİK. İş Bankası Kalkınma Endeksi için kaynak:
http://ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/ar_03_2012.pdf. İş Bankası Kalkınma Endeksi dışındaki tüm değişkenler 2013, bu değişken
ise 2012 yılına aittir.
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T EKNİK NOT 3 T ÜRKİYE Ç OCUK B AKIM Ç ALIŞMASI İ ÇİN K ULLANILAN V ERİ A RAÇLARI
A. A RZ YÖNÜ
A.1 A RZ T ARAFINDAKİ H İZMET S AĞLAYICILARA Y ÖNELİK N İCEL A NKET
Arz tarafındaki hizmet sağlayıcılara yönelik anket 15 Mayıs ve 11 Temmuz 2014 tarihleri arasında 5 ilde
gerçekleştirilmiştir. Toplam 603 okuldan ve bakım hizmeti sağlayıcısından toplanan veriler İstanbul, Denizli, Eskişehir,
Samsun ve Gaziantep’te toplanmıştır. Veriler içinde:
 İlkokullardaki anaokulu sınıfları
 MEB veya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB) Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve yerel yönetimlere
bağlı olanlar da dahil bağımsız kamu ana sınıfları,
 Özel sektör hizmet sunucuları: MEB ve ASPB Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından akredite edilmiş
olanlar,
 Toplum temelli hizmet sunucuları: kooperatifler, mahalle dernekleri ve kar amacı gütmeyen (STK) hizmet
sağlayıcılar bulunmaktadır.
Anketin gerçekleştirildiği okulların yüzde 42’si bağımsız anaokulları veya gündüz bakım merkezleridir.90 Anket farklı kayıt
oranları görülen okullarda gerçekleştirilmiştir. Okulların yüzde 43’ünde 30 ile 60 öğrenci arasında değişen kayıt oranları
görülmektedir.
Çocuk bakımının arz tarafında yer alan hizmet sağlayıcılara yönelik olarak yapılan bu nicel anket, 8 modülden oluşmaktadır:
(1) Çocuk bakım hizmetleri sağlayıcısı hakkında bilgi, (2) Hizmetin mevcut bulunması ve kayıt, (3) Fiyat ve maliyetlendirme,
(4) İnsan kaynakları, (5) Günlük rutinler, (6) Ailelerin sürece katılımı, (7) Düzenlemeler ve standartlar, (8) Çocuk bakım
hizmetinin verildiği tesisle ilgili gözlemler.
İlk yedi modülde, okullarda bulunan sorumlu kişilere yöneltilen sorular bulunmaktadır; ancak son modülde anket görevlisinin
tesisle ilgili gözlemlerine yer verilmektedir. Pilot çalışmalar neticesinde her iki bölümde de birtakım değişiklikler yapılmıştır.
Veri toplama çalışmalarının takvimi genel olarak aşağıdaki gibidir:

Çalışmada, politika yapıcılar özellikle bağımsız kurumların maliyetlendirme ve fiyatlandırma yapısıyla ilgilendikleri için
bağımsız kurumlara örneklemde geniş yer verilmiştir. Bu illerde, örneklem içindeki ilkokullardaki ana sınıflarının sayısını
sınırlandırmak üzere, kamu sektöründeki ana sınıflarının yalnızca yüzde 40’ı anketörlere verilen adres ön örnekleminde
yer almıştır. Neticede, örneklemimiz içindeki tesislerin yalnızca yüzde 54’ü ilkokullar içindeki kamu sektörü ana
sınıflarıyken, ülke düzeyindeki verilerde tesislerin yüzde 77’si ilkokullarda bulunmaktadır.
90
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Tablo 1 Veri Toplama Takvimi
Birinci (PAPI) arz yönü pilot çalışması

6 Mayıs 2014

İkinci (CAPI) arz yönü pilot çalışması

9 Mayıs 2014

Anketör eğitimi

12 Mayıs 2014

Arz Değerlendirme Saha Çalışmasının Başlangıcı

15 Mayıs 2014

Arz Değerlendirme Saha Çalışmasının Sonu

20 Haziran 2014

Samsun ve G.Antep’te ek anketler düzenleme kararı

30 Haziran 2014

Arz Değerlendirme Saha Çalışmasının Sonu (Ek anketlerle birlikte)

11 Temmuz 2014

A.2.

H ARİTALANDIRMA Ç ALIŞMASINDA K ULLANILAN M ETODOLOJİ

Bu çalışmada, mekansal olarak ASPB’ye bağlı 1.825 çocuk bakım merkezi ve MEB’e bağlı 22.673 çocuk bakım merkezi
incelenmiştir. Veriler, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak adres, il ve ilçe bazında haritalandırılmıştır. Veriler, NUTS
sınırları kullanılarak ilçe düzeyinde de haritalandırılmıştır.
ASPB ve MEB, her çocuk bakım merkezi için kurum adı, kurum türü (özel ya da kamu), kayıt, tesis türü (tesisin bağımsız
veya bir ilkokul içinde bulunması), adres ve irtibat verileri vermiştir. Veriler, ilçe ve il bazında birleştirilmiş ve böylece kurum
ve tesis türüne göre okulların niceliğini ortaya koyan haritalar ortaya çıkarılmıştır.
Çocuk bakım merkezleri verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından TÜİK’in adres tabanlı kayıt sistemleriyle
(31.12.2013 itibariyle güncel) sağlanan yaşa göre nüfus tahminleriyle birleştirildi. Bu şekilde, her ilçedeki çocuk sayısı okul
sayısıyla karşılaştırabilmiştir.
Haritaları oluşturmak için kullanılan CBS verileri GADM veri tabanından alınmıştır (www.gadm.org, versiyon 2.0, Aralık
2011) ve içinde 2010 sınırları kullanılarak Türkiye’deki il ve ilçeler için sınırlar da bulundurmaktadır. 2010’dan bu yana, bazı
ilçeler 2-3 farklı ilçeye bölünmüştür. Tüm veri kaynaklarıyla uyumun sağlanması için, ilçe düzeyinde MEB, ASPB ve Nüfus
Sayımı verileri GADM 2010 sınırlarını yansıtmak amacıyla bir araya getirilmiştir. NUTS Bölgelerine yönelik CBS “shape”
dosyaları GADM veri tabanındaki ilçe sınırları kullanılarak oluşturulmuştur.
5 İl İçin Mekansal Analiz
Denizli, Eskişehir, İstanbul, Gaziantep ve Samsun illerinde bulunan çocuk bakım merkezleri adres düzeyinde
haritalandırılmıştır. Bu da, her bir çocuk bakım merkezinin haritada gerçekte bulunduğu konumda temsil edilmesi anlamına
gelmektedir. ASPB ve MEB çocuk bakım merkezi veri setleri içerisinde bahsi geçen 5 ilde 4.038 çocuk bakım merkezi
bulunmaktadır. Development Analytics, CBS kullanarak her bir çocuk bakım merkezini haritalandırma sürecini
gerçekleştirmiştir.
Haritalandırma süreciyle, MEB ve ASPB tarafından verilen 4.038 adresin 3.903’ü, yani yüzde 97’si haritalandırılmıştır. 3.903
adresin 3.322’si (yüzde 82) adres, 514’ü (yüzde 13) mahalle düzeyinde, 57’si (yüzde 1) ilçe düzeyinde ve 10’u (yüzde 0,2)
il düzeyinde haritalandırılmıştır. CBS kullanarak çocuk bakım merkezlerinin haritalandırılması için aşağıdaki adımlar
atılmıştır.


Adım 1: Her adres için enlem ve boylam koordinatlarının belirlenmesi. Çocuk bakım merkezlerinin adreslerini
enlem ve boylam koordinatlarına dönüştürmek amacıyla, www.findlatitudeandlongitude.com adlı açık kaynak bir
internet sitesi kullandık. Bu süreç, coğrafi kodlama (geocoding) olarak adlandırılmaktadır.
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Adım 2: Adreslerin temizlenmesi. Coğrafi kodlama programı, verilerin koordinatlara ne kadar doğru bir biçimde
dönüştürüldüğünü 0 ile 10 arasında bir ölçekte puanlandırmaktadır. Düşük bir puan, adresin konumunun
bulunamadığını göstermektedir. Bazı durumlarda, adreste format hatası veya eksik bilgi bulunmaktadır. Bazı
durumlardaysa, harita veri tabanında belirlenmiş adres için koordinat bilgisi bulunmamakta veya belirlenen
adresin konumu tespit edilememektedir.
o 4.038 adresten 2.138’i 5 veya 5’in altında bir doğruluk derecesi almıştır ve bu adreslerin büyük
çoğunluğu Samsun, Eskişehir ve Gaziantep’te bulunmaktadır. Söz konusu adresler hataların tespit
edilebilmesi için bir temizlik sürecinden geçmiştir. (Format hataları, yanlış etiketlenen il veya ilçe, veya
eksik bilgi).
Adım 3: Eksik adreslerin tespit edilmesi. Eğer adres eksikse, Development Analytics google maps uygulamasını
veya okulun internet sitesini kullanarak veya telefon ederek doğru mevkii almaya çalışmıştır. Development
Analytics’in okulun yerini teyit ettiği fakat haritalandıracak bir adres alamadığı durumlarda, yakınlarda bulunan bir
referans noktası kullanılmıştır. Bir adres bulunamadığı takdirde, Development Analytics koordinatları mahalle,
ilçe ve il için uygulamıştır.
Adım 4: Haritanın oluşturulması. Adresler, koordinatlarıyla birlikte CBS’ne yüklenmiştir. Burada, beş ilin her biri
için çocuk merkezlerinin haritasını çıkarabildik. Bu verilerin görselleştirilmesi sayesinde, her ilde kümeleri tespit
edebildik. Bu şekilde, yanlış bir biçimde haritalandırılan adresler için ek bir inceleme yaptık. Veriler, arz ve talebin
daha iyi anlaşılması amacıyla ilçe ve il düzeyinde nüfus bilgilerine entegre edilmiştir.

B. T ALEP Y ÖNÜ :
Türkiye’de çocuk bakım talebini değerlendirmek amacıyla, iki temel araştırma yürütülmüştür: Hanehalkı Araştırması ve
Odak grup çalışmaları.

B.1.

TÜRKİYE ÇOCUK BAKIM ARAŞTIRMASI TALEP YÖNÜ NİCEL HANEHALKI ANKETİ

Hanehalkı anketleri 26 Nisan ve 23 Mayıs 2014 tarihleri arasında, 0-6 yaş arası çocukların anneleriyle 5 ilde
gerçekleştirilmiştir.
Hanehalkı anketlerinin temel amacı Odak grup çalışmaları için katılımcı sağlamaktı. Anket ayrıca niteliksel analizi
desteklemek amacıyla katılımcı hakkında temel bilgiler toplamayı amaçlamaktaydı.
Hanehalkı anketlerinin katılımcıları 18 anne odak grubu için belirlenen üç tipolojiye göre seçildi: (i) Çalışan anneler, (ii)
çalışmayan anneler ve (iii) İstanbul dışındaki iller için, hanehalkının temel olarak tarımla uğraştığı kırsal alanda yaşayan
anneler.
0-6 yaş arası çocuk anneleriyle İstanbul, Denizli, Eskişehir, Samsun ve Gaziantep’te toplam 371 anket yapıldı. Nüfus
yoğunluğundan dolayı, İstanbul’da diğer illere oranla daha fazla sayıda anket yapılmıştır (bkz.: aşağıda yer alan tablo).
Tablo 2: Talep Yönü Hanehalkı Anketlerini Cevaplayan Kişi Sayısı
Grup Türü

İstanbul
Bağcılar

İstanbul
Beyoğlu

İstanbul
Kadıköy

Denizli

Eskişehir

Samsun

Gaziantep

Toplam
Anket
Sayısı

Çalışan anneler

20

20

21

20

20

24

21

146

Çalışmayan anneler

20

22

20

22

21

19

23

147

Kırsal
alanda
yaşayan anneler

yok

yok

yok

19

17

20

23

78

94

TOPLAM
SAYISI

ANKET

40

42

41

61

58

63

66

371

İstanbul’da farklı sosyoekonomik grupları temsil etmeleri için 3 ilçe seçilmiştir.


İstanbul’da bir orta ve üst gelir grubu semt (Kadıköy)



İki orta ve düşük gelir grubu semt (Beyoğlu ve Bağcılar)

İstanbul dışında, her ilde 2 merkezi ilçe seçilmiştir ve bu ilçelerde 0-6 yaş arası çocukların bulunma olasılığının en yüksek
olduğu mahalleler hanehalkı anketlerinin gerçekleştirilmesi için ziyaret edilmiştir. Ayrıca, kırsal alanda yaşayan annelere de
ulaşabilmek için dört Anadolu ilinin her birinde bir köy seçilmiştir. Köylerin seçimi şu kriterlere göre yapılmıştır: Sosyokültürel
özellikler, nüfus ve mevcut ulaşım türü.
Birinci pilot anketler çalışan ve çalışmayan annelerle Beyoğlu’nda gerçekleştirilmiştir. Birinci (pilot) grup tartışmaları için
katılımcı sağlanması amacıyla bir araç olarak kullanılmanın yanı sıra, bu iki araştırma sonraki anketler için de anketin
iyileştirilmesine yönelik olarak kullanılmıştır. Pilot çalışmanın ardından, bazı soruların şekilleri ve sırası değiştirilmiş ve
anketi cevaplandıran kadınların eşleriyle ilgili bir soru ankete eklenmiştir. Veri toplama çalışmalarının geri kalanında
kullanılmıştır geliştirilmiş anket kullanılmıştır. Beyoğlu’nda pilot çalışmada ankete katılanlarla yeniden irtibata geçilmiş ve
cevapları telefonla sahadaki personel tarafından güncellenmiştir.
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Odak grubu tartışmaları Mayıs ve Haziran 2014 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.92 İstanbul, Denizli, Eskişehir, Samsun ve
Gaziantep’te toplam yirmi beş odak grup tartışması yapılmıştır.
Odak grup toplantıları için, katılımcı grupları dört tipolojiye göre her biri 0-6 yaş arası çocuklarla olacak biçimde
belirlenmiştir: söz konusu semtlerdeki (i) çalışan anneler, (ii) çalışmayan anneler ve (iii) babalar ve (iv) İstanbul dışındaki
illerde, hane halklarının temel olarak tarımla uğraştığı kırsal köylerden anneler. Katılımcılar, hanehalkı anketleri aracılığıyla
tespit edilmiştir. (Odak grup çalışmalarının özeti için bkz.: aşağıdaki tablo).
Tablo 3: Beş İlde Gerçekleştirilen Odak Grup Çalışmalarının Özeti
Grup Türü

İstanbul
Bağcılar

İstanbul
Beyoğlu

İstanbul
Kadıköy

Denizli

Eskişehir

Samsun

Gaziantep

Toplam Grup
Sayısı

Çalışan anneler

1

1

1

1

1

1

1

7

Çalışmayan
anneler

1

1

1

1

1

1

1

7

Babalar

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

4

Kırsal kesimde
yaşayan
anneler

Metodoloji daha ayrıntılı olarak Saha Raporu’nda anlatılmıştır.
Pilot olarak da ele alınan ilk grup çalışması 5 Mayıs’ta gerçekleşmiştir. Geri kalan yirmi dört grup çalışması 14 Mayıs ve
14 Haziran 2014 arasında gerçekleştirilmiştir.
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TOPLAM
GRUP SAYISI

3

3

3

4

4

4

4

25

Toplam 199 kişi grup çalışmalarına katılmıştır; 146 anne ve 53 baba (bkz.: aşağıdaki tablo). Gruplardaki kişi sayısı yedi ile
dokuz katılımcı arasında değişmektedir ve her bir grup çalışması tartışmaların yoğunluğuna bağlı olarak 110 ile 150 dakika
arasında sürmüştür.93
Tablo 4: Katılımcı Sayısına Göre Odak Gruplar
Grup Türü

İstanbul
Bağcılar

İstanbul
Beyoğlu

İstanbul
Kadıköy

Denizli

Eskişehir

Samsun

Gaziantep

Toplam
Katılımcı Sayısı

Çalışan anneler

9

8

8

9

8

7

7

56

Çalışmayan
anneler

9

7

8

9

7

8

8

56

Babalar

8

7

8

7

7

7

9

53

8

8

9

9

34

33

30

31

33

199

Kırsal
kesimde
yaşayan anneler
TOPLAM Katılımcı
Sayısı

26

22

24

Grup çalışmaları, katılımcıların tanıdığı ve kolaylıkla erişilebilir tesislerde gerçekleştirilmiştir.
Tartışmaları yönlendirirken Dünya Bankası ve ASPB tarafından onaylanan ebeveyn odak grup konu rehberi kullanılmıştır.
Odak grup çalışmalarında, tüm ana konuların kapsanmasını sağlayan fakat araştırmacıların özel ilgi alanlarını da ele
alabilmesine izin veren yarı yapılandırılmış bir format kullanılmıştır.94
Buna göre, katılımcılar önce çocuk bakım sorumluluklarını ve bunun kendi hayatları ve çalışma/öğrenim kararlarını nasıl
etkilediğini tartışmaya davet edilmiş, daha sonra toplumda annelik, çocuk bakımı ve çalışan kadınlarla ilgili var olan normları
tartışmaları istenmiş ve son olarak çocuk bakım hizmetlerinin kullanılması ve çocuk bakım hizmetlerinden beklentilerle ilgili
kendi fikirlerini tartışmaya davet edilmişlerdir. Bu son bölümde, katılımcılardan ‘‘Kendi Anaokulunuzu Tasarlayın’’ adlı basit
bir simülasyon oyunu oynamaları istenmiştir. Söz konusu oyunla, çocuk bakım hizmetleriyle ilgili somut olarak ne gibi
beklentileri olduğu, katılımcıların öncelikleri ve ödemeyle ilgili isteklilikleri ve ödeme güçleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Bazı
gruplarda, kimi konularla ilgili olarak daha canlı bir tartışma ortamı yaratabilmek için örnek vakalar kullanılmıştır.

Her grup, grup tipolojisi açısından homojen; eğitim durumu, hanehalkı geliri ve çocuk bakım hizmetlerinin kullanımının
yanı sıra, çalışmayan anneler için daha önce iş tecrübesinin olup olmadığı açılarından çeşitli bir yapı göstermektedir.
94 Daha önceki bilgilerden gelen gözlemlere bağlı olarak araştırma ihtiyaçları ve tekrarlanan/eksik temalar gibi rehberde yer
alan farklı konular önceliklendirilmiş ve farklı gruplarda bunlarla ilgili sorular sorulmuştur. Örneğin, daha önceki bulgular
ışığında, bahsi geçen gruplarda ebeveynlerin destek personeline ve onlardan bekleyecekleri hizmet türüne ilişkin
beklentilerinin anlaşılmasına daha fazla vurgu yapılmıştır. Benzer biçimde, 0-2 yaş çocuk annesi olan kişilerin göreli olarak
daha fazla sayıda olduğu gruplarda, bu yaş grubu için çocuk bakım ihtiyaçları ve beklentilerinin anlaşılmasına öncelik
verilmiştir.
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TEKNİK NOT 4 HİZMET SAĞLAYICILARIN AÇIK KONTENJAN DURUMUNU BELİRLEYİCİ FAKTÖRLER ÜZERİNE
REGRESYON ANALİZİ
Bağımlı değişken: Hizmet sunucusunda bulunan açık kontenjanın yüzdesi (Sürekli değişken ve 0 ile 1 arasında
değişmektedir)

DEĞİŞKENLER
Hizmet sağlayıcı özel sektörde
Aylık fiyat
Mahallenin refah seviyesi: Orta
Mahallenin refah seviyesi: Düşük
0-2 yaş grubu için toplam kapasite

(1)

(2)

(3)

Açık Kontenjan %
Yaş: 0-2

Açık Kontenjan %Yaş:
3-6

Açık Kontenjan %
Tüm yaş grupları

0,362**

0,159***

0,175***

(0,147)

(0,0302)

(0,0314)

-2,90e-05

-8,06e-06

1,95e-06

(0,000158)

(3,15e-05)

(3,27e-05)

0,142

0,0217

0,0351

(0,0927)

(0,0367)

(0,0380)

0,150

0,0193

0,0372

(0,235)

(0,0523)

(0,0542)

0,00457***
(0,00110)

3-6 yaş grubu için toplam kapasite

0,000846***
(0,000297)

Tüm yaş grupları için toplam kapasite

0,00111***
(0,000293)

Sabit

Gözlemler
R-kare

-0,200

0,0681

0,0186

(0,194)

(0,0531)

(0,0549)

71

444

446

0,293

0,086

0,112

Parantez içinde standart hatalar
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Arz Yönü Veri Seti
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TEKNİK NOT 5 BELİRTİLEN ALANLARDA HER YAŞ GRUBU İ ÇİN FAALİYET GÖSTEREN HİZMET SAĞLAYICI
YÜZDESİ
Her bir yaş grubu için, belirtilen alanlarda bakım hizmeti sağlayıcı yüzdesi

Yaş Grupları için Hizmet Süreleri

1

2

3

4

5

6

Yalnızca tam zamanlı

45,5

63

60

56,6

50,4

46,9

Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte tam zamanlı

0

0

0

0

0,2

0,3

Sabah ve/veya öğleden sonra yarım günle birlikte tam zamanlı (Mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

12.1

16

19,6

13.2

8

5,9

Sabah ve/veya öğleden sonra yarım günle birlikte tam zamanlı (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte)

3

1.2

1.7

1.2

1.5

0

Sabah yarım gün ve öğleden sonra yarım gün (Mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

21,2

9,9

11,1

16,4

26,7

34,8

Sabah yarım gün ve öğleden sonra yarım gün (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte)

0

0

0

0

0

0

Yarım gün hizmet (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte veya mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

18,2

9,9

7,7

12,6

13

12,1

Yalnızca tam zamanlı

20

27,3

33,3

41,7

35,3

27,8

Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte tam zamanlı

0

0

0

0

0,4

0,6

Sabah ve/veya öğleden sonra yarım gün tam zamanlı (Mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

0

0

5,9

1,3

2,2

1,7

Sabah ve/veya öğleden sonra yarım gün tam zamanlı (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte)

0

0

3,9

1,3

0,7

0

Sabah yarım gün ve öğleden sonra yarım gün (Mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

60

54,5

37,3

30,8

41,9

52,3

Sabah yarım gün ve öğleden sonra yarım gün (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte)

0

0

0

0

0

0

Yarım gün hizmet (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte veya mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

20

18,2

19,6

25

19,5

17,6

Yalnızca tam zamanlı

56,5

68,6

67,4

69,2

72,3

76,3

Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte tam zamanlı

0

0

0

0

0

0

Sabah ve/veya öğleden sonra yarım gün tam zamanlı (Mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

17,4

18,6

23,4

23,2

16,5

12,3

Sabah ve/veya öğleden sonra yarım gün tam zamanlı (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte)

4,3

1,4

1,1

1,1

2,7

0

Sabah yarım gün ve öğleden sonra yarım gün (Mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

4,3

2,9

3,8

4,3

4,8

7,9

Sabah yarım gün ve öğleden sonra yarım gün (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte)

0

0

0

0

0

0

Yarım gün hizmet (Mesai saatleri sonrası çalışmayla birlikte veya mesai saatleri sonrası çalışma olmaksızın)

17,4

8,6

4,3

2,2

3,7

3,5

Tamamı

Kamu

Özel

Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Arz Yönü Veri Seti
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TEKNİK NOT 6 KALİTE ENDEKSİNİN OLUŞTURULMASI
Kalite endeksi, arz yönü anketinde yer alan 38 sorunun kombinasyonudur. Bu sorular, üç kalite alt endeksinin oluşturulması
amacıyla da kullanılır. Bu alt endeksler altyapı kalitesi endeksi, müfredat, materyaller, öğrenim kalitesi endeksi ve insan
kaynakları endeksidir.
Endeksleri oluşturmak için kullanılan tüm değişkenler 0 ve 1 arasında değişen değerlerdir. Endeks, daha sonra temel
bileşen analizi (principal component analysis) kullanılarak inşa edilmiştir. Temel bileşen analizi bir değişken azaltma
tekniğidir ve bir dizi değişkenin yorumlanmasını kolaylaştırmak için birbiriyle korelasyonu bulunan birçok değişkenden tek
bir puan oluşturmak için kullanılır. Temel olarak kullanıldığı alanlardan birisi Nüfus ve Sağlık Araştırmaları’nda (NSA) olduğu
gibi bir refah düzeyi endeksi oluşturmaktır.95 Burada amaçlanan, endekse giren değişkenlere ağırlık vermek, daha sonra
her değişkeni ilgili ağırlıkla çarparak ve bunları her bir birey/hanehalkı için toplayarak tek bir puana ulaşmaktır. Temel
bileşen analizi, aralarında korelasyon bulunan değişkenleri kullanarak aralarında korelasyon bulunmayan bileşenler
çıkarmaktadır. Her temel bileşen, değişkenlerin ağırlıklı kombinasyonudur ve değişken sayısı kadar bileşen bulunur. Ancak
birinci temel bileşen, verideki en büyük değişmeyi açıklamakta ve böylece puanlar birinci temel bileşenin ağırlıklarını
kullanarak tahmin edilmektedir (Bu raporda yer alan analiz için STATA’nın ‘‘pca’’ komutu kullanılmaktadır.). Bu adımın
ardından, bu puanların 1 ve 100 arasında standartlaştırılması için yüzdelikler oluşturulmuştur. Böylece, gözlemler yalnızca
kalite puanlarına göre, eşit sayıda öğesi olan 100 alt gruba bölünmüştür. Veri setinde 603 okul bulunduğu düşünüldüğünde,
en düşük kalite puanına sahip 6 okul, kalite endeksi değeri olarak 1 (En düşük) değerini, 6 okul da kalite endeksi değeri
olarak 100 (en iyi) değerini almıştır.
Altyapı ve bina kalitesi endeksini oluşturmak amacıyla kullanılan tüm sorular, anketörün tesisin koşullarıyla ilgili
gözlemleridir. Çocuklar ve yetişkinler için iç mekanlarda serbestçe hareket edebilmek için yeterli yer olup olmadığı gibi
sorular evet ya da hayır şeklinde cevaplandırılmıştır. Böylece, veri seti içinde bu soruları temsil eden değişkenler ikili
değişkenlerdir. Aynı zamanda 0-2 yaş grubuna da hizmet eden bakım hizmet sağlayıcıları için, altyapılarıyla ilgili üç ayrı
soru olduğundan, bu merkezler için ayrı bir altyapı endeksi hesaplanmıştır.
Müfredat, materyaller ve kalite endeksi 9 sorudan oluşmaktadır. Ancak, ebeveynlerin katılımına dair sorular, hizmet
sağlayıcı, ebeveynlerin katılımıyla ilgili 3 sorunun 3’üne de evet cevabı verdiğinde 1 değeri alacak şekilde, tek bir değişken
olarak ele alınmıştır (bkz.: Tablo 1’de yer alan ebeveynlerin katılımına ilişkin sorular). Diğer üç soru, müfredatın olup
olmadığı, tesiste çocuklara yemek servisi yapılıp yapılmadığı ve davranışsal ve diğer ihtiyaçları olan çocuklar için imkanlar
bulunup bulunmadığıyla ilgilidir. Bu sebeple, tüm bu değişkenler de yine ikili değişkenlerdir. Son iki soru da, anketörün
gözlemleridir ve bu sorular yaşa uygun oyuncakların yeterli olup olmadığı ve bu oyuncaklar için uygun saklama alanı olup
olmadığıyla ilgilidir.
Son olarak, insan kaynakları kalite endeksinin oluşturulması için öğretmen kalitesiyle ilgili 4 değişken eklenmiştir. İlk ikisi,
üniversite mezunu öğretmenler (ana ve yardımcı bakım görevlileri) ve 5 yıldan daha fazla tecrübe sahibi öğretmenlerin
tesisteki tüm diğer öğretmenlere oranının yüzdesidir. Bu değişkenler 0 ve 1 arasında bir değer almaktadır. Endekse giren
üçüncü değişken de bakım görevlisi öğrenci oranıdır ve toplam bakım görevlisi sayısını (ana ve yardımcı) tesise kayıtlı
toplam çocuk sayısına bölerek elde edilmektedir. Bu sayı daha sonra, tekrar 0 ve 1 arasında değişebilmesi için aldığı en
yüksek değere bölünür. İK endeksine giren son değişken her bir çocuk grubu için belirlenmiş personel olup olmadığıyla
ilgilidir ve yine 0 ile 1 arasında değişir.
Alt endekslerde açıklanan değişkenler genel kalite endeksinde beraber yer almaktadır. Tüm alt endeksler ve genel kalite
endeksi 1 ve 100 arasında bir değer almaktadır, bu değerler de merkezlerin kalite puanlarına göre bulundukları yüzdelik
dilimlerdir (1 en kötü, 100 en iyi değerdir.). Bu yüzdeler, okulları temel bileşen analizinden elde edilerek hesaplanan
puanlarına göre sıralandırdıktan sonra eşit sayıda öğeye sahip 100 gruba bölerek hesaplanmaktadır.

95

NSA Refah Seviyesi Endeksi, 2004. NSA Karşılaştırmalı Raporlar 6.
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Tablo 1. Kalite Endeksine Dahil Edilen Sorular
Sorular

Bakım
hizmeti
sunucusu
tesisinde
yapılan
gözlem

Altyapı
Kalitesi
Endeksi

Materyal,
Müfredat ve
Öğrenim
kalitesi

İK Kalitesi
Endeksi

Genel Kalite
Endeksi

Çocukların ve yetişkinlerin rahatça hareket edebilmeleri için yeterli iç alan var
Oyun odası/ sınıfta ve yatak odasında çocuk başına yeterli alan var
1 müdür odası var

X
X

X
X

X

X

1 yatak odası var

X

X

Kurumda tüm çocuklar için yeterli ranza var

X

X

Alanlar sağlam, temiz ve bakımlı

X

X

Tüm odalar gün ışığı alıyor

X

X

Sınıflarda kötü koku yok

X

X

Yerler, duvarlar ve yüzeyler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış

X

X

Tuvalet eğitimi almış çocuklar için yeterli sayıda, uygun büyüklükte ve temiz tuvaletler
var
Tuvaletler, lavabolar ve evyeler duvarlara iyi sabitlenmiş durumda

X

X

X

X

Yeterli ısı kontrolü var (merkezi Isıtma)

X

X

Yeterli dış alan var

X

X

Bahçe yeterli çim ve toprak bulunduran yumuşak bir yüzeye sahip

X

X

Dış mekanlar genellikle güvenli (örn. salıncakların altında minderler, çitle çevrili bir
alan vs.)

X

X

Kapılar ve pencereler uygun olduğu yerlerde çocuk kilidine sahip (örn. camlar tam
açılamıyor, ağır kapılar yavaş kapanıyor vs.)
Tüm elektrik çıkışlarında güvenlik kılıfları/kapakları

X

X

X

X

Elektrik kabloları çocukların ulaşamayacağı yerde

X

X

Ağır teçhizatlar veya düşebilecek mobilyalar sabitlenmiş durumda

X

X

Merdivenlerde korkuluklar

X

X

Keskin mobilya köşeleri yumuşak malzemeyle kapatılmış durumda

X

X

X

X

X

X

X

X

Fiziki engelleri olan çocuklar için bina/bahçe girişinde bir rampa/platform ve
basamaklarda korkuluklar
[Yalnızca 0-3 yaş arası çocukların gittiği okullarda] 0-2 yaş arası bebekler için
emekleme alanı ve alt değiştirme ünitesi
[Yalnızca 0-3 yaş arası çocukların gittiği okullarda] 0-2 yaş arası bebekler için ayrı bir
oyun ve yatak odası var
[Yalnızca 0-3 yaş arası çocukların gittiği okullarda] Bezlerin ve yedek bezlerin
bulunduğu ayrı bir alan var
Yeterli sayıda yaşa uygun oyuncak var
Oyuncaklar için düzenli ve uygun bir saklama alanı var

X

X
X

X

X

Öğretmenler Üniversite mezunu öğretmenlerin yüzdesi

X
X

X

5 yıldan fazla deneyimi olan öğretmenlerin yüzdesi

X

X

Bakım görevlisi öğrenci oranı

X

X

X

X

Küçük bir çocuk grubuyla ilgilenen belirli bir personel var mı?
Ebeveynlerin Ebeveynlere çocukları hakkında geri bildirimde bulunmak için düzenli faaliyetler var
Katılımı
mı?
Ebeveynlerden geri bildirim almaya yönelik düzenli faaliyetler var mı?
Ebeveynler için ek ihtiyaçları dile getirerek tartışabilecekleri tertip ve imkanlar
bulunuyor mu?
Günlük Rutin Günlük bir rutin var mı?
ve
Bir eğitim müfredatı var mı ?
Faaliyetler
Çocuklara yemek servisi yapılıyor mu?
Davranışsal ve diğer ihtiyaçları olan çocuklar için imkanlar mevcut mu?

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Tablo 2. Kamu ve özel sektör okulları için kalite endekslerinde kullanılan değişkenlerin ortalaması ve t-testi sonucu
olarak p değeri.
Altyapı Kalitesi
Bina Altyapısı
Kamu

Özel

P değeri

0,947

0,991

0,005***

0,891

0,973

0***

0,926

0,987

0,001***

0,204

0,912

0***

0,233

0,885

0***

0,958

1

0,002***

0,944

0,987

0,01***

0,809

0,827

0,573

0,912

0,969

0,007***

0,942

0,987

0,007***

0,894

0,973

0***

0,682

0,969

0***

0-2 yaş arası bebekler için emekleme alanı ve alt değiştirme ünitesi

0,31

0,442

0,002***

0-2 yaş arası bebekler için ayrı bir oyun ve yatak odası var

0,19

0,455

0***

Bezlerin ve yedek bezlerin bulunduğu ayrı bir alan var

0,405

0,582

0,003***

0,814

0,96

0***

0,894

0,978

0***

0,947

0,996

0,002***

0,907

0,982

0***

0,95

0,991

0,007***

0,743

0,912

0***

0,767

0,823

0,101

Yeterli dış mekan var

0,91

0,978

0,001***

Bahçe yeterli çim ve toprak bulunduran yumuşak bir yüzeye sahip

0,676

0,969

0***

Dış mekanlar genellikle güvenli (örn. salıncakların altında minderler, çitle çevrili bir alan vs.)

0,931

0,991

0,001***

0,918

0,949

0,165

Çocukların ve yetişkinlerin rahatça hareket edebilmeleri için yeterli iç alan var
Oyun odası/sınıfta ve yatak odasında çocuk başına yeterli alan var
1 müdür odası var
1 yatak odası var
Kurumda tüm çocuklar için yeterli ranza var
Alanlar sağlam, temiz ve bakımlı
Tüm odalar gün ışığı alıyor
Sınıflarda kötü koku yok
Yerler, duvarlar ve yüzeyler kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış
Tuvalet eğitimi almış çocuklar için yeterli sayıda, uygun büyüklükte ve temiz tuvaletler var
Tuvaletler, lavabolar ve evyeler duvarlara iyi sabitlenmiş durumda
Yeterli ısı kontrolü var (merkezi Isıtma)
0-3 Yaş Grubu İçin Bina Altyapısı

Güvenlik
Kapılar ve pencereler uygun olduğu yerlerde çocuk kilidine sahip (örn. camlar tam açılamıyor, ağır kapılar yavaş
kapanıyor vs.)
Tüm elektrik çıkışlarında güvenlik kılıfları/kapakları
Elektrik kabloları çocukların ulaşamayacağı yerde
Ağır teçhizatlar veya düşebilecek mobilyalar sabitlenmiş durumda
Merdivenlerde korkuluklar
Keskin mobilya köşeleri yumuşak malzemeyle kapatılmış durumda
Fiziki engelleri olan çocuklar için bina/bahçe girişinde bir rampa/platform ve basamaklarda korkuluklar
Bahçe ve Açık Alanlar

Müfredat, Materyaller, Öğrenim Kalitesi
Ebeveynlerin Katılımı
Ebeveynlere çocukları hakkında geri bildirimde bulunmak için düzenli faaliyetler var
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Ebeveynlerden geri bildirim almaya yönelik düzenli faaliyetler var

0,846

0,924

0,007***

Ebeveynler için ek ihtiyaçları dile getirerek tartışabilecekleri tertip ve imkanlar bulunuyor

0,691

0,912

0***

0,931

1

0***

0,955

0,991

0,014**

0,915

0,96

0,033**

0,623

0,987

0***

0,446

0,415

0,468

0,97

0,981

0,405

Üniversite mezunu öğretmenler in yüzdesi

0,944

0,763

0***

5 yıldan fazla deneyimi olan öğretmenlerin yüzdesi

0,437

0,445

0,841

Bakım görevlisi öğrenci oranı

0,028

0,029

0,789

0,796

0,928

0***

Öğretim Materyalleri
Yeterli sayıda yaşa uygun oyuncak var
Oyuncaklar için düzenli ve uygun bir saklama alanı var
Günlük Rutin
Günlük rutin var
Yemek servisi
Çocuklara yemek servisi yapılıyor
Özel ihtiyaçları olan çocuklar
Davranışsal ve diğer ihtiyaçları olan çocuklar için imkanlar var
Müfredat
Eğitim müfredatı var
İnsan Kaynakları Kalitesi
Öğretmen Kalitesi

Çocuk grupları için belirlenmiş personel
Not: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Arz Yönü Veri Seti
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TEKNİK NOT 7 T ÜRKİYE’DE MEB VE ASPB’YE BAĞLI HİZMET SAĞLAYICILAR İÇİN STANDARTLAR LİSTESİ
Türkiye’de ASPB ve MEB tarafından akredite edilmiş hizmet sağlayıcılara yönelik standartlar aşağıda verilmiştir. Bu araştırma bağlamında, gereklilikler 3 kısma ayrılmıştır: altyapı
(fiziki gereklilikler), insan kaynakları, öğretim materyalleri ve müfredat. ASPB ve MEB’in talep ettiği gereklilikler arasında kimi benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. MEB
standartları ASPB standartlarına göre daha açık biçimde ortaya konmuştur. Aynı zamanda, MEB ve ASPB standartlarında fiziki ve müfredatla ilgili gereklilikler konusunda da büyük
farklılıklar bulunmaktadır. Fiziki standartlar diğer kategorilere göre daha spesifik bir biçimde tanımlanmıştır.
Tablo 1. ASPB ve MEB tarafından akredite edilmiş çocuk bakım hizmeti sağlayıcılarına yönelik düzenleme ve standartlar
ASPB96

MEB97

Barlara, kafelere, elektronik oyun merkezlerine ve alkollü
içecek satışı yapan yerlere en az 100 metre mesafede, güvenli
bir ortamda ve uygun ulaşım imkanlarına sahip bir yerde

Barlara, kafelere, elektronik oyun merkezlerine ve alkollü içecek satışı yapan yerlere
en az 100 metre mesafede (ii)

Ayrı veya çok katlı bir binanın ilk katında veya zemin katla bir
bağlantıya sahip olacak şekilde, kurum 5 yaş üstü çocuklara da
hizmet sunuyorsa çocuklar için ayrı bir giriş/kapı

Bahçeli veya çok katlı bir binanın giriş katında veya zemin katla bağlantısı olan bir
katta (iii)
su kesintisi halinde bir günlük su ihtiyacını karşılayacak su deposu (iv)

1.ALTYAPI
1.1.KONUM

1.2.BİNA
1.3.İÇ MEKAN
1.3.1.ÇOCUK BAŞINA ALAN

1.3.2.ODALAR/TASARIM

Oyun odası/sınıf ve yatak odasında çocuk başına asgari 2 m2
alan ve 6 m3 hava
1 müdür odası
1 yatak odası
Belirtilmemiş
0-2 yaş arası bebekler için emekleme alanı ve alt değiştirme
ünitesi
Aspiratörlü mutfak

Sınıfta çocuk başına 1,5 m2 alan (iv)
1 müdür odası (min. 10 m2) (iv)
1 yatak odası, çocuk başına 10 m3 ve 3 m2 (zorunlu değil) (iv)
1 oyun odası (min. 15 m2) (iv)
Belirtilmemiş
1 yemek odası (zorunlu değil) (iv)

Bu sütunda yer alan tüm standartlar sadece ASPB tarafından yayımlanan “Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik” adlı yönetmeliğe
dayanmaktadır.
96

Bu sütundaki MEB standartları çeşitli yönetmeliklere dayanmaktadır. Bkz.: Referans Listesi'nde yer alan, “MEB’in Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin
Kararı’’ (i), “MEB 5580 sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu” (ii), “MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği” (iii), “MEB Özel Eğitim Kurumları Standartlar Yönergesi”(iv), “MEB Okul
Öncesi Eğitim Kurumları Çocuk Kulüpleri Yönergesi” (v), “MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği" (vi).
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Her 10 çocuk için uygun büyüklükte ve güvenli biçimde
sabitlenmiş bir tuvalet ve bir lavabo
Her çocuk için ayrı bir gardırop, tüm çocuklara yetecek bir
ayakkabı rafı ve portmanto

Her 30 çocuk için uygun büyüklükte 1 tuvalet ve 1 lavabo ,
Her 30 öğretmen için bir tuvalet ve bir lavabo (kadın, erkek ve engelliler için ayrı) (iv)
Belirtilmemiş

1.3.3. AYDINLATMA

Tüm odalar gün ışığı alıyor

1.3.4. KAPILAR

Belirtilmemiş

1.3.5.MERDİVENLER

Belirtilmemiş

1.3.6. TAVAN

Belirtilmemiş

1.3.7.TABAN

Kolaylıkla temizlenebilir veya çocukların sağlığına zararlı
olmayan malzemeyle kaplı
Kolaylıkla temizlenebilir malzemelerle

Özel eğitim kurumlarında:
1 müdür odası (min. 10 m2) , 1 müdür yardımcısı odası (eğer okulda 100’den fazla
çocuk varsa), Her 20 çocuk için 1 bireysel eğitim odası (min. 6 m2), 1 yatak odası
(zorunlu değil) çocuk başına 10 m3 ve 3 m2, 1 özel EÇG ünitesi (zorunlu değil ve min.
6 m2), 1 oyun odası (min. 15 m2), 1 bahçe çocuk başına min. 1,5 m2, 1 bireyselleşmiş
eğitim programı geliştirme odası, 1 yemek odası, 1 toplantı odası, her 20 çocuk için 1
uygun büyüklükte engelli dostu tuvalet ve 1 lavabo, her 30 öğretmen için 1 tuvalet ve
1 lavabo (kadınlar, erkekler ve engelliler için ayrı) (iv)
Uygun aydınlatma sağlamak için, sınıfta pencerelerin kapladığı toplam alanın sınıfın
toplam alanının en az %10’u olması gerekmektedir (iv)
Sınıf kapılarının genişliği 80 cm’dir. 140 cm’den geniş olması halinde, kapı iki kanatlı
olmalıdır. (iv)
Fiziki engeli bulunan öğrencilerin bulunduğu kurumlarda kapı eşiği olmamalıdır (iv)
Kurumdaki çocuk sayısına göre yeterince geniş. (iv)
Fiziki engeli olan çocuklar için binanın/bahçenin girişinde bir rampa/platform ve
merdivenlerde korkuluklar (iv)
Özel eğitim okullarında ve rehabilitasyon merkezlerinde, merdivenlere ve rampalara
asılı uyarı işaretleri ve kaymayı önleyici materyaller (iv)
min. yükseklik 3 metre
3 metreden azsa, kayıtlarda okul öncesi için çocuk başına min. 4.5 m3, özel eğitim
okullarında min. 7 m3 geçerlidir(iv)
Kolaylıkla temizlenebilir veya çocukların sağlığına zararlı olmayan malzemelerle kaplı
(iv)
Kolaylıkla temizlenebilir malzemelerle (iv)

Merkezi ısıtma (kalorifer) veya klima

Merkezi ısıtma (kalorifer) veya klima (iv)

Özel ihtiyaçları olan çocuklara herhangi bir atıfta bulunulmamış

1.3.8.BOYAMA
1.3.9. ISITMA
1.4. DIŞ MEKAN

1.5. GÜVENLİK/ EMNİYET

Çocuk başına min. 1,5 m2, yumuşak bir yüzeye, yeterli miktarda
çim ve toprağa sahip bir bahçe (Hesaplama 0-2 yaş arası
bebekleri kapsamamaktadır.)
Binanın yanında veya aynı binada patlayıcı ve/veya yanıcı
malzeme üreten hiçbir kurum bulunmamalı
Bir yangın kapısı ve acil durum merdiveni, yeterli sayıda yangın
söndürme cihazı ve bir yangın uyarısı
Uygun biçimde sabitlenmiş iç ve dış mekan oyun malzemeleri

Motor ve bilişsel becerilerin gelişimi için çocuk başına min. 1,5 m2, yumuşak bir
yüzeye, yeterli miktarda çim ve toprağa sahip bir bahçe (iv)

İlgili kamu kurumlarından yangına hazırlılıkla ilgili belge (iii)
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Toplam altyapı gerekliliği sayısı

Tüm pencereler ve balkonlar güvenlik kilitleriyle kilitlenmeli ve
elektrik düğmeleri, prizler ve kablolar uygun bir biçimde
kaplanmış olmalı
Okula güvenli ulaşımı sağlamak üzere okul servisinde bir görevli
21
ASPB

24
MEB

2. İNSAN KAYNAKLARI

2.1. EĞİTİM GEÇMİŞİ

Müdür: Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi ve Eğitim,
Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık alanında dört yıllık
üniversite bölümlerinden mezuniyet VEYA Sosyal Hizmetler,
Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi alanında iki yıllık üniversite
bölümlerinden mezun olma ve kamuya bağlı veya özel okul
öncesi eğitim kurumlarında en az iki yıl iş tecrübesi VEYA
kamuya bağlı veya özel bir okul öncesi, ilköğretim veya
ortaöğretim kurumlarında müdür olarak en az iki yıl iş tecrübesi
Grup Koordinatörü: Sosyal Hizmetler, Psikoloji, Çocuk Gelişimi
ve Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi, Psikolojik Danışmanlık alanında
iki veya dört yıllık üniversite bölümlerinden mezun olma VEYA
Kız Meslek Lisesi’nden Çocuk Gelişimi ve Eğitim alanında
mezuniyet VEYA hemşire olma (0-2 yaş arasındaki bebekler
için)
Destek Personeli:
Lise mezunu ve Çocuk Gelişimi ve Eğitim/ Çocuk Bakımı
dallarında sertifikası olan bakım görevlileri
Sağlık Personeli Belirtilmemiştir

Yemek pişirme, temizlik, idari işler veya diğer hizmetlerde
çalışan görevliler ilköğretim mezuniyeti VEYA okur yazarlık
belgesi olmalıdır

2.2. SÖZLEŞME TÜRÜ

Belirtilmemiş

Müdür: Eğitim bilimlerinde dört yıllık üniversite bölümlerinden mezun olma (vi)

Öğretmen: Okul öncesi eğitimde veya çocuk gelişimi ve eğitim alanında dört yıllık
üniversite derecesi VEYA okul öncesi eğitimle ilgili bir alanda ileri düzey üniversite
eğitimi VEYA çocuk gelişimi alanında lise mezunu olma artı herhangi bir dalda
üniversite mezunu olma ve okul öncesi eğitim öğretmenleri için çerçeve program
belgesi (60 saat) (vi)
Destek Personeli:
Okul öncesi eğitim kurumlarında: Üniversite mezunu öğretmenler, doktor ve
psikologlar ve lise mezunu destek personeli, aşçı, kazan dairesi görevlisi, şoför,
teknisyen ve güvenlik personeli (vi)
İlköğretim kurumlarındaki kreşlerde: Üniversite mezunu öğretmen ve idari personel
(vi)
Uygulamalı okul öncesi eğitim kurumlarında: Öğretmenler ve idari görevliler
üniversite, aşçı lise mezunu olmalıdır(vi)
Okul sonrası çocuk kulüplerinde: Üniversitelerin dört yıllık Okul Öncesi ve Çocuk
Gelişimi bölümlerinden mezun olmalı ve kadrolu veya geçici sözleşmeye sahip veya
ücretli/emekli öğretmen olmalı (v)
2 tür öğretmen: tüm özlük haklarına sahip kadrolu ve haftalık min. 18 maks. 42
çalışma saati (18 saati doldurduktan sonra her saat için ek ücret), hiç özlük hakları
olmaksızın geçici sözleşmeyle çalışma, haftalık en fazla 40 saat çalışma ve saat
başına ödeme (i)
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Diğer personel için yalnızca geçici sözleşme
Personel için belirtilmemiş; çalışma saatleri çalışma gün ve
2.3. ÇALIŞMA SAATLERİ
saatleriyle sınırlı; yazılı taleple akşam, hafta sonu ve resmi
tatillere uzatılabilir
2.4. HİZMET İÇİ EĞİTİM
İşe alınmadan sonraki ilk 3 ay içinde bir kez ve daha sonra yılda
en az bir kez (her biri 15 saat)
Toplam İK Gerekliliği Sayısı
6
ASPB
3. ÖĞRENİM MATERYALLERİ VE ÖĞRETİM MÜFREDATI
MEB’in öğretim müfredatı ve öğrenim materyalleri, yaşı hem 036 hem de 36-66 ay arası olan çocuklar için kullanılmaktadır.
Toplam Gereklilik Sayısı

1

Tam gün: Okul öncesi öğretmenler için günlük azami 9 saat ve haftalık 42 saat (vi)
Yarım gün: Okul öncesi öğretmenler için günlük 6 saat ve haftalık 30 saat (vi)
İşveren ve çalışanın talebine göre
9
MEB
1) Spesifik öğrenim materyalleri bulunmaktadır ve öğretim müfredatı 0-36 ay ve 3666 ay arası çocuklara yönelik tüm kamu/özel eğitim kurumlarında kullanılmaktadır (Bu
standartlara dahil değildir.). Engelli ve otistik çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim
programları özel eğitim öğretmenleri tarafından uygulanmaktadır.
1
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TEKNİK NOT 8 MALİYETLENDİRME ANALİZİ
Analiz için öncelikle her bir kalemin ortalaması alınmıştır. Yatırım maliyetleri okulun kurulduğu dönemle ilgili olduğu için
bugünü temsil eden bir maliyetlendirme temsiliyeti oluşturmak gerekiyordu. Bunu başarabilmek için, toplam varsayımsal
yatırım maliyetleri kullanılmıştır. Varsayımsal yatırım maliyeti, bugün bir okulu sil baştan kuracak olsa hizmet sağlayıcı için
doğacak yatırım maliyetidir.98 Ortalama varsayımsal yatırım maliyeti, daha sonra reel yatırım maliyeti kalemleri kullanılarak
(tadilat masrafı gibi) ilgili maliyet kalemlerine ayrılmaktadır. Bu ortalamalar öncelikle toplanır (‘‘diğer maliyetler’’ dışında) ve
daha sonra da her birinin toplamdaki payları hesaplanır. Bu hesaplamanın ardından, ortalama varsayımsal kuruluş maliyeti
bu paylarla çarpılarak her bir maliyet kalemi için bugünün ortalamaları bulunur.
İşletme maliyeti halihazırda güncel kalemlerden oluştuğu için bu çalışmanın işletme maliyeti için yapılması gerekmedi ve
ortalamalar veri setinde olduğu gibi yansıtıldı. Yalnızca kira için, bakım hizmeti sunucularının her ay ödedikleri kiranın yanı
sıra, kullandıkları binanın sahibi olan hizmet sunucular için binayı kiraya vermiş olsalardı alacakları kira da dahil edilmiştir.
Binanın sahipleri için, binayı kiralamak yerine kullanmak bir fırsat maliyeti doğurmaktadır, bu maliyeti kira olarak hesaba
katmak kirayı temsil etmenin daha doğru bir yoludur.
Aşağıdaki tabloda her maliyetlendirme kalemi için örneklem büyüklüğü görülebilir. Maalesef, tüm hizmet sunucuları ilgili
soruların tamamına yanıt vermemiştir.
Tablo 1: Her bir maliyet kalemi için örneklem büyüklüğü
Yatırım Maliyeti
Toplam Yatırım Maliyeti (Varsayımsal)
Tadilat masrafları
Mobilya masrafları
Öğretim malzemesi masrafları
Ruhsat masrafları
Diğer masraflar
Aylık İşletme Maliyeti
Kira
Müdürün aylık maaşı
Bakım görevlilerinin aylık maaşları
Hademelerin aylık maaşları
Kırtasiye ve temizlik malzemeleri
Tamirat masrafları
Elektrik, su, yakıt
Seyahat
TOPLAM

98

İstanbul

Özel Okullar
İstanbul dışı

GENEL

İstanbul

Devlet Okulları
İstanbul dışı

102
57
56
56
36
17

52
31
33
35
20
14

154
88
89
91
56
31

3
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0

82
44
51
47
31
32
36
5
141

29
18
24
21
16
16
25
10
85

111
62
75
68
47
48
61
15
226

1
9
59
53
7
8
4
1
136

0
23
21
24
15
20
22
3
241

1
32
80
77
22
28
26
4
377

GENEL

Arz Yönü Anketi’nde bugün bu tür bir okul açacak olsalardı kurulum maliyetleri ne kadar olurdu sorusu sorulmuştur.
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TEKNİK NOT 9 ÖZEL MERKEZLERDE F İYATLAR M ÜFREDAT VE MATERYAL KALİTESİYLE DEĞİL ALTYAPI VE
İNSAN KAYNAKLARI KALİTESİYLE İLGİLİDİR
(KAMU VE ÖZEL SEKTÖR HİZMET SUNUCULARINA YÖNELİK FİYAT VE KALİTE ENDEKSLERİ İÇİN BASİT REGRESYON
SONUÇLARI)

Aşağıdaki tablo, her regresyonda okulların aylık ücretlerinin bağımlı değişken olması ve kalite alt endeksleriyle genel kalite
endeksinin bağımsız değişkenler olması durumunda basit regresyon sonuçlarını göstermektedir. Panel A’da örneklem
yalnızca özel okullardan, Panel B’de yalnızca devlet okullarından oluşmaktadır. Regresyondan regresyona örneklem
büyüklükleri değişmektedir, zira analiz içerisinde yer alan bilgilerin tamamını bütün okullar bildirmemiştir.
Sonuçlar gösteriyor ki hem özel hem kamu çocuk bakım hizmet sunucuları için, İK kalite endeksi yüksek olduğunda
fiyatların daha yüksek olma ihtimali daha fazladır (Panel A ve B Sütun 2). Bu tür bir ilişki devlet okullarında altyapı kalite
endeksi için söz konusu değildir. Daha yüksek bir altyapı kalite endeksine sahip özel okullarda ücretlerin de yüksek olması
ihtimali daha yüksekken, bu korelasyon devlet okulları için istatistiki olarak anlamlı değildir (bkz.: Sütun 1 Panel A ve B).
Müfredat ve materyaller açısından daha yüksek bir kalite endeksine sahip devlet okullarında ücretlerin daha yüksek olma
ihtimali daha büyükken, bu ilişki özel okullar için istatistiki olarak anlamlı değildir. Son olarak, daha yüksek bir genel kalite
endeksi devlet okulları için daha yüksek ücretlerle ilişkiliyken bu ilişki özel okullar için istatistiki olarak anlamlı değildir (Panel
A ve B’deki Sütun 4).
Bağımlı değişken: Hizmet sunucuların aylık ücreti
Panel A:

Panel B:

Örneklem: Özel okullar

Örneklem: Devlet okulları

DEĞİŞKENLER

1

Altyapı Kalite Endeksi

3,366***
(1,280)

İK Kalite Endeksi

2

3

1

2

3

4,015***
(0,927)

4,710***
(1,045)
-1,302

3,633***

(1,153)

(1,215)

Genel Kalite Endeksi

2,147
(1.556)
553,7***
(93,43)

4

0,772
(1,195)

Müfredat ve Materyal Kalite
Endeksi

Sabit

4

598,6***
(52,38)

875,5***
(78,91)

618,3***
(122,8)

Gözlemler
202
160
170
139
R-kare
0,033
0,106
0,008
0,014
Parantez içinde standart hatalar *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Arz Yönü Veri Seti

2,650*
(1.431)
475,3***
(53,80)

269,4***
(61,85)

380,9***
(59,14)

427,8***
(61,62)

252
0,002

233
0,081

224
0,039

215
0,016
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TEKNİK NOT 10 KİRA VE GAYRİMENKUL FİYATLARININ ÖZEL HİZMET SAĞLAYICILARIN FİYATLARINI ARTIRMA
ETKİSİNİ GÖSTEREN ÇOKLU REGRESYON
Tablo, özel çocuk bakım hizmeti sağlayıcıların aylık ücretlerini belirleyen faktörler için regresyon sonuçlarını
göstermektedir. Her bir sütunda, ücretlerin belirlenmesinde etkili olan farklı dinamiklerin anlaşılmasına yönelik bir dizi
bağımsız değişken bulunmaktadır.
Kira değişkeni, okulların her ay ödediği reel kirayı ve faaliyet gösterdikleri binanın sahibi olan hizmet sağlayıcılar için de
okulun kiralanmış olması durumunda elde edebilecekleri kirayı içermektedir. Bakım görevlilerinin aylık maaşı ankette anketi
cevaplandıranların beyanlarında yer aldığı gibidir. Kalite endeksleri 1 ve 100 arasında değişmektedir (Bu endekslerin
oluşturulmalarının detayları için Bkz.: Teknik Not 6.). Okula toplam kayıt şu an okula kayıtlı olan 0-6 yaş arası çocukların
toplam sayısıdır. Okuldaki üniversite mezunu öğretmenlerin toplam sayısı üniversitelerin 2 veya 4 yıllık bölümlerinden
mezun olmuş ana ve yardımcı bakım görevlilerinin sayısıdır. Mahallenin refah seviyesi öznel bir ölçüttür ve anket sorularını
cevaplandıran kişinin mahalle hakkındaki görüşlerine bağlıdır; regresyonun dışında bırakılan mahalle refah seviyesi yüksek
mahalle refah seviyedir. Mahalle refah seviyesi değişkenleri ikili değişkenlerdir ve bu sebeple 0 veya 1 değerlerini alırlar.
Örneklem boyutunun regresyondan regresyona değişim gösterdiği kaydedilmelidir. Çünkü, anketi cevaplandıran tüm
katılımcılar ankette yer alan soruların tamamını yanıtlandırmamıştır. Bu yüzden, sonuçları değerlendirirken temkinli hareket
etmek gerekir.
Sonuçlar gösteriyor ki, kalite alt endeksleri kontrol edildiğinde dahi özel okullar için daha yüksek kiralarla daha yüksek
ücretlere sahip olması ihtimali anlamlı derecede daha yüksektir (bkz.: Sütun 6). Ancak, nu pozitif ilişki mahallenin refah
seviyesinin kontrol edilmesi halinde kaybolmaktadır (bkz.: Sütun 7). Bu durumda, kiranın pozitif etkisinin muhtemelen
mahalle etkisine bağlı olduğunu söylemek mümkündür.
Bağımlı değişken: Hizmet sunucuların aylık ücreti
DEĞİŞKENLER
Kira (Vergiyle birlikte)
Bakım görevlilerinin aylık geliri

(1)
0,0242***
(0,00621)

Altyapı Kalite Endeksi

(2)

-0,000753
(0,0120)

İK Kalite Endeksi
Müfredat ve Materyal Kalite Endeksi
Okulda üniversite mezunu öğretmenlerin sayısı
Toplam kayıtlı öğrenci sayısı

(3)

3,035**
(1,482)
4,298***
(1,036)
-0,186
(1,232)

(4)

(5)

(6)

(7)

0,0125
(0,00764)
0,00548
(0,0145)

0,0210***
(0,00692)

0,0199***
(0,00728)

-0,00662
(0,00626)

1,730
(2,099)
2,184*
(1,193)
-0,193
(1,518)

3,472**
(1,547)
0,987
(0,883)
-2,217*
(1,132)

0,974
(1,685)

50,99*
(29,57)
1,120
(1,684)

-1,240*
(0,700)

608,8***
(52,74)

645,1***
(39,59)

448,5***
(136,5)

568,1***
(69,53)

491,2***
(101,3)

367,2*
(185,7)

1,692
(1,226)
-495,1***
(61,88)
-459,1**
(215,7)
895,4***
(150,1)

105
0,129

73
0,000

139
0,155

52
0,055

86
0,147

75
0,214

75
0,598

Mahalle refah seviyesi: Orta
Mahalle refah seviyesi: Düşük
Sabit
Gözlemler
R-kare
Parantez içinde standart hatalar

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Arz Yönü Veri Seti
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TEKNİK NOT 11 KARLILIK ANALİZİ METODOLOJİSİ
Karlılık noktasına, firmanın toplam maliyeti şu ana kadar topladığı toplam gelire eşit olduğunda ulaşılır. Karlılık noktasına
ulaşmak, yalnızca bir firmanın ücretlerinin, birim değişken maliyetinden yüksek olması durumunda mümkündür. Bu noktaya
ulaşılması tüm masrafların ödendiği ve bu noktadan sonra firmanın kar etmeye başlayacağı anlamına gelmektedir.
Çocuk bakım hizmeti sunucuları için karlılık noktasını hesaplamak amacıyla kullandığımız formül:
n= Toplam sabit masraflar/(Aylık ücret*10 - (Aylık değişken maliyet*10/n))
n çocuk sayısıdır.
Formülde ücretler ve değişken maliyetleri, aylık değerlerden yıllık bir değer oluşturabilmek için 10 (ay) ile çarpılır. Değişken
maliyetleri, tek bir çocukla ilgili maliyeti bulabilmek için daha sonra çocuk sayısına bölünür.
Analiz için, toplam sabit maliyet olarak örneklemdeki özel bakım hizmeti sağlayıcılarının varsayımsal yatırım maliyeti
ortalaması ve aylık değişken maliyet olarak da örneklemdeki özel sektör bakım hizmeti sağlayıcılarının her bir değişken
maliyet kaleminin (kira, müdürün, bakım görevlilerinin ve hademelerin aylık maaşları, kırtasiye ve temizlik masrafları, tamirat
masrafları ve elektrik, su, yakıt masrafları) ortalamasının toplamı kullanılmıştır. Aylık ücret için örneklemdeki özel bakım
hizmeti sağlayıcılarının ortalama aylık ücretini kullandık. İkinci hesaplamada ise, talep yönü anketinden alınan, annelerin
bakım merkezlerine ödeme yapma istekliliği ortalamasını kullandık.
Sayılar girildiğinde, denklem aşağıdaki gibi görünmektedir:
n=278.839/(790*10-(20.882*10/n))
ve aylık ücretler ortalama ücret olarak n=62 çocuk ve annelerin ödeme istekliliği ortalamasıyla (259 TL) n=188 çocuk olarak
hesaplanmıştır. Böylece, şu an ortalama bir hizmet sunucusu için çocuk sayısını yıllık kapasitesine bölerek karlılık
noktasına kaç yıl sonra erişeceğini hesaplamak mümkün olacaktır. Örn. 20 çocuk kapasiteli bir çocuk bakım merkezi için
ortalama maliyet ve ücretler düşünüldüğünde karlılık noktasına erişmek için 3 yıl gerekecektir.
Karlılık analizi, bir şirketin yaptığı maliyeti geri kazanması ve kar etmeye başlaması için ihtiyacı olan asgari zamanı anlamak
için kullanılan basit bir araçtır. Ancak, bu analiz sınırlı bir analizdir. Aylık değişken maliyetin sabit olduğunu varsaymaktadır
ve faiz oranlarını ya da enflasyonu dikkate almamaktadır.
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TEKNİK NOT 12 ÇOCUK BAKIM MERKEZİ KULLANIMINA YÖNELİK TALEP VE ÖDEYEBİLİRLİK HESAPLAMASI
Tablonun birinci sütunu (a) Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Araştırması Talep Hanehalkı Veri Seti, 2. Soru Çocuk Bakımı
Görev Bölüşümü kısmındaki 2. Soru kullanılarak hesaplanmıştır.
Tablonun ikinci sütunu (b) N-Vivo 10 yazılımı kullanılarak FDG deşifrelerini kodlamak suretiyle, çocuk bakım hizmetlerini
kullanma konusunda istekli olan annelerin yoğunluğunu ölçmek amacıyla oluşturulmuştur. Aynı şekilde, aşağıdakiler
‘‘Kullanma istekliliği- geçmiş veya bugün’’ (İstatistiki kod) nodu altında kodlanmıştır:
 Annelerin küçük çocuklarını anaokuluna gönderme istekliliklerine dair beyanları,
 Annelerin çocuklarını anaokuluna göndermek istedikleri fakat mevcut koşullardan dolayı gönderemediklerini
vurgulayan beyanları.
İlgili nod daha sonra, herhangi bir beyanda bulunmuş kişileri göstermek üzere matris kodlama kullanılarak niceliksel hale
getirilmiş ve excel’e aktarılmıştır. Karşılanamayan çocuk bakım talebi potansiyelini değerlendirmek üzere, halihazırda
çocuk bakım hizmeti alan katılımcılar dışarıda bırakılmıştır. Bu yüzden, burada yer alan veriler halihazırda çocuk bakım
merkezlerini kullanmayan fakat kullanmak isteyen katılımcıları temsil etmektedir. Diğer bir deyişle, b sütunu koşullar uygun
olsa çocuk bakım hizmeti alacak anneleri temsil etmektedir.

TEKNİK NOT 13 ANAOKULUYLA İLGİLİ T UTUMLAR (MERKEZ BAZLI ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİ ):
Tablo (Şekil 17), odak grup katılımcılarının anaokullarına (merkez bazlı çocuk bakımı) yönelik olumlu veya olumsuz
tutumlarını ‘‘anaokuluna yönelik tutumlar’’ nodu altında kodlayarak oluşturulmuştur. Bu nod, bütüncül olarak katılımcıların
deneyim ve gözlemlerine göre genel dünya görüşlerini, izlenim ve değerlerini kapsayacak biçimde oluşturulmuştur.
Bu yüzden ilgili nod için temel tanımlayıcı/rehberlik edici sorular aşağıdaki gibi olmuştur:
Katılımcılar çocuk bakım merkezleri, anaokulları hakkında ne düşünmektedir?
Bunları nasıl deneyimlemiş/deneyimlemektedirler? Bunlar hakkında ne hissetmektedirler?
Çocuk bakım merkezlerinin kullanılmasıyla ilgili gözlemleri nedir? İç sesleri onlara bu konuda ne söylemektedir? (Beyan
nötr veya tanım niteliğinde ise kodlamayınız, yalnızca olumlu ve olumsuz beyanları kodlayınız.)
‘‘Olumlu’’ ve ‘‘olumsuz’’ alt nodların tanımları :
 Olumlu: Anaokullarıyla ilgili tüm olumlu ve anaokulu yanlısı beyanlar (yani olumlu düşünceler, hisler, tecrübeler
ve gözlemler). Örneğin, neden çocuklar anaokullarına giderler/gitmelidirler ve anaokullarının avantajları nelerdir?
Bu avantajlar nasıl deneyimlenmiştir? vs.
 Olumsuz: Anaokullarının verdiği çocuk bakım hizmetiyle ilgili tüm olumsuz ve anaokulu karşıtı beyanlar (yani
olumsuz düşünceler, hisler, tecrübeler ve gözlemler). Örneğin, neden ebeveynler anaokullarını kullanmamayı
tercih etmektedir? çocukları anaokullarına göndermenin olumsuz sonuçları nelerdir? vs. (Bu nod ayrıca ‘‘Ben
çocuğuma aynı eğitimi verebilirim.’’ gibi nötr yorumları da içermektedir, çünkü burada ima edilen anaokullarının
çocuk veya ebeveyn için hiçbir katma değer/ek fayda getirmediğidir.)
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TEKNİK NOT 14 YAŞ GRUBUNA GÖRE ÇOCUK BAKIM MERKEZLERİYLE İ LGİLİ OLUMLU VE O LUMSUZ TUTUM
TAHMİNLERİ İÇİN KULLANILAN METODOLOJİ
Kodlama metodolojisi:
Nod adı: Çocukların yaşları ve kararlar
Nod tanımı: Çocuğun yaşıyla ilgili yorumlar ve çocuk bakım merkezinin kullanımı üzerinde etkisi






0-3 Yaş Arası veya Yoğun Bakım Gerektiren Dönemle İlgili Olumlu: 0-3 yaş arasında çocuğun anaokuluna
kayıt olabileceğini söyleyen kişilerin yorumlarını içerir.
0-3 Yaş Arası veya Yoğun Bakım Gerektiren Dönemle İlgili Olumsuz: 0-3 yaş arasında çocukları anaokuluna
göndermeye karşı olanların yorumlarını içerir.
3-5 Yaş Arası veya Yoğun EÇG Dönemiyle İlgili Olumlu: 3-5 yaş arası çocuğunu anaokuluna göndermenin
uygun olduğunu düşünenlerin yorumlarını içerir.
3-5 Yaş veya Yoğun EÇG Dönemiyle İlgili Olumsuz: 3-5 yaş arası çocuğunu anaokuluna göndermeye karşı
olanların yorumlarını içerir.
En Az 5 Yaş Konusunda Olumlu: Çocuğun anaokuluna en erken 5 yaşında başlaması gerektiğini
düşünenlerin yorumlarını içerir.

Nodların Özeti:








Olumlu 0-3: Eğer anne çalışmak mecburiyetindeyse (ailede maddi ihtiyaçlar), çocuğun özel ihtiyaçları varsa
(örn. hiperaktif olmak gibi), çocuk tuvalet eğitimi almışsa, aynı zamanda çocuğun kendi kendine yetebilirlik
becerilerini kazanması için de avantajlı; çocuğu bebek bakıcısıyla bırakmaktan daha iyi. Bu olumlu
yorumlarda söz edilen yaş 1.5 ve 2.5 arasında değişiyor, fakat çoğunluğu 2’nin üzerinde. Temel olarak
annenin çalıştığı bağlamda yapılan ve ekonomik ve kaliteli çocuk bakım hizmetlerinin mevcut olduğu
varsayımına dayanan tartışmalardan oluşmaktadır.
Olumsuz 0-3: Mevcut çocuk bakım merkezleriyle ilgili söylenti/gözlemleri (Çocuklara uyusunlar diye ilaç
veriliyor, ağladıklarında kimse onlarla ilgilenmiyor.), ayrıca personelin tecrübesizliği veya düşük
personel:çocuk oranıyla ilgili kaliteye dair endişeleri; çocuk çok küçük ve duygusal olarak bakım ihtiyaçları
da bulunmakta, bu yüzden anneanne/babaanneyle olması bu yaşlarda çocuk bakım merkezinde
olmasından daha iyi gibi endişeleri; aynı zamanda anne rahat ve huzurlu hissedemez gibi yorumları da
içermektedir. Bu noktada, birçok kişi 3’ün bile çok erken olduğunu (özellikle gruplardaki çalışmayan ve lise
eğitimli kadınlar), 4 yaşı tercih ettiklerini söylemektedir. En fazla zikredilen nedenlerden birisi: Bu yaşta çocuk
kendini ifade etme ve kendi kendine yetme becerilerine sahip değil. Konuşmaya başlamalı ve tuvalet eğitimi
de almalı.
Olumlu 3-5: Sosyalleşme, fiziki aktivite, disiplin, davranışsal ve bilişsel gelişim, okula hazırlık... (bkz.:
anaokuluna yönelik olumlu tutumlar). Burada katılımcılardan bazıları 3, bazıları 4 yaşını anaokuluna
gidilebilecek en erken yaş olarak belirtmiştir. (3 için olumsuz nedenler için Bkz.: yukarıda verilen yorumlar.)
Olumsuz 3-5: Kendini ifade etme ve kendi kendine yetebilirlik becerisi en fazla zikredilen nedenlerdendir.
Aynı zamanda fiziki güvenlik: Yakında çocuk bakım merkezi yoktu ve bazı anneler ve/veya babalar güvenlik
endişesiyle çocuklarının servislere binmesini istememektedir (Servislerde personelin olmadığı söylendi.).
Bazı kadınlar duygusal bakım gereksiniminin 4 yaşa kadar uzandığını ve çocukların 4 yaşına kadar anneyle
kalması gerektiğini belirtmiştir.
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TEKNİK NOT 15 İŞGÜCÜ PİYASASINDA POTANSİYEL ÜCRETLERİN VE ÜCRETLER FARKININ HESAPLANMASI
Grafik, kadınların eğitim düzeylerine göre kazançları (çalışan kadınlar için gerçek değer ve çalışmayan kadınlar için ise
potansiyel değer) ve çocuk bakım hizmeti maliyeti arasındaki farkı gösteren grafik, çalışan kadınların ortalama kazancı,
çalışmayan kadınların ortalama potansiyel kazancı ve kendi mahallelerinde güvenli, emniyetli ve kaliteli bir çocuk bakım
merkezine ödeme yapma konusundaki istekliliklerini kullanarak oluşturulmuştur.
Bu değişkenlerin sayıları sırasıyla Talep Hanehalkı Anketi’nin 1. bölümünde yer alan 11, 21, 29 numaralı sorulardan
alınmıştır. Birinci soruda, “Bu işte verilen aylık maaş neydi?’’, ikinci soruda “Ücretli çalışıyor olsanız maaşınız ne kadar
olurdu? (Tahmini aylık net maaşınız ne kadar olurdu?)’’, son soruda, “Mahallenizde güvenilir bir çocuk bakım merkezi
bulunduğunu varsayın, aylık olarak çocuk başına ne kadar ücret öderdiniz?” sorusu sorulmuştur. Çubuklar üzerindeki
çizgiler, özel ve kamu çocuk bakım hizmetlerinin Arz Hizmet Sunucusu Anketi’nden gelen medyan ücretlerini
yansıtmaktadır.

TEKNİK NOT 16 KADIN İSTİHDAMI VE ÇOCUK BAKIM HİZMETLERİNİN KULLANIMINA İ LİŞKİN REGRESYON ANALİZİ
Aşağıdaki tablo annelerin istihdamını belirleyen faktörler için regresyon sonuçlarını göstermektedir. Birinci sütun, annenin
eğitimi, eşinin eğitimi, beraber yaşadığı çocuklarının sayısı, kişi başına düşen hanehalkı geliri, çocuk bakımı görevleriyle
ilgili olarak aldığı ortalama destek ile birlikte her bir ildeki özel okulların aylık ortalama ücretlerini ve her bir ilde okul başına
düşen okul öncesi öğrenci sayısını olmak üzere iki tane de il bazında değişkeni içermektedir.
İkinci sütunda, bu değişkenlere ek olarak merkez bazlı çocuk bakım hizmetleri almak da muhtemel bir değişken olarak
eklenmiş, son sütunda kamu ve özel merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerini kullanmak regresyona ayrı ayrı eklenmiştir.
Yapılan hanehalkı araştırmasında, kadınlara çocuk bakımıyla ilgili bir dizi görevle ilgili olarak hanehalkında kimin sorumlu
olduğu sorusu sorulmuştur. Bu görevler arasında çocukların kıyafetlerini giydirmek, onları yatırmak, çocuklar hasta
olduğunda evde kalarak onlara bakmak, çocuklarla oynamak, onlara ödevlerini yapma konusunda yardımcı olmak ve
çocukları okula veya aktivitelere götürüp getirmektir. Katılımcı kadınlar Her zaman ben:1 ile Her zaman Başkası:5 arasında
değişen yanıtlar vermiştir. Destek endeksini oluşturmak için bu yanıtların basit ortalamasını aldık. Böylece, endeks ne kadar
yüksekse kadınlar ortalamada o kadar az ‘Her zaman ben’‘ yanıtı vermiştir.
İl bazında ücretler arz anketinden alınmıştır. Her ilde çocukların sayısı haritalandırma analizinde kullanılan kaynaklar
kullanılarak hesaplanmıştır. (bkz.: Teknik not ).
Sonuçlar gösteriyor ki, bir kadın üniversite mezunuysa çalışma ihtimali daha yüksektir (lise altı bir diplomaya sahip
olmasından farklı olarak). Ayrıca, evde aldığı ortalama destek de çalışma olasılığını artırmaktadır. Öte yandan, eşinin
üniversite mezunu olması kadının çalışma olasılığını düşürmektedir. Ayrıca, daha yüksek bir hanehalkı gelir düzeyi kadının
çalışma olasılığını artırmaktadır.
Merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerinin kullanılması kadınların çalışma olasılığı üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkiye
sahip değildir; ancak özel merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerinin kullanımının annelerin çalışıyor olma olasılıklarını artırma
üzerinde istatistiki olarak anlamlı bir etkisi bulunmaktadır. Öte yandan, kamu merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerini
kullanmanın benzer biçimde istatistiki olarak önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Son olarak özel okulların aylık ücretleri de kadınların istihdamıyla ilgilidir.
Probit Modeli İçin Ampirik Spesifikasyon:
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𝑃𝑟𝑜𝑏(Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎)𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1 (𝐵𝑢𝑙𝑢𝑛𝑢𝑟𝑙𝑢𝑘)𝑝 + 𝛽2 (𝑒ğ𝑖𝑡)𝑖 + 𝛽3 (𝑒ğ𝑖𝑡_𝑒ş) 𝑖 + 𝛽4 (𝑠𝑎𝑦𝚤_ç𝑜𝑐𝑢𝑘) 𝑖 + 𝛽5 (𝑑𝑒𝑠𝑡𝑒𝑘) 𝑖
+ 𝛽5 (𝐻𝐻𝑔𝑒𝑙𝑖𝑟)𝑖 + 𝛽6 (ç𝑜𝑐𝑢𝑘 𝑏𝑎𝑘𝚤𝑚𝚤 𝑘𝑎𝑚𝑢)𝑖 + 𝛽7 (ç𝑜𝑐𝑢𝑘 𝑏𝑎𝑘𝚤𝑚𝚤 ö𝑧𝑒𝑙)𝑖 𝑢𝑖

(Ç𝑎𝑙𝚤ş𝑚𝑎)𝑖 istihdamda olma için kullanılan bir kukla değişkendir.
Bağımlı değişken: Tam zamanlı veya yarı zamanlı çalışmak
DEĞİŞKENLER

(1)

(2)

(3)

Lise

0,0465

0,0459

0,0335

(0,0837)

(0,0837)

(0,0845)

0,370***

0,369***

0,359***

(0,117)

(0,118)

(0,120)

-0,0881

-0,0943

-0,0855

(0,0802)

(0,0804)

(0,0810)

-0,251**

-0,264***

-0,267***

(0,0994)

(0,0989)

(0,0990)

-0,0144

-0,0193

-0,0181

(0,0319)

(0,0322)

(0,0323)

0,000261***

0,000257***

0,000242**

(9.25e-05)

(9.33e-05)

(9.46e-05)

0,450***

0,453***

0,455***

(0,0580)

(0,0581)

(0,0582)

Üniversite veya üzeri
Eş - Lise
Eş – Üniversite veya üzeri
Çocuk sayısı
Hanehalkı kişi başına düşen gelir
Evde kadının çocuk bakım faaliyetleri için aldığı ortalama destek (1-5)
Merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerini kullanıyor

0,0772
(0,0780)

Kamunun sağladığı merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerini kullanıyor

0,0373
(0,0841)

Özel sektörün sağladığı merkez bazlı çocuk bakım hizmetlerini kullanıyor

0,267*
(0,151)

İlde okul başına düşen çocuk sayısı
Her ilde özel okulların ortalama aylık ücreti

Gözlemler

0,00115***

0,00120***

0,00118***

(0,000223)

(0,000231)

(0,000231)

-0,000776***

-0,000797***

-0,000792***

(0,000264)

(0,000265)

(0,000265)

361

361

361

Parantez içinde standart hatalar
*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
Kaynak veri: Türkiye Çocuk Bakım Hizmetleri Değerlendirmesi Hanehalkı Talep Veri Seti
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