
T Ü R K  S A N A Y ‹ C ‹ L E R ‹  V E  ‹ fi A D A M L A R I  D E R N E ⁄ ‹

May›s 2005
(Yay›n No. TÜS‹AD-T/2005-05/396)

Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl›/‹stanbul

Telefon: (0212) 249 07 23 � Telefax: (0212) 249 13 50



3.9.1. E¤itim Programlar›n›n Etkilili¤i .............................................................103

3.9.2. Erken Çocukluk E¤itimi Kurumlar›nda Fiziksel Koflullar ....................104

3.9.3. Erken Çocukluk E¤itimi Kurumlar›nda Program .................................104 

3.9.4. Ö¤retmenlerin Davran›fl ve Yaklafl›mlar›..............................................105

3.9.5. Okul Öncesi E¤itim Merkezlerine Kat›lan Ö¤renciler Üzerinde 

Yap›lan Çal›flmalar .................................................................................107 

3.9.6. Veli Kat›l›m› ve Çocuk Yetifltirme Uygulamalar›..................................108 

3.10. Türkiye’de Erken Çocukluk E¤itimi Fayda-Maliyet Analizi..............................109

3.10.1. Maliyet Tahminleri .................................................................................109

3.10.2. Fayda Tahminleri ...................................................................................110

3.10.3. Fayda-Maliyet Oranlar› ..........................................................................110 

4. ERKEN ÇOCUKLUK E⁄‹T‹M‹ ‹Ç‹N POL‹T‹KA ÖNER‹LER‹................................113

4.1. Demografik, Ekonomik ve Sosyal Gelecek Öngörüleri ve Erken Çocukluk 

E¤itimine Etkileri ................................................................................................116  

4.1.1. Demografi ‹le Nüfus Öngörüleri ve Erken Çocukluk E¤itimi.............116  

4.1.2. Ekonomik Geliflmeler ve Erken Çocukluk E¤itimi ..............................118

4.1.3. Sosyal Geliflmeler ve Erken Çocukluk E¤itimi.....................................119

4.1.4. Avrupa Birli¤i Süreci ve Erken Çocukluk E¤itimi................................119 

4.2. Erken Çocukluk E¤itiminde Hedef Kitlenin Yeniden Tarif Edilmesi ..............120

4.2.1. Hedef Kitle ‹çin De¤erlendirmeler........................................................120

4.2.2. Hedef Kitlenin Yeniden Tarif Edilmesi.................................................121

4.3. Erken Çocukluk E¤itimi ‹çin Gelecek Hedefleri ve Uygulanabilir 

Senaryo Oluflturulmas› .......................................................................................122 

4.3.1. Hedef Kitle ve Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu.........122

4.3.2. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu ve Kurumsal Model 125

4.3.2.1.   Kurumsal Modelde Fiziki ve Finansal ‹htiyaçlar ..................125

4.3.2.2.   Kurumsal Modelde Finansman Olanaklar› ve Modelleri .....128

4.3.2.3.   Kurumsal Modelde ‹flletme Giderleri ....................................132

4.3.3. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu ve Di¤er Modeller ..134

4.3.4. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu ve Kamu ‹çin 

Toplam Kaynak ‹htiyac› .........................................................................137



4.4. Erken Çocukluk E¤itiminde ‹dari, Kurumsal ve Hukuki Yap›da Reform ‹htiyac› 138

4.4.1. ‹dari ve Kurumsal Reform Önerileri .....................................................138

4.4.2. Hukuki Reform Önerileri.......................................................................141

4.5.   Erken Çocukluk E¤itiminde Etkinlik ve Kalite ..................................................142 

4.5.1.  Uygulama Modelleri................................................................................142

4.5.1.1. Kurumsal Model .....................................................................142

4.5.1.2.  Di¤er Modeller .......................................................................143

4.5.1.3.   Uygulama Programlar› ...........................................................144

4.5.2.   Standartlar›n Oluflturulmas› Denetim ve De¤erlendirme ....................145

4.5.2.1.  Standartlar›n Oluflturulmas›.....................................................145

4.5.2.2.  Denetim ve De¤erlendirme ....................................................145

4.5.3.  E¤iticiler ..................................................................................................147

4.5.4. ‹statistik Altyap›s›n›n Oluflturulmas›......................................................148

4.6.   Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetleri ‹çin ‹letiflim ..............................................149

5. SONUÇ VE UYGULAMA .......................................................................................151

5.1. Uygulama ‹çin Önerilen Yol Haritas› ve Kararlar ...........................................156

KAYNAKLAR......... .......................................................................................................157

TABLO L‹STES‹

Tablo 1. Erken Çocukluk E¤itiminin Fayda ve Maliyetleri ...............................................45

Tablo 2.  Erken Çocukluk E¤itiminde Okullaflma Oranlar› ...............................................57

Tablo 3.  Seçilmifl Ülkelerde Erken Çocukluk E¤itimi Okullaflma Oranlar› (%) ..............58

Tablo 4. Baz› Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Erken Çocukluk E¤itimi (Grup 1)..................59

Tablo 5.  Baz› Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Erken Çocukluk E¤itimi (Grup 2)..................62

Tablo 6. Baz› Avrupa Birli¤i Ülkelerinde Okul Öncesi E¤itimin ‹çeri¤i..........................65

Tablo 7. Dünyada Önemli Aile E¤itim Modelleri..............................................................68

Tablo 8. 1923-2005 Aras› Ö¤retim Y›llar›na Göre Okul Öncesi E¤itimde Say›sal  

Geliflmeler .............................................................................................................81

Tablo 9. 2004-2005 Ö¤retim Y›l› Okul Öncesi E¤itim Kurumlar›, Çocuk ve 

Ö¤retmen  Say›lar›................................................................................................85

Tablo 10. Ana Okullar›n›n ve Ana S›n›flar›n›n Say›s›..........................................................85



ERKEN ÇOCUKLUK E⁄‹T‹M‹ ‹Ç‹N
POL‹T‹KA ÖNER‹LER‹

4B Ö L Ü M





115

4. ERKEN ÇOCUKLUK E⁄‹T‹M‹ ‹Ç‹N POL‹T‹KA ÖNER‹LER‹

Çal›flman›n dördüncü bölümünde öncelikle demografik, ekonomik ve sosyal gelecek
öngörüleri yap›lmakta ve bu öngörülerin EÇE etkileri incelenmektedir. Ard›ndan EÇE’ye
iliflkin politika önerileri sunulmaktad›r. Kapsaml› politika önerilerini flekillendiren stratejik
tercihler ile buna ba¤l› öncelikli politika önerileri flunlard›r:

1- Konunun “okul öncesi e¤itim” yerine “erken çocukluk e¤itimi” (EÇE) anlay›fl› ve
kavram› ile alg›lanmas› ve düzenlenmesi.

2- EÇE kapsam›n›n e¤itim-bak›m yaklafl›m› ile oluflturulmas›.

3- EÇE için kapsam›n 0-8 yafl grubu olmas›, bu grup içinden 7-8 yafl grubunun ilkö¤retim
içinde b›rak›lmas› ve 0-6 yafl için üç kademeli grubun önceliklendirilmesi.

4- 6 yafl için 2010 y›l›nda yüzde 100 EÇE hizmetini kullanma oran›na ulafl›lmas›. Orta ve
uzun vadede ise s›ras› ile 5 ve 4 yafl için ayn› hedefin benimsenmesi.

5- 6 yafl için EÇE hizmetlerinin kamu taraf›ndan sunumunun zorunlu hale getirilmesi,
kullan›m›n›n ise evrensel kabul edilmesi, kamunun bu hizmeti ücretsiz vermesi.

6- EÇE hizmetlerinin sunumunda ortak normlar›n, standartlar›n ve asgari koflullar›n
oluflturulmas›.

7- Bu amaçla öncelikle MEB’de Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’nün “Erken
Çocukluk E¤itimi Genel Müdürlü¤ü”ne dönüfltürülmesi

8- MEB bünyesinde Erken Çocukluk E¤itimi Koordinasyon Kurulu oluflturulmas›. Bu
kurulun EÇE hizmetlerine iliflkin her aflamada ilgili düzenlemeleri haz›rlamas›

9- EÇE hizmetlerinin sunumunda her türlü modelin kullan›lmas›, modeller ve program-
lar ile ilgili standartlar›n oluflturulmas›

10- EÇE hizmetlerinin sunumunda e¤iticilerin ve di¤er çal›flanlar›n niteli¤inin art›r›lmas›
ve ortak ünvanlar ile tan›mlanmas›.
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4.1. Demografik, Ekonomik ve Sosyal Gelecek Öngörüleri ve
Erken Çocukluk E¤itimine Etkileri

EÇE’ye iliflkin politika önerileri gelifltirilmeden önce önümüzdeki dönemde demografik,
ekonomik ve sosyal geliflmeler ile ilgili gelecek öngörüleri yap›lmaktad›r. Baflta demografi
ve nüfus ile ekonomik ve sosyal geliflmeler EÇE’yi do¤rudan ve dolayl› yönlerden 
etkileyecektir.

4.1.1. Demografi ‹le Nüfus Öngörüleri ve Erken Çocukluk E¤itimi

EÇE 0-8 yafl aras› çocuklar› kapsamaktad›r. Bununla birlikte 7-8 yafl grubu çocuklar temel
zorunlu ilkö¤retim kapsam› içinde yer almaktad›r. Bu nedenle EÇE ile ilgili gelifltirilecek
her türlü politika önerisi 0-6 yafl nüfustaki geliflmelere ba¤l› olacakt›r. Bu amaçla öncelikle
0-6 yafl nüfusun 2025 y›l›na kadar olan geliflimine iliflkin bir öngörü yap›lmaktad›r.

Gelece¤e iliflkin nüfus öngörüleri yap›l›rken demografik varsay›mlar kullan›lmaktad›r. 
0-6 yafl nüfusun öngörülerinde kullan›lan önemli demografik varsay›mlar Tablo 15’de
sunulmaktad›r.

Tablo 15. Demografik Varsay›mlar

Kaba Kaba Nüfus Bebek 5 yafl alt›
do¤um ölüm art›fl h›z› ölüm çocuk ölümü

oran› (‰) oran› (‰) (‰) oran› (‰) oran› (‰)

2000 22.2 7.1 16.6 41.9 48.7
2005 20.1 7.0 14.6 36.0 42.0
2010 18.0 7.1 12.3 31.0 37.0
2015 17.2 7.4 11.0 26.0 32.0
2020 15.8 7.5 9.2 21.0 27.0
2025 15.1 7.8 8.1 16.0 22.0
Kaynak: SAE, 2004.
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Türkiye demografik geçifl sürecinde ikinci aflamaya girmifl bulunmaktad›r. ‹kinci aflamada
nüfus art›fl oran› kaba do¤um oran›ndaki ve net yenileme oran›ndaki (do¤um yapabilir yafltaki
kad›n bafl›na çocuk say›s›) gerilemeye ba¤l› olarak düflme göstermektedir. Buna göre 2000
y›l›nda yüzde 1.66 olan nüfus art›fl h›z›n›n 2025 y›l›nda yüzde 0.81’e 
gerilemesi öngörülmektedir. Demografik varsay›mlar›n ve buna ba¤l› nüfustaki geliflmelerin
EÇE’ye de do¤rudan etkileri olacakt›r. Tablo.16 EÇE kapsam›na giren 0-6 yafl grubu için 2025
y›l›na kadar her yafl ve her y›l için yazarlar›n nüfus öngörülerini sunmaktad›r. Buna göre 2025
y›l›na kadar her y›l do¤acak çocuk say›s› giderek azalacakt›r. 2000 y›l›nda yeni do¤an çocuk
say›s› 1.34 milyon iken bu say› 2025 y›l›nda 1.24 milyon olacakt›r. Buna ba¤l› olarak 0-6 yafl
grubu çocuk say›s› da y›llar itibariyle azalacakt›r. 2005 y›l›nda 9.31 milyon olan çocuk say›s›,
2010 y›l›nda 9.04 milyon, 2025 y›l›nda ise 8.6 milyon olacakt›r. Görüldü¤ü gibi EÇE kapsam›na
al›nacak çocuk say›s›nda demografik öngörülere ba¤l› olarak bir azalma yaflanacakt›r.

Tablo 16.  0-6 Yafl Nüfus Öngörüleri (Bin Çocuk)
Yafl: 0 1 2 3 4 5 6 0-6

Y›l Ay: 0-9 10-12 13-24 25-36 37-48 49-60 61-72 0-72
2005 1.340 1.325 1.315 1.300 1.290 1.275 1.286 9.131
2006 1.315 1.334 1.320 1.310 1.295 1.285 1.274 9.133
2007 1.307 1.310 1.330 1.315 1.305 1.290 1.284 9.141
2008 1.300 1.302 1.305 1.325 1.310 1.300 1.289 9.131
2009 1.290 1.295 1.297 1.300 1.320 1.305 1.299 9.106
2010 1.275 1.285 1.290 1.292 1.295 1.315 1.304 9.056
2011 1.275 1.270 1.281 1.286 1.288 1.291 1.315 9.006
2012 1.285 1.270 1.266 1.277 1.282 1.284 1.290 8.954
2013 1.290 1.280 1.265 1.261 1.272 1.277 1.283 8.928
2014 1.280 1.285 1.275 1.260 1.250 1.267 1.276 8.893
2015 1.290 1.275 1.280 1.270 1.250 1.251 1.266 8.882
2016 1.285 1.285 1.270 1.275 1.265 1.251 1.250 8.881
2017 1.285 1.280 1.280 1.265 1.270 1.260 1.250 8.890
2018 1.275 1.280 1.275 1.275 1.260 1.265 1.259 8.889
2019 1.270 1.270 1.275 1.270 1.275 1.260 1.264 8.884
2020 1.250 1.265 1.265 1.270 1.265 1.270 1.259 8.844
2021 1.245 1.245 1.260 1.260 1.265 1.260 1.269 8.804
2022 1.230 1.240 1.240 1.255 1.255 1.260 1.259 8.739
2023 1.235 1.225 1.235 1.235 1.250 1.250 1.259 8.689
2024 1.240 1.230 1.220 1.230 1.230 1.245 1.249 8.644
2025 1.240 1.235 1.225 1.215 1.225 1.225 1.244 8.609
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4.1.2. Ekonomik Geliflmeler ve Erken Çocukluk E¤itimi

Ekonomik geliflmeler ile EÇE aras›nda iki temel noktada do¤rudan iliflki bulunmaktad›r.
Bunlardan ilki hizmetlerin sunulmas›, ikincisi ise hizmetlerin al›nmas› ile ilgilidir.

EÇE hizmetleri kamu ve özel sektör taraf›ndan sunulmaktad›r ve bu hizmetlerin sunul-
mas› önemli bir kaynak ihtiyac› yaratmaktad›r. Özellikle bu hizmetlerin sunulmas›n›n
zorunlu hale getirilmesi ve hedef kitlenin geniflletilmesi halinde kaynak ihtiyac› daha da
yükselmektedir.

Bu çerçevede, Türkiye’nin bugünkü ekonomik koflullar› içinde ve bu hizmeti kamunun
zorunlu ve a¤›rl›kl› olarak sunmas› düflünüldü¤ünde kamu bütçesi ve kamu kaynaklar›n›n
yetersiz kald›¤› görülmektedir. Türkiye bugün için ihtiyaç duydu¤u mali disiplini
sürdürmek için kamu harcamalar›n› ve yat›r›mlar›n› s›n›rland›rmak durumundad›r. 

Bununla birlikte ekonomiye iliflkin olarak yap›lan öngörülerde kamunun
göstergelerindeki (bütçe faiz ödemeleri) iyileflme beklentileri nedeniyle önümüzdeki y›llar-
da kamu yat›r›mlar›ndaki s›n›rlamalar›n azalaca¤› görülmektedir. Bu nedenle kamunun
di¤er yat›r›m alanlar›nda oldu¤u gibi EÇE yat›r›m ve harcamalar› için de bugüne göre daha
genifl olanaklara sahip olaca¤› düflünülmektedir. Ancak bu rahatlama da s›n›rl› olacakt›r.

Ekonomideki iyileflme ve geliflmeye ba¤l› olarak özel sektör yat›r›mlar›nda (yerli-
yabanc›) art›fl öngörülmektedir. Özel sektör yat›r›mlar› ile sosyal sorumluluk projeleri kap-
sam›nda gelifltirilerek sunulacak EÇE hizmetleri için de olanaklar›n geniflleyece¤i
öngörülmektedir.

EÇE hizmetlerinin kullan›m› halen ücretlidir. Yine bu çerçevede hizmetlerin
kullan›m›nda ekonomik geliflme, refah ve sat›n alma gücü etkili olmaktad›r.  Ekonomide
kifli bafl›na milli gelirdeki art›fl, refah ve sat›n alma gücündeki art›fl›n bir göstergesi olacakt›r. 

Türkiye, ekonomik istikrar ile birlikte sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sürecine girmek-
tedir. Sürdürülebilir büyümenin kal›c› k›l›nmas› halinde kifli bafl›na milli gelirdeki art›fl›n da
sürece¤i öngörülmektedir. 2004 y›l› sonu itibariyle kifli bafl›na milli gelir 4.000 dolar›n üzerinde
ç›karak 4.150 dolar olarak gerçekleflmifltir. Her y›l ortalama yüzde 5-6 aral›¤›nda büyümenin
sa¤lanmas› halinde kifli bafl›na gelirin 2010 y›l›nda 5.300 dolar, 2015 y›l›nda 7.100 dolar ve
2025 y›l›nda ise 12.000 dolar olmas› yazarlarca muhtemel görülmektedir.
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Kifli bafl›na gelirdeki art›fl, refah seviyesi ve sat›n alma gücünde de art›fl yaratacakt›r.
Bunun EÇE hizmetlerinin kullan›m›nda da art›fl yarataca¤› düflünülmektedir. Ancak kifli
bafl›na milli gelirdeki art›fl›n dengeli da¤›l›m› ve özellikle reel ücretlerdeki art›fl ile destek-
lenmifl olmas› önemli olacakt›r. Aksi takdirde kifli bafl›na milli gelirdeki art›fl›n etkisi s›n›rl›
kalabilecektir.  

Kifli bafl›na milli gelirdeki yukar›da belirtilen art›fl öngörülerine ra¤men kamunun EÇE
hizmetini ücretsiz vermesi önerilmektedir. 

4.1.3. Sosyal Geliflmeler ve Erken Çocukluk E¤itimi

Sosyal geliflmeler EÇE’yi do¤rudan etkilemektedir. Önümüzdeki dönemde özellikle üç
alandaki geliflme EÇE’yi önemli ölçüde etkileyecektir. Türkiye’de önümüzdeki süreçte
k›rsal alandan kentsel alana göç devam edecektir. Özellikle AB sürecinde k›rsal alanda
yaflayan nüfusun önemli ölçüde azalaca¤› öngörülmektedir. Bu öngörü nüfusun yine
hareketli olaca¤›n› ortaya koymaktad›r. K›rsal alanlardaki boflalma ve kentleflme ile nüfusun
hareketlili¤i EÇE baflta olmak üzere sosyal donat› ihtiyaçlar›n›n say› ve yer olarak hesa-
planmas›nda belirleyici olacakt›r.

Türkiye’de bir di¤er önemli sosyal geliflme, kad›n›n statüsündeki h›zl› de¤iflim olacakt›r.
K›rsal alanda çal›flanlar›n önemli bölümü kad›nd›r. K›rsal alandan göç ile kad›nlar›n
kentlerdeki konumu de¤iflecektir. Kentsel alanlarda kad›n›n iflgücüne kat›l›m oran› arta-
cakt›r. Bu da anne-çocuk ve aile-çocuk iliflkisinde çocuklar›n e¤itimi ve bak›m› konular›n›
daha önemli hale getirecektir.

Türkiye’de üçüncü önemli sosyal geliflme ise kentsel dönüflüm kavram›n›n giderek 
benimsenmesi ve uygulanmas› olacakt›r. Kentsel dönüflüm ile temel amaç, flehirlerin
ça¤dafl ve yaflan›labilir hale getirilmesi ile bireylerin yaflam standartlar›n›n yükseltilmesidir.
Bu çerçevede kentsel dönüflüm ile bugün için yetersiz olan sosyal donat›lar›n tamamlan-
mas› hedeflenmektedir. Kentsel dönüflüm sürecinde EÇE projeleri önemli yer tutabilecek
ve önemli bir kaynak sa¤layabilecektir.

4.1.4. Avrupa Birli¤i Süreci ve Erken Çocukluk E¤itimi 

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde en önemli yol göstericisi AB’ye tam üyelik müzakere
süreci olacakt›r. Bu süreç Türkiye’deki hemen hemen tüm alanlar› etkileyecektir. 
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Türkiye, AB sürecinde tüm ekonomik ve sosyal göstergelerini AB ülkeleri normlar›na ve
ortalamalar›na ulaflt›rmay› hedeflemektedir.

Bu hedeflere ulafl›lmas› konusunda orta ve uzun vadeli planlar oluflturulurken, AB’nin
kaynaklar›ndan da önemli ölçüde yararlan›lacakt›r.

EÇE de önemli hedeflerden biri olarak seçilerek AB kaynaklar›ndan öncelikle destek
al›nabilir hale getirilecek alanlar›n bafl›nda gelmektedir.

AB kaynaklar›n›n özellikle iki alanda yo¤unlaflmas› beklenmektedir. Bunlar tar›m ve
k›rsal alandaki geliflme ile bölgesel geliflmifllik farklar›n›n giderilmesi çal›flmalar› olacakt›r.
Her iki konu bafll›¤› alt›nda da EÇE önemli yer tutmaktad›r. AB’nin, Türkiye’de k›rsal alan-
daki nüfusun azalt›lmas›, buna yönelik bir k›rsal kalk›nma stratejisi gelifltirilmesi ve 
bölgeler aras›ndaki geliflmifllik farklar›n›n giderilmesine öncelik vermesi, EÇE hizmetlerinin
sunumunu önemli k›lmaktad›r. 

4.2. Erken Çocukluk E¤itiminde Hedef Kitlenin Yeniden Tarif
Edilmesi  

EÇE ile ilgili politika önerilerinin oluflturulmas›nda öncelikle ilk bölümde EÇE’yi
do¤rudan etkileyen demografik, ekonomik, sosyal ve politik geliflmeler öngörülmüfl ve
böylece gelecek çerçevesi çizilmeye çal›fl›lm›flt›r.

Politika önerilerinin oluflturulmas›nda bu aflamadan itibaren somut politika önerileri yer
almaktad›r.

EÇE için ilk ve öncelikli politika oluflturma alan› hedef kitlenin belirlenmesi olarak seçil-
mifltir. Hedef kitlenin belirlenmesinin ard›ndan di¤er politika önerileri hedef kitle 
tercihlerine göre oluflturulmaktad›r.

4.2.1. Hedef Kitle ‹çin De¤erlendirmeler

EÇE niteli¤i itibariyle temelde 0-8 yafl grubunu kapsamaktad›r. Uluslararas› alanda kabul
gören bu kapsamda 7-8 yafl grubu hemen tüm ülkelerde temel ilkö¤retim içinde zorunlu
e¤itim almaktad›r. Bu nedenle EÇE, 7-8 yafl ile bütünlü¤ü oluflturacak flekilde 0-6 yafl okul
öncesindeki tüm çocuklara öncelik ve a¤›rl›k vermektedir.



EÇE politikalar› 0-6 (8) yafl grubu çocuklar için bir bütün içinde oluflturulmaktad›r. Ancak
uygulama aflamas›nda öncelikle ekonomik olanaklara ba¤l› olarak öncelikli ve kademeli
yafl gruplar› tercih edilmektedir. Daha çok okul öncesinin hemen bir önceki y›l›ndan
bafllay›p afla¤›ya do¤ru önceliklendirme ve kademelendirme yap›lmaktad›r.

Türkiye’de EÇE, henüz okul öncesi e¤itim ve s›kl›kla 6 yafl grubu için e¤itim olarak alg›lan-
makta, kabul görmekte ve düzenlemeler bu çerçevede yap›lmakta ve uygulanmaktad›r.

Bununla birlikte özellikle verilecek hizmetlerin alg›lanmas› ve kabulünün EÇE’ye
dönüfltürülmesi ve ekonomik olanaklara ba¤l› olarak uygulamalar›n EÇE’nin yafl grubuna
(0-6) yönelik olarak kademeli flekilde geniflletilmesi tercih edilmektedir.

Bu konuda MEB, DPT, TÜB‹TAK gibi kurum ve kurulufllar›n ilgili çal›flmalar›nda da
yukar›daki yaklafl›m›n benimsendi¤i görülmektedir.

EÇE’de sadece çocuklar de¤il, anneler ve aileler de öncelikli hedef kitle olarak kabul
edilmektedir. Bu nedenle ailelere yönelik modellerinde uygulanmas› tercih edilmektedir.

4.2.2.  Hedef Kitlenin Yeniden Tarif Edilmesi

EÇE’nin hedef kitlesi 0-8 yafl grubudur. Bu yafl grubu içinde 7-8 yafl grubu temel e¤itim
içinde zorunlu e¤itim almaktad›r. Bu nedenle, 7-8 yafl grubu ile bütünlü¤ü sa¤layacak
flekilde EÇE’nin hedef kitlesi ve öncelikleri afla¤›daki gibi önerilmektedir.

a. Birinci Öncelikli Grup: 6 yafl (61-72 ay)

‹lkö¤retim öncesi yafl grubu olan 6 yafl grubu için EÇE sunulmas› zorunlu hale getirilmeli
ve öncelikle bu yafl grubunda EÇE hizmetlerine ulaflma ve kullanma oran› 2010 y›l›nda
yüzde 100’e ç›kar›lmal›d›r.

b. ‹kinci Öncelikli Grup:  4-5 yafl (37-60 ay)

Orta vadede ikinci öncelik 4-5 yafl grubuna verilmelidir. 6 yafl için uygulama sonuçlar›na
ba¤l› olarak bir dönem sonra 5 ve 4 yafl gruplar› için e¤itim sunulmas› zorunlu hale 
getirilmeli ve yine okullaflma oran› hedefleri belirlenmelidir.
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c. Üçüncü Öncelikli Grup: 0-3 yafl (0-36 ay)

Birinci ve ikinci öncelikli gruplar›n uygulama sonuçlar›na göre üçüncü öncelikli grup 0-3
yafl grubudur. Burada aile e¤itimi kapsam›nda orta-uzun vadeli hizmet sunumu hedeflen-
mektedir.

Türkiye için ortaya konulan demografi, nüfus, ekonomik ve sosyal öngörülere ba¤l›
olarak yukar›da yeniden tarif edilen hedef kitlenin ve uygulama için önerilen kademe-
lendirmenin Türkiye’nin mevcut ve gelecek koflullar›na uygun ve gerçekçi oldu¤u
düflünülmektedir.

Nitekim bu hedef kitleye yönelik önerilerin ekonomik yap›labilirli¤ine iliflkin veriler de
bu kanaati destekler niteliktedir.

EÇE hizmetlerinin sunuldu¤u kurumsal modelde risk alt›ndaki çocuklar›n önceli¤i ile aile
temelli modellerde yoksul ve k›s›tl› olanaklara sahip ailelerin önceli¤i de aynen korun-
maktad›r. 

4.3. Erken Çocukluk E¤itimi ‹çin Gelecek Hedefleri ve
Uygulanabilir Senaryo Oluflturulmas›

Politika oluflturma sürecinin bu aflamas›nda yukar›da belirtilen hedef kitle önerilerine
(yafl grubu, öncelik, kademelendirme, okullaflma) ba¤l› uygulanabilir bir senaryo 
gelifltirilmektedir. Bu senaryo EÇE için önerilen hedeflerin uygulanabilir k›l›naca¤› bir
yap›y› oluflturmay› hedeflemektedir. Özellikle hedeflerin ekonomik aç›dan yap›labilirli¤i ile
finanse edilebilirli¤i önem tafl›maktad›r. Ekonomik olarak yap›lamaz bir hedefler
bütününün ortaya konulmas› anlaml› olmayacakt›r.

4.3.1. Hedef Kitle ve Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu 

EÇE hizmetlerinin sunumunda oluflturulacak senaryo için en önemli belirleyici unsur
hedef kitleye iliflkin nüfus öngörüleri ile hizmetlerin ulaflt›r›lmas› düflünülen çocuk say›s›n›n
mutlak olarak öngörülmesidir.

Bu çerçevede, Tablo 17 daha önce sunulan nüfus öngörüleri tablosundan yararlan›larak
oluflturulmufl olup hedef kitle yafl gruplar›n›n nüfuslar›n› 2005-2025 y›llar› için sunmaktad›r.



Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü öncelikli kitle ile ilgili nüfus öngörüleri y›llar itibaryle
sunulmaktad›r.

Birinci öncelikli hedef kitle olarak belirlenen ve e¤itim hizmetlerinin sunulmas› zorunlu
olmas› önerilen 6 yafl (61-72 ay) nüfusu 2005 y›l›nda 1.28 milyon, 2010 y›l›nda 1.3 milyon,
2011 y›l›nda 1.31 milyon (en yüksek) ve 2025 y›l›nda 1.24 milyon olarak öngörülmektedir.

Tablo 17. Erken Çocukluk E¤itiminde Hedef Kitle Nüfus Öngörüleri (Bin Çocuk)

Y›llar Üçüncü ‹kinci Birinci Üç
kademe kademe kademe kademe
0-36 ay 37-60 ay 61-72 ay toplam›
0-3 yafl 4-5 yafl 6 yafl

2005 5.280 2.565 1.286 9.131
2006 5.279 2.580 1.274 9.133
2007 5.262 2.595 1.284 9.141
2008 5.232 2.610 1.289 9.131
2009 5.182 2.625 1.299 9.106
2010 5.142 2.610 1.304 9.056
2011 5.112 2.579 1.314 9.005
2012 5.098 2.566 1.290 8.954
2013 5.096 2.549 1.283 8.928
2014 5.100 2.523 1.276 8.899
2015 5.115 2.507 1.266 8.888
2020 5.050 2.535 1.259 8.844
2025 4.915 2.450 1.244 8.609

EÇE hizmetlerinin sunumunda hedef kitlede öncelikli yafl grubu 6 yafl (61-72 ay) olarak belir-
lenmifltir ve 6 yafl grubunda EÇE hizmetlerine ulaflma ve kullanma (bundan sonra okullaflma
oran› olarak an›lacak) oran› 2010 y›l› için yüzde 100 olarak belirlenmifltir.

Okullaflma oran› için 2010 y›l›nda belirlenen yüzde 100 hedefine ulafl›lmas› aflamal›
olarak sa¤lanacakt›r. Bu nedenle ekonomik yap›labilirlik de dikkate al›narak 2010 y›l›na
kadar her y›l için bir okullaflma hedefi konulmufltur. 2005 y›l›nda 6 yafl için okullaflma oran›
yüzde 28 olarak öngörülmüfl olup y›llar itibaryle okullaflma oranlar› art›r›lmaktad›r. Y›llara
göre okullaflma oranlar›na iliflkin varsay›mlar Tablo 18’de sunulmaktad›r.
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Buna göre 2006 y›l› için yüzde 58 okullaflma oran› önerilmifltir. Sahip olunan derslik ve

okul kapasitesinde ikili e¤itime geçilmesi halinde kurumsal model içinde 662 bin çocuk

e¤itime al›nabilecektir. Di¤er modellerdeki art›fl öngörüsü ile birlikte yüzde 58 okullaflma

mevcut kapasite ile sa¤lanabilmektedir. 

EÇE hizmetleri farkl› modeller ile sunulmaktad›r. Kurumsal model temel modeldir.

Bunun d›fl›nda di¤er uygun modeller de kullan›lmaktad›r. Politika önerileri içinde

görülece¤i gibi EÇE hizmetlerinde asgari standartlar›n oluflturulmas› ve birbiri ile uyumun

sa¤lanmas› kofluluyla kurumsal modelin yan› s›ra di¤er modellerden azami ölçüde yarar-

lan›lmas› önerilmektedir.

Bu çerçevede uygulanabilir senaryonun oluflturulmas›nda bu aflamada EÇE hizmetlerinin

sunumunun modeller aras› da¤›l›m› için de varsay›mlarda bulunulmaktad›r. Do¤al olarak her

modelin kaynak ihtiyac› ve finansman yöntemleri farkl› olmaktad›r.  Tablo 18, 6 yafl grubu için

yüzde 100 okullaflma oran› hedefi konulan 2010 y›l›na kadar EÇE hizmetlerinin sunumunu

kurumsal model ile di¤er modeller aras›ndaki da¤›l›m› itibariyle göstermektedir.

Tablo 18. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetleri Sunumunun Modeller Aras› Da¤›l›m›
(Bin çocuk)

Y›llar 6 yafl Okullaflma Okuyan Kurumsal Di¤er
(61-72 ay) oranlar› çocuk model modeller

nüfus % say›s›
2005 1.286 28 360 333 27

2006 1.274 58 739 662 77

2007 1.284 70 899 799 100

2008 1.289 80 1.031 896 135

2009 1.299 90 1.169 982 187

2010 1.304 100 1.304 1.043 261

EÇE hizmetleri büyük ölçüde kurumsal model ile sunulmaktad›r ve böyle olmay›

sürdürecektir. Kurumsal modelin pay› 2005 y›l›nda yüzde 92.5’dir. 2006 y›l›ndan itibaren

di¤er modellerin pay›nda bir art›fl olaca¤› varsay›lmaktad›r. Buna göre 2010 y›l›nda kurum-

sal modelin pay› yüzde 80’e gerilemektedir. 

Bu aflamadan sonra 6 yafl için konulan yüzde 100 hedefine ulafl›lmas› için fiziki ve mali

ihtiyaçlar ile ekonomik olarak bu ihtiyaçlar›n karfl›lanabilirli¤i kurumsal model ve di¤er

modeller için ayr› ayr› de¤erlendirilmektedir. 



4.3.2. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu ve Kurumsal Model

Öncelikli hedef kitle olarak önerilen 6 yafl grubunun 2010 y›l›nda yüzde 100 okullaflma
oran›na ulaflmas› için kullan›lacak ilk model, kurumsal modeldir.

Bu aflamada kurumsal model için varsay›mlarda bulunularak uygulanabilir sonuçlar elde
edilmektedir.

4.3.2.1. Kurumsal Modelde Fiziki ve Finansal ‹htiyaçlar

EÇE hizmetlerinin sunumunda kurumsal model öncelikli ve a¤›rl›kl› model olacakt›r. 6
yafl grubuna 2010 y›l›na kadar önerilen yüzde 100 okullaflma oran›na ulafl›lmas› için EÇE
hizmetinden yararlanacak çocuk say›s›ndaki art›fla ba¤l› olarak fiziki ve finansal ihtiyaçlar
olacakt›r. Fiziki ihtiyaçlar derslik, okul ve ö¤retmen ihtiyac›d›r.

Tablo 19, okullaflma oran› hedefindeki art›fla ba¤l› olarak hizmet alacak çocuk
say›s›ndaki art›fl› ve bunlar›n do¤uraca¤› derslik, okul ve ö¤retmen ihtiyac›n› ortaya koy-
maktad›r.

Bu ihtiyac›n belirlenmesinde 20 ö¤renci için bir derslik, 1 okul için 5 derslik ve 20
ö¤renci için 1 ö¤retmen varsay›mlar› kullan›lm›flt›r.

Ancak fiziki ihtiyac›n belirlenmesinde önemli bir varsay›m daha kullan›lmaktad›r. Bu da
kurumsal modelde ikili e¤itim verilmesidir. Bu durumda 20 kiflilik bir derslikten ayn› gün içinde
40 çocuk yararlanabilecektir. Buna göre fiili derslik ihtiyac› 40 ö¤renci için 1 derslik olarak
hesaplanmaktad›r (2005 y›l› için ise 1 derslik bafl›na 20 ö¤renci verisi kullan›lmaktad›r).

Buna göre 2010 y›l›nda 1.3 milyon 6 yafl çocuk grubu içinden 1.04 milyon çocu¤a
kurumsal model kapsam›nda (yüzde 100 okullaflma oran› sa¤lan›yor) EÇE hizmeti verilmesi
için toplam 26.075 derslik, 5.215 okul ve 52.150 ö¤retmen ihtiyac› bulunmaktad›r.            
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Tablo 19. Kurumsal Modelde Fiziki ‹htiyaçlar

Kurumsal Kurumsal Kurumsal Kurumsal
modelde model model model

Y›llar okuyan derslik okul ö¤retmen
çocuk say›s› say›s› say›s›
say›s›

2005(*) 333 16.650 3.330 16.650
2006 662 16.550 3.310 33.100
2007 799 19.975 3.995 39.950
2008 896 22.400 4.480 44.800
2009 982 24.550 4.910 49.100
2010 1.043 26.075 5.215 52.150
(*) Fiili gerçekleflme verileridir.

Kurumsal model içinde öncelikli grup olan 6 yafl›n 2010 y›l›nda yüzde 100 okullaflmas›
için gerekli olan kümülatif fiziki ihtiyaçlar yukar›da belirlenmifltir.

Bu aflamada ise ihtiyaçlar y›llar itibari ile belirlenmektedir. Tablo 20, 2006 y›l›ndan 2010
y›l›na kadar y›llar itibariyle ihtiyaçlar› göstermektedir. 2006 y›l› için derslik ve okul 
ihtiyac› bulunmamaktad›r.

Tablo 20. Y›llar ‹tibariyle Derslik, Okul ve Ö¤retmen ‹htiyac›

Y›llar
Derslik Okul Ö¤retmen
ihtiyac› ihtiyac› ihtiyac›

2005 (*) 16.650 3.330 16.650
2006 -- -- 16.450
2007 3.325 665 6.850
2008 2.425 485 4.850
2009 2.150 430 4.300
2010 1.525 305 3.050
TOPLAM ‹HT‹YAÇ 9.425 1.885 35.500
TOPLAM KAPAS‹TE 26.075 5.215 52.150
(*) 2005 y›l› baz y›ld›r.

126



2010 y›l›nda 6 yafl çocuklar›n kurumsal modelin içinde yüzde 100 okullaflmas›n›
sa¤lamak için gerekli olan toplam derslik say›s› 9.425, okul say›s› 1.885 ve ö¤retmen ihtiy-
ac› 35.500’dür.

Hedef kitle olan 6 yafl grubunun 2010 y›l›nda kurumsal model içinde yüzde 100 okul-
laflmas›n› sa¤lamak üzere yukar›da belirtilen fiziki ihtiyaçlar›n karfl›lanmas› finansal
ihtiyaçlar› da beraberinde getirmektedir.

Finansal ihtiyaçlar iki ana kalemde toplanmaktad›r. Bunlar okul yat›r›mlar› ile ö¤retmen
yetifltirme harcamalar›d›r. Okul yat›r›mlar› 5 derslikli bir okulun fiziki yat›r›m› ile tüm iç
donan›m›n›n sa¤lanmas›n› içermektedir. Böyle bir okul yat›r›m›n›n 2005 y›l› Bay›nd›rl›k
Bakanl›¤› verilerine göre maliyeti 300 milyar TL veya 225.000 ABD dolar›d›r. Bir ö¤retmen
yetifltirmenin maliyeti ise yüksekö¤renim kurumlar›nda 600 dolar/y›l olarak hesaplanmak-
tad›r.

Bu varsay›mlara ba¤l› olarak kurumsal model için ihtiyaç duyulan finansman ihtiyac›
afla¤›da Tablo 21’de sunulmaktad›r.

Tablo 21. Y›llar ‹tibariyle Finansman ‹htiyac› (Milyon Dolar)

Y›llar Okul yap›m ve Ö¤retmen 
donat›m yetifltirme (*)

2006 ----- (9.9) 39.6 
2007 154 (4.1) 16.4
2008 109 (2.9) 11.6
2009 97 (2.6) 10.4
2010 69 (1.8) 7.2
TOPLAM 429 (21.3) 85.2

* Parantez içinde verilen 1 y›ll›k, di¤eri 4 y›ll›k maliyeti göstermektedir.

Hedef kitle olan 6 yafl grubunun 2010 y›l›nda yüzde 100 okullaflma oran›na ulaflt›r›lmas›
için gerekli finansman ihtiyac› 1.885 okul yap›m ve donat›m› için 429 milyon dolar ve
toplam 35.500 ö¤retmenin yetifltirilmesi (4 y›ll›k e¤itim toplam›) için de 85.2 milyon
dolard›r. 2006 y›l›nda okul yap›m ve donat›m ihtiyac› bulunmamaktad›r.
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4.3.2.2   Kurumsal Modelde Finansman Olanaklar› ve Modelleri

Hedef kitle olan 6 yafl grubunun 2010 y›l›nda yüzde 100 okullaflma oran›na ulaflt›r›lmas›
için finansman ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›, finansman olanaklar› ile modellerinin ortaya
konulmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

5 y›ll›k finansman ihtiyac› fiziki kapasite ve donan›m›n sa¤lanmas› için 429 milyon dolar,
ö¤retmen yetifltirme için 85.2 milyon dolar olarak belirlenmifltir.

Finansman ihtiyac› içinde fiziki kapasite ve donan›m ihtiyac›n›n karfl›lanmas›na yönelik
olarak afla¤›daki olanaklar ve modeller gelifltirilmifltir.

Buna göre öncelikle finansman ihtiyac› kamu ve özel sektör aras›nda da¤›t›lmaktad›r.
Buradaki temel ve kuvvetli varsay›m kamu d›fl›ndaki kesimlerin özendirilmesi ile EÇE’ye
kamu d›fl›ndaki kesimlerin de azami kat›l›m›n›n sa¤lanmas›d›r. Bu çerçevede kamu
d›fl›ndaki kesimlerin kurumsal modelde yüzde 30 (okul, derslik, ö¤renci) oran›nda yer
alaca¤› varsay›lmaktad›r.

Böylece finansman yükü kamu ile özel kesim aras›nda bölüflülmüfl olmaktad›r. Kamu
d›fl›ndaki kesim olarak; özel sektör giriflimcileri (birincil ifli olarak), iflverenler (yasa gere¤i),
yerel yönetimler, il özel idare fonlar›, kamu-özel sektör ortakl›klar›, özel sektör (sosyal
sorumluluk projesi kapsam›nda) ve ba¤›fllar kastedilmektedir.

Buna göre Tablo 22, kurumsal model içinde kamu ve di¤er finansman kaynaklar›n›n
da¤›l›m›n› göstermektedir.

Tablo 22. Y›llar ‹tibariyle Finansman ‹htiyac›n›n Karfl›lanmas›  (Milyon Dolar)

Y›llar Finansman Kamu kaynaklar› Di¤er 
ihtiyac› Toplam Bütçe Uluslararas› finansman 

kaynaklar›
2006 -- -- -- -- --
2007 154.0 107.8 86.0 21.8 46.2
2008 109.0 76.3 61.0 15.3 32.7
2009 97.0 67.9 54.0 13.9 29.1
2010 69.0 48.3 39.0 9.3 20.7
TOPLAM 429.0 300.3 240.0 60.3 128.7
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a. Kamu Finansal Kaynaklar›

Kamu kaynaklar› içinde kamu tan›m›; merkezi kamu bütçesi ile bu bütçeye ba¤l› kamu
kurum ve kurulufllar›n›n bütçelerini kapsamaktad›r.

Kamu kaynaklar› içinde ayr›ca uluslararas› kaynaklar olarak AB fonlar› da yer almaktad›r.
Buna göre ihtiyaç duyulan 429 milyon dolar kayna¤›n 300.3 milyon dolar›n›n (yüzde 70’in)
kamu taraf›ndan karfl›lanmas› öngörülmektedir. Kamu içinde 300.3 milyon dolar›n da¤›l›m›
ise flöyledir; 240 milyon dolar merkezi bütçe ve 60.3 milyon dolar AB fonlar›n›n kullan›m›. 

Merkezi Bütçe Kaynaklar›: Bütçe kaynaklar›ndan 5 y›l boyunca ayr›lacak olan kaynak
240 milyon dolard›r. Bu aflamada sektörler aras› koordinasyon çerçevesinde bu kaynak
Milli E¤itim Bakanl›¤› bütçesi ile EÇE kapsam›nda hizmet veren di¤er kamu kurumlar›n›n
(ve kurulufllar›n›n) bütçelerinden ve di¤er bakanl›k bütçelerinden karfl›lanacakt›r. Bununla
birlikte, a¤›rl›k MEB bütçesi üzerinde olacakt›r. 2005 y›l› itibariyle MEB bütçesinden okul
öncesi e¤itim için ayr›lan kaynak toplam› ise 95 milyon dolard›r.

AB Fonlar›: Türkiye, AB ile tam üyelik müzakereleri sürecinde AB’den önemli ölçüde
fon kullanacakt›r. Bu fonlar›n önemli bir bölümü de tar›m ve k›rsal kalk›nma ile bölgesel
eflitsizliklerin giderilmesi amac›na yönelik olacakt›r. Kamu kesimi kurumsal modelde
a¤›rl›¤›n› k›rsal alanlara ve az geliflmifl yörelere vermelidir. Orta ve üst geliflmifl bölgelerde
ise özel sektör özendirilmelidir.   Kamu, k›rsal alan ve az geliflmifl alan tercihleri ile EÇE
yat›r›mlar›n› AB’den al›nacak fonlar ile finanse edebilecektir. Bu çerçevede 5 y›l boyunca
AB’den al›nmas› öngörülen fon tutar› 60.3 milyon dolard›r.

b. Di¤er Finansal Kaynaklar

Di¤er finansal kaynaklar çeflitli kesimlerden ve olanaklardan oluflmaktad›r. 2010 y›l›na
kadar finansman ihtiyac›n›n yüzde 30’unun di¤er finansman kaynaklar›ndan sa¤lanaca¤›
öngörülmektedir. Di¤er finansman kaynaklar›n›n toplam› 5 y›l için 128.7 milyon dolard›r.
Kamu d›fl›ndaki kesimlerin EÇE hizmetlerinin sunumuna çekilebilmesi için de özendirici
devlet desteklerine ihtiyaç duyulmaktad›r.

Özel Sektör Giriflimleri (birincil ifl olarak)

E¤itim sektörüne piyasa koflullar› içinde kat›lanlar özel sektör yat›r›mc›lar› ve giriflimci-
leridir. Özel sektör piyasa koflullar›nda yat›r›m yapabilmek için devlet taraf›ndan 
afla¤›dakiler ile desteklenmelidir.



- Arazi ve bina tahsisi (49 y›ll›k kiralama)
- Ucuz arazi ve bina sat›fl› (yerel yönetimler-Hazine)
- Kurumlar vergisi muafiyeti (10 y›l)
- Sarf malzemelerinde indirim (elektrik, su, do¤algaz)
- ‹thal ürünlerde gümrük vergisi muafiyeti
- SSK’da iflveren pay›n›n 5 y›l boyunca karfl›lanmas›
- KDV indirimi (kullan›c› ücretlerinde yüzde 8)
- Esnek çal›flma koflullar›n›n yarat›lmas›
- Uzun vadeli kredi olanaklar›

‹l Özel ‹dareleri ve Yerel Yönetimler

‹l özel idareleri ve yerel yönetimler do¤rudan kendi kaynaklar› ile yat›r›m harcamalar›n›
finanse ederek okul yapt›rmal›d›r. Ayr›ca yine yerel yönetimler kentsel dönüflüm projeleri
çerçevesinde haz›rlanacak alt projelerde yerli-yabanc› yat›r›mc›lara sosyal donat› olarak
okul yapt›rmay› ve yine özel sektör yat›r›mlar› için takas ettikleri veya satt›klar› arazilerde
veya baflka bir yerde okul-bina yap›lmas›n› flart koflmal›d›r.

Kamu-Özel Sektör Ortakl›klar›

Kamu ile özel sektörün ortak olduklar› iflbirlikleridir. Burada özel sektör piyasa
koflullar›nda karfl›layamayaca¤› yat›r›m harcamalar›n›n bir k›sm›n› kamudan sa¤lamakta,
kamu da mevcut bütçesi ile yapamad›¤› yat›r›mlar›n özel sektör taraf›ndan 
gerçeklefltirilmesi ve iflletilmesi için yat›r›m deste¤i sa¤lamaktad›r. Böylece kamunun
üzerindeki yük azal›rken, özel sektör de iflletme kâr› elde edebilmektedir. Kurumsal model
içinde okul yap›m› ve iflletilmesi konusu kamu-özel sektör ortakl›klar› taraf›ndan kolayl›kla
uygulanabilecek bir modeldir. Bu ortakl›kta kamu, özel sektörün yat›r›m harcamalar›na
k›smen kat›l›m sa¤lamakta, özel sektör de böylece kamu kat›l›m› ile ekonomik hale gelen
yat›r›mlara yönelmekte, iflletme sermayesini ise özel sektör oluflturmaktad›r.

Sivil Toplum Kurulufllar›

STK’lar kendi misyonlar› ve hedefleri çerçevesinde toplad›klar› ve oluflturduklar› kay-
naklar ile okul yat›r›m› ve iflletmecili¤ini üstlenmektedir. STK’lar özel sektör giriflimcilerinin
yararland›klar› devlet desteklerinden yararlanabilmelidir.
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Özel Sektör Sosyal Sorumluluk Projeleri

Özel sektör flirketleri piyasa ekonomisi kurallar› içinde giderek sosyal sorumluluk pro-
jelerine a¤›rl›k vermektedir. Özel sektör EÇE ile ilgili olarak bilgilendirilmeli, 
bilinçlendirilmeli ve sosyal sorumluluk projelerinde bu konuya yer verilmelidir. Özel sek-
tör daha çok yat›r›m aflamas›nda özendirilmelidir. Özel sektörün bu tip projeleri yat›r›m
teflvik belgesi içinde yer alabilmeli ve özellikli sektör muamelesi görerek geliflmifl yöre
destek kriterlerinin d›fl›nda tutulmal›d›r.

‹flverenler

14 Temmuz 2004 tarihli “Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Emzirme
Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelik” gere¤i 150 ve fazla kad›n iflçi
çal›flt›ran iflletmeler krefl veya ana okulu açmakla yükümlüdür. Önümüzdeki y›llarda bu
yükümlülü¤ü ba¤l› olarak iflletmeler ilgili kurumlar› açmaya devam edecektir.

Bu çerçevede, di¤er finansal kaynaklar› sa¤layacak kesimlerin 2010 y›l›na kadar
yapacaklar› okul say›lar›na iliflkin öngörüler afla¤›da Tablo 23’de sunulmaktad›r. Tabloda
yer alan okul say›lar› hesaplan›rken okul bafl›na maliyet olan 225 bin dolar kullan›lm›fl ve
örne¤in, 2007 y›l› için gerekli olan 40.2 milyon dolar karfl›l›¤› 205 okul, özel sektör ile il
özel idaresi ve yerel yönetimler aras›nda da¤›t›lm›flt›r.
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Tablo 23. Kurumsal Modelde Okul ‹htiyac› ve Di¤er Finansal Kaynaklar›n
Kullan›m› ‹le Okul Yat›r›mlar› (Okul Say›s›)

Y›llar Okul Özel ‹l özel Kamu- STK Özel ‹flveren Di¤er

ihtiyac› sektör idaresi,          özel Sektör

belediye sektör Sos.Sor.

ortakl›¤› Projeleri

2006 -- -- -- -- -- -- -- --

2007 205 100 80 5 5 5 5 5

2008 145 50 50 10 5 5 5 20

2009 130 50 40 10 5 5 5 15

2010 92 30 30 10 5 5 5 7

TOPLAM 572 230 200 35 20 20 20 47

4.3.2.3. Kurumsal Modelde ‹flletme Giderleri

Hedef kitle olan 6 yafl›n 2010 y›l›nda yüzde 100 okullaflma oran› hedefine ulaflabilmesi
için ihtiyaç duyulan fiziki ve finansal ihtiyaçlar ile bu ihtiyaçlar›n karfl›lanmas›na yönelik
olarak gelifltirilen finansal kaynaklar ve modeller yukar›da sunulmufltur.

Kurumsal model içinde önemli bir finansman ihtiyac› da kurumlar›n iflletme giderleridir.
Kurumsal model içinde iflletme giderleri ile ilgili olarak da varsay›mlarda bulunularak 2010
y›l›na kadar olan süre için hesaplamalar yap›lmaktad›r.

Öncelikle bir ö¤renci bafl›na ayl›k ve y›ll›k iflletme gideri hesaplanmaktad›r. Buna göre
5 derslik ve 100 ö¤rencili bir okulun ayl›k iflletme gideri yaklafl›k 22 milyar TL veya 15.000
dolar olmaktad›r (5 ö¤retmen, 2 yard›mc›, 2 hizmetli, sarf malzemeleri; oyuncak, k›rtasiye
e¤itim malzemesi ile yak›t, elektrik, su ve her ö¤renci için beslenme giderleri). Buna göre
ö¤renci bafl›na iflletme gideri ayl›k 150 dolar, y›ll›k ise 1.800 dolar olmaktad›r. Tekli
ö¤retimden ikili ö¤retime geçilmesi halinde çocuk bafl›na baz› giderlerin azalaca¤›, baz›
giderlerin ise artaca¤› varsay›ld›¤›ndan kullan›lan ö¤renci bafl›na iflletme gideri verisinde bir
de¤iflikli¤e gidilmemektedir.

Buna göre 6 yafl grubunun yüzde 100 okullaflma hedefine ba¤l› olarak her y›l için
kurumsal modelde karfl›lafl›lacak iflletme giderleri hesaplanmaktad›r. Ancak bu hesaplama
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yap›lmadan önce okuyan ö¤rencilerin harcamalar›na iliflkin kamu ve di¤er kurumlar ay›r›m›
yap›lmaktad›r. Çünkü di¤er özel kurumlar›n iflletme giderleri piyasa koflullar› içindeki
ücretlendirme ile karfl›lanmaktad›r.

Tablo 24, kurumsal modelde ö¤rencilerin kamu ve di¤er kurumlar aras›ndaki da¤›l›m›n›
göstermektedir. Buna göre 2010 y›l›nda kurumsal model kapsam›na al›naca¤› öngörülen
1.04 milyon çocuktan 818 bininin kamu kurumlar›ndan, 225 bininin ise di¤er kurumlardan
hizmet alaca¤› varsay›lmaktad›r.  Di¤er kurumlar›n pay› y›llar itibariyle artmakta ve 2010
y›l›nda yüzde 21.5’e ç›kmaktad›r.

Tablo 24. Y›llar ‹tibariyle Kurumsal Modelde Çocuklar›n Kamu ve Di¤er Kurumlar
Aras›nda Da¤›l›m›  (Bin Çocuk)  

Y›llar Kurumsal Kamu Di¤er Kamu kurumlar›
model kurumlar› kurumlar MEB 657 say›l› SHÇEK

Devlet
Memurlar› K.

md. 191
kapsam›

2005 333 323 10 291 22 10
2006 662 602 66 568 22 12
2007 799 699 100 663 22 14
2008 896 771 125 733 22 16
2009 982 807 175 767 22 18
2010 1.043 818 225 776 22 20

Kamu kurumlar› içinde ise MEB kurumlar›ndaki çocuk say›s›n›n önemli ölçüde artaca¤›
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 191. maddesi gere¤ince aç›lan kurumlar kap-
sam›nda hizmet alan çocuk say›s›n›n ayn› kalaca¤›, SHÇEK’daki çocuk say›s›n›n ise s›n›rl›
ölçüde artaca¤› öngörülmektedir.

Hedef kitle olan 6 yafl grubu çocuklar›n 2010 y›l›na kadar kamu ve di¤er kurumlar
aras›ndaki da¤›l›m›na iliflkin öngörüler sonras›nda kamu kurumlar› için iflletme giderleri
hesaplanmakta ve bunlar›n karfl›lanma yöntemleri ortaya konulmaktad›r. Kamu kurumlar›
EÇE hizmetlerini ücretsiz olarak vermektedir.  Buna göre Tablo 25, kurumsal model içinde
kamu kurumlar›n›n iflletme giderlerini ve karfl›lanmas›n› göstermektedir.



Tablo 25. Kurumsal Modelde Kamu Kurumlar›n›n ‹flletme Giderleri ve Giderlerin
Karfl›lanmas› (Milyon Dolar)

Y›llar ‹flletme Merkezi Di¤er
giderleri kamu bütçesi olanaklar

2006 1.084 975.6 108.4
2007 1.258 1.132.2 125.8
2008 1.388 1.249.2 138.8
2009 1.453 1.307.7 145.3
2010 1.472 1.324.8 147.2

Buna göre kamuda çocuk bafl›na ayl›k 150 dolar ile bulunan y›ll›k 1.800 dolar iflletme
gideri ile her y›l okullaflan çocuk say›s›n›n çarp›m› sonucu y›ll›k iflletme gideri toplam›na
ulafl›lmaktad›r. Görüldü¤ü gibi yüzde 100 okullaflma oran›na ba¤l› olarak çocuk say›s›
artt›kça iflletme giderleri de artmaktad›r.

‹flletme giderlerinin karfl›lanmas› için ise iki olanak kullan›lmaktad›r. Kamu e¤itim
hizmetlerini ücretsiz sunmaktad›r.

Merkezi Kamu Bütçesi: ‹flletme giderlerinin yüzde 90’n›n›n merkezi bütçeden karfl›lan-
mas› öngörülmektedir. Merkezi kamu bütçesi üzerinde oluflan iflletme giderleri yüksektir.

Di¤er Olanaklar: ‹flletme giderlerinin yüzde 10’u ise yerel yönetimler ve il özel idaresi
kaynaklar›ndan karfl›lanmaktad›r.

Hizmetlerin kamu taraf›ndan zorunlu sunulmas› nedeni ile kamu kurumlar›nda hizmetler
karfl›l›¤›nda herhangi bir ücret al›nmamaktad›r. Ancak görüldü¤ü gibi yüksek iflletme gider-
leri oluflmaktad›r. Bu iflletme giderlerinin karfl›lanmas› için ödeme gücü olanlardan belirli
bir ücret al›nd›¤› ve ödeme gücü olmayanlar›n ödemelerinin kamu taraf›ndan da
karfl›land›¤› alternatif sistem, ülkemizde (tüm e¤itim aflamalar› için) devletin okullar›nda
uygulanmayan sistemdir.

4.3.3. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu ve Di¤er Modeller

EÇE’de hedef kitle içinde öncelik verilen 6 yafl grubunun yüzde 100 okullaflmas› veya
EÇE hizmetlerinden yararlanmas› hedefi çerçevesinde tüm uygulama modellerinin
kullan›lmas› benimsenmifltir.
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Bu nedenle kurumsal modelin d›fl›nda di¤er modellerin de uygulanmas› hedeflenmekte-
dir. Yukar›daki bölümlerde kurumsal modele ait ayr›nt›l› bilgiler sunulmufltur. Oluflturula-
cak senaryonun tamamlanmas› için di¤er modellerin uygulanmas›na iliflkin olarak da
varsay›mlarda bulunulmakta ve hesaplamalar yap›lmaktad›r. 

Bu aflamada di¤er modellere iliflkin finansman ihtiyac› hesaplanmaktad›r. Kurumsal
modelin d›fl›nda gelifltirilen veya gelifltirilebilecek çok farkl› modeller bulunmaktad›r ve
bunlar›n maliyetleri de birbirinden farkl› olabilmektedir.

Bu nedenle bu farkl› modellerin maliyetlerinin hesaplanmas›nda Dünya Bankas›’n›n
yaklafl›m› benimsenmifltir. Buna göre Dünya Bankas› di¤er farkl› modellerin ortalama
maliyetlerinin kurumsal modelin maliyetinin beflte biri kadar oldu¤unu hesaplam›flt›r. Bu
çerçevede Dünya Bankas› kurumsal modellerin d›fl›nda, maliyeti daha düflük olan di¤er
modelleri benimsemekte ve uygulamalar›n› finanse etmeyi tercih etmektedir.

Dünya Bankas›’n›n maliyet hesaplamas›n›n kabul edilmesi halinde çocuk bafl›na kurum-
sal modelin maliyeti üzerinden di¤er modellerin maliyeti bulunabilmektedir. Buna göre
kurumsal modelin iki temel maliyeti bulunmaktad›r. Yat›r›m maliyeti ve iflletme maliyeti.
Daha önceki hesaplamalarda ortaya konuldu¤u üzere 100 çocuklu bir okulun maliyeti
225 bin ABD dolar›d›r ve ö¤renci bafl›na maliyeti de 115 dolard›r (100 ö¤renci ve 20 y›l
amortisman hesab› ile). Ö¤renci bafl›na iflletme maliyeti ise y›ll›k 1.800 dolard›r. Kurumsal
modelde çocuk bafl›na maliyet toplam› yaklafl›k 1.915 dolard›r. Buna göre di¤er modellerin
maliyetinin kurumsal modelin maliyetinin beflte biri oldu¤u varsay›m› ile hesapland›¤›nda
di¤er modellerde maliyet ö¤renci bafl›na y›ll›k yaklafl›k 400 dolar olmaktad›r.

Tablo 26, di¤er modellerin finansman ihtiyac›n› göstermektedir. 2010 y›l›na kadar
böylece kurumsal model ile birlikte 6 yafl çocuklar›n tamam› okullaflmakta ve EÇE hizme-
tini alabilmektedir.



Tablo 26. Di¤er Modellerde Finansman ‹htiyac›

Y›llar 6 yafl Kurumsal Di¤er Di¤er
(61-72 ay) model- modeller- modellerde

nüfus (Bin) çocuk (Bin) çocuk (Bin) finansman
ihtiyac›

(milyon dolar)
2006 1.274 662 77 30.8
2007 1.284 799 100 40.0
2008 1.289 896 135 54.0
2009 1.299 982 187 74.8
2010 1.304 1.043 261 104.4
TOPLAM 304.0

Hedef kitle olan 6 yafl grubunun 2010 y›l›nda yüzde 100 EÇE hizmetinden faydalanmas›
için uygulanacak di¤er modellerin finansman ihtiyac› 5 y›l için 304 milyon dolar olarak
hesaplanmaktad›r. Bu finansman ihtiyac›n›n karfl›lanmas› için afla¤›daki finansal olanaklar
kullan›lmaktad›r.

Uluslararas› Kurumlar: EÇE hizmetlerinde di¤er modeller Dünya Bankas› ve BM
taraf›ndan benimsenmekte ve özendirilerek finanse edilmektedir. Bu nedenle di¤er 
modellerin uygulamas› için öncelikle Dünya Bankas› ile 5 y›ll›k bir Erken Çocukluk E¤itimi
program› oluflturulmal›d›r. Bu program ile di¤er modeller için hem teknik hem de finansal
destek sa¤lanmal›d›r. Böyle bir program›n mali büyüklü¤ü 80-100 milyon dolar aras›nda
olabilecektir. Yine Birleflmifl Milletler ile EÇE hizmetlerinin geniflletilmesi için 2 befl y›ll›k
(5+5 bin y›l kalk›nma hedefleri kapsam›nda) bir program oluflturularak finansal destek
sa¤lanmal›d›r.

Merkezi Kamu Bütçesi: Di¤er modellerin uygulanmas›nda merkezi kamu bütçesi kay-
naklar›ndan s›n›rl› bir kaynak ayr›lmas› öngörülmektedir. 5 y›l için gerekli kayna¤›n yüzde
25’i yaklafl›k 76 milyon dolar ayr›lmal›d›r.

Di¤er Kurum ve Kurulufllar: Sivil Toplum Kurulufllar› (özellikle uluslararas› finansman
ile) ile yerel yönetimler ve özel il idareleri ise di¤er modellerin uygulanmas›nda aktif olarak
yer almal›d›r. Bu grup di¤er modellerin uygulanmas› için 5 y›l boyunca toplam 130 milyon
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dolarl›k bir kaynak ay›rmal›d›r. Bu kayna¤›n önemli bir bölümü kentsel dönüflüm projeleri
ile yerel yönetimler taraf›ndan karfl›lanmal›d›r.

4.3.4. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetlerinin Sunumu ve Kamu ‹çin Toplam
Kaynak ‹htiyac›

2010 y›l› itibariyle 1.3 milyon 6 yafl grubu çocu¤un EÇE hizmetlerinden yararlanma oran›
yüzde 100 olarak hedeflenmektedir. EÇE hizmetlerinin kamu taraf›ndan sunumunun zorun-
lu hale getirilmesi nedeniyle kamu için önemli bir kaynak ihtiyac› ortaya ç›kmaktad›r.
Kamu, kurumsal model ve di¤er modellerde yat›r›m ve iflletme harcamalar› yapacakt›r.
Kamu, hizmetlerin sunumunda oldu¤u gibi finansman›n› da di¤er kesimler ile paylaflmak-
tad›r. Bu çerçevede, Tablo 27 kamu için 2010 y›l›na kadar oluflan finansman ihtiyac›n›
ortaya koymaktad›r. 2006-2010 y›llar› aras›nda kamunun finansman ihtiyac› 6.35 milyar
dolard›r. Bunun 5.99 milyar dolar› kurumsal modelin iflletme giderlerinden kaynaklanmak-
tad›r. Kurumsal modelde yat›r›m ihtiyac› 240 milyon dolar, di¤er modellerin uygulanmas›
için ise ihtiyaç 76 milyon dolar olarak öngörülmektedir.

Tablo 27. Kamu ‹çin Kaynak ‹htiyac› (Milyon Dolar)

HARCAMA KALEMLER‹ 2006 2007 2008 2009 2010 TOPLAM

A. KURUMSAL MODEL (KAMU) 1.015.2 1.218.2 1.310.2 1.361.7 1.363.8 6.269.1

1. OKUL YAPIM VE DONATIM ----- 154.0 109.0 97.0 69.0 429.0

KAMU BÜTÇES‹ ----- 86.0 61.0 54.0 39.0 240.0

ULUSLARARASI ----- 21.8 15.3 13.9 9.3 60.3

D‹⁄ER F‹NANSMAN ----- 46.2 32.7 29.1 20.7 128.7

KAYNAKLARI

2. Ö⁄RETMEN YET‹fiT‹RME 39.6 16.4 11.6 10.4 7.2 85.2

3. ‹fiLETME G‹DERLER‹ 1.084.0 1.258.0 1.388.0 1.453.0 1.472.0 6.655.0

KAMU BÜTÇES‹ 975.6 1.132.2 1.249.2 1.307.7 1.324.8 5.989.5

D‹⁄ER (YEREL ‹DARELER) 108.4 125.8 138.8 145.3 147.2 665.5

B. D‹⁄ER MODELLER (KAMU) 7.7 10.0 13.5 18.7 26.1 76.0

1. KURULUM VE ‹fiLETME G‹DER‹    30.8 40.0 54.0 74.8 104.4 307.0

KAMU BÜTÇES‹ 7.7 10.0 13.5 18.7 26.1 76.0

ULUSLARARASI KURUMLAR 15.0 20.0 20.0 20.0 30.0 105.0

D‹⁄ER F‹NANSMAN KAYNAKL.   8.1 10.0 20.5 36.1 48.3 123.0

TOPLAM KAMU 1.022.9 1.228.2 1.323.7 1.380.4 1.389.9 6.345.1
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4.4. Erken Çocukluk E¤itiminde ‹dari, Kurumsal ve Hukuki Yap›da
Reform ‹htiyac›

EÇE’de idari, kurumsal ve hukuki yap›da reform ihtiyac› bulunmaktad›r. Çal›flman›n bu
bölümünde bu konuyla ilgili reform önerileri sunulmaktad›r.

4.4.1. ‹dari ve Kurumsal Reform Önerileri

Türkiye’de mevcut sistem içinde okul öncesi e¤itim olarak kabul edilen yap›dan erken
çocukluk e¤itimi (EÇE) yap›s›na geçifl idari ve kurumsal alanda de¤ifliklikleri zorunlu
k›lmaktad›r.

1- MEB bünyesindeki Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü, Erken Çocukluk E¤itimi
Genel Müdürlü¤ü’ne dönüfltürülmelidir.

2- EÇE hizmeti verecek kurumlar temel e¤itim kurumu olmayacakt›r. Bununla birlikte bu
konuda hizmet verecek tüm kurumlar ile di¤er model uygulamalar›n›n koordinasyonundan
MEB sorumlu olmal›d›r.

3- MEB’in bu koordinasyonu sa¤lamas› için Erken Çocukluk E¤itimi Koordinasyon
Kurulu kurulmal›d›r (bundan sonra Kurul olarak an›lacakt›r). Kurulun sekreteryas›n› Erken
Çocukluk E¤itimi Genel Müdürlü¤ü yürütmelidir.

4- Kurul afla¤›dakilerin temsilcilerinden oluflmal›d›r:

Milli E¤itim Bakanl›¤› (ilgili genel müdürlükler ve üst yönetim)
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›
Sa¤l›k Bakanl›¤›
Baflbakanl›k SHÇEK
‹çiflleri Bakanl›¤› (Yerel Yönetimler ‹çin)
Üniversiteler 
YÖK
DPT
STK’lar (Kabul gören modelleri ile hizmet verenler)
Di¤er ilgili kurumlar
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5- Kurul, EÇE hizmeti veren tüm kurumlar aras›nda koordinasyonu sa¤layacakt›r.
Koordinasyon kapsam›na giren kurumlar afla¤›da belirtilmektedir.

a- 14 Temmuz 2004 tarihli “Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla
Emzirme Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelik” gere¤i 150 ve fazla kad›n
iflçi çal›flt›ran iflletmelerin kurumlar› (krefl veya ana okulu).

b- 2828 say›l› SHÇEK kanununa tabi aç›lm›fl kurumlar.

c- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanunu’nun 191. maddesi gere¤ince her bakanl›k ve her
kamu kurumunun kendi mensuplar› için açm›fl olduklar› kurumlar.

d- 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren özel kurumlar. 

e- MEB’e ba¤l› kurulan ana okulu ve ana s›n›flar›.

Belirtilen tüm kurumlar yine tabi olduklar› kurum ile kanuna ba¤l› olarak kurulacak ve
faaliyet göstereceklerdir. Ancak kurulun belirleyece¤i tüm standartlara uyum sa¤layacak-
lard›r. Standartlar ilgili kurumlar›n uzlaflmas› ile kurul taraf›ndan oluflturulacakt›r.

Kurul ayr›ca MEB çat›s› alt›nda farkl› genel müdürlüklere ba¤l› kurumlar için de koordi-
nasyonu sa¤layacakt›r. Bunlar;

a- 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu’na ba¤l› olarak kurulan ve Özel Ö¤retim
Kurumlar› Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› özel okullar bünyesindeki ana s›n›flar›.

b- K›z Teknik E¤itim Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› k›z meslek lisesi bünyesindeki uygula-
ma ana okullar›.

c- Rehberlik ve Psikolojik Dan›flmanl›k Hizmetleri Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› özel e¤itim
niteli¤indeki kurumlar.

d- ‹lkö¤retim Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› devlet okullar› bünyesindeki ana s›n›flar›.

e- Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’ne ba¤l› ba¤›ms›z ana okullar›. 
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6- Kurulun görev, yetki ve sorumluluklar› afla¤›da belirtilmektedir.

a- EÇE hizmetinin tan›m›n›n yap›lmas› (e¤itim-bak›m yaklafl›m› ile).

b- EÇE hizmetinin sunulmas›nda kullan›lacak tüm modellerin (kurumsal ve di¤er)
tan›mlar›n›n yap›lmas› ve asgari standartlar›n oluflturulmas›.

c- EÇE hizmeti verecek tüm kurumlarda ünvan birli¤i sa¤lanmas› ve ortak asgari stan-
dartlar oluflturulmas›.

d- Kurulufl ve faaliyet izni standartlar›n›n oluflturulmas› (Kurulufl ve faaliyet izni Erken
Çocukluk E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile kurumlar›n ba¤l› oldu¤u di¤er kamu kurumlar›nda
verilecektir, tüm kurumlar ayn› asgari koflullarda kurulufl ve faaliyet izni alacakt›r).

e- EÇE hizmet kurumlar›nda tüm çal›flanlar için ünvanlar›n ve asgari niteliklerinin belir-
lenmesi ve ortak standartlar getirilmesi, her türlü diplomaya sahip çal›flanlar için EÇE
hizmet kurumlar›nda çal›flma izni sa¤layacak sertifikasyon sisteminin gelifltirilmesi.

f- EÇE hizmet kurumlar›nda uygulanacak programlar›n gelifltirilmesi ve ortak asgari stan-
dartlar›n belirlenmesi,  kurumsal modelin d›fl›nda kalan di¤er tüm uygulama modelleri için
de program standartlar›n›n tan›mlanmas›.

g- Çoklu denetim sistemi oluflturulmas› ve uygulanmas›, tüm EÇE hizmet kurumlar›na
yönelik asgari denetim standartlar›n›n tarif edilmesi,  performans ölçümü ve ödüllendirme
standartlar›n›n oluflturulmas›.

h- Denetim görevinde yer alacak kiflilerin niteliklerine iliflkin standartlar›n oluflturulmas›. 

i- EÇE hizmet kurumlar› ile di¤er modellerin sunulmas›nda çal›flacak tüm iflgücünün
e¤itimi ve yetifltirilmesine iliflkin ilgili kurumlar ve müdürlükler ile istiflare içinde olunmas›. 

j- ‹statistiki altyap›n›n oluflturulmas› ve bilgi yönetimi.

k- EÇE ile ilgili orta-uzun vadeli strateji ve politika önerileri gelifltirilmesi.
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l- EÇE ile ilgili projeler gelifltirilmesi, bu konuda uluslararas› kurumlar, yerel yönetimler,
il özel idareleri, üniversiteler, STK’lar ve kurulacak bölgesel kalk›nma ajanslar› ile projeler
oluflturma ve uygulama ile hizmetlerin yerellefltirilmesine öncelik verilmesi.

4.4.2. Hukuki Reform Önerileri

Yukar›da idari ve kurumsal reform önerileri bafll›¤› alt›nda belirtilenlerin hayata 
geçirilmesi için yasal düzenlemelere ve kararlara ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu çerçevede
konular afla¤›da belirtilmektedir.

1- MEB’in erken çocukluk hizmetlerinin sunumunda koordinasyon yetkisi ve sorumlu-
lu¤u üstlenmesi.

2- EÇE hizmetinin tan›mlanmas› (e¤itim-bak›m yaklafl›m› ile).

3- MEB Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü’nün, Erken Çocukluk E¤itimi Genel
Müdürlü¤ü’ne dönüfltürülmesi.

4- Erken Çocukluk E¤itimi Koordinasyon Kurulu kurulmas›, kurul üyelerinin çal›flma
fleklinin, görev, yetki ve sorumluluklar›n›n belirlenmesi.

5- 6 yafl grubu için EÇE hizmetinin verilmesinin zorunlu, kullan›m›n›n evrensel hale
getirilmesi, kamuda hizmet sunumunun ücretsiz k›l›nmas›.

6- Kurumsal ve kurumsal olmayan tüm modeller için tan›mlamalar yap›lmas› ve asgari
standartlar›n oluflturulmas›.

7- EÇE hizmeti verecek tüm kurumlar›n  “Erken Çocukluk E¤itimi Hizmet Kurumu” üst
ünvan› almas› ve tüm kurumlar için asgari standartlar oluflturulmas›.

8- MEB d›fl›ndaki kamu kurumlar›na ba¤l› kurumlar›n kurulufl, görev-yetki ve sorumlu-
luk kanunlar›nda düzenleme yap›larak EÇE Hizmet Kurumuna dönüfltürülmesi ve kurulun
ortak standartlar›n›n içsellefltirilmesi.

9- Kurumsal modelde ikili ö¤retime geçilmesi, 12 ay boyunca e¤itim, yaz aylar›nda ö¤ret-
menlerin hizmet vermesi için gerekli düzenlemelerin yap›lmas›. 
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10- EÇE hizmet kurumlar›nda ve kurumsal olmayan modellerin tamam›nda tüm
çal›flanlar için ünvanlar›n belirlenmesi.

11- EÇE hizmet kurumlar› ile di¤er uygulama modellerini denetleyecekler için ünvan-
lar›n ve niteliklerin belirlenmesi.

12- E¤itici ve di¤er ünvanlar ile çal›flacaklar için ifl ve sosyal güvenlik yasalar›nda çal›flma
koflullar›nda esneklik yaratacak düzenlemeler yap›lmas›.

4.5. Erken Çocukluk E¤itiminde Etkinlik ve Kalite

Çal›flman›n bu bölümünde EÇE’de etkin ve kaliteli e¤itimin sunulmas› için bir çerçeve
oluflturulmaktad›r. Bu amaçla uygulama modelleri ve programlar, standartlar, denetim ve
performans ölçümü ve e¤itici yetifltirilmesi ile istatistiki altyap› oluflturulmas› konusunda
politika önerileri sunulmaktad›r.

4.5.1. Uygulama Modelleri

Erken çocukluk hizmetlerinin sunumunda prensip olarak her türlü modelin kullan›lmas›
ve yayg›nlaflt›r›lmas› benimsenmekte ve önerilmektedir.

Erken çocukluk hizmetlerinin tan›m›n›n Kurul taraf›ndan yap›lmas› ile birlikte tan›mda
yer alan hizmetleri asgari oranda sa¤layan her türlü farkl› model uygulanmal›d›r.

Uygulama modellerinin içeri¤i, etkinli¤i ve uygulama flekillerinin farkl› olaca¤› aç›kt›r.
Bununla birlikte asgari flartlar› karfl›layan (program› en az bir y›l olan) tüm modellerin
uygulanmas› benimsenmektedir.

6 yafl için EÇE hizmetlerinin sunumunun zorunlu olmas›n›n önerilmesi nedeniyle uygu-
lama modelleri içindeki a¤›rl›k kurumsal modelde olmal›d›r. Di¤er modeller de kurumsal
modelin tamamlay›c›s› konumunda olmal›d›r.

4.5.1.1. Kurumsal Model

1- EÇE hizmetlerinin sunumunda temel model olarak kurumsal model uygulanmal›d›r.
EÇE hizmetleri sunumunun 6 yafl grubu için zorunlu hale getirilmesi önerildi¤i için, bu
zorunlulu¤un karfl›lanmas›nda kullan›lacak olan temel model de kurumsal model olmal›d›r.



2- Türkiye’de mevcut koflullarda farkl› yasalara tabi olarak farkl› kurumlar›n uygulad›klar›
kurumsal modeller bulunmaktad›r. Bu modeller;

a- 14 Temmuz 2004 tarihli Gebe veya Emziren Kad›nlar›n Çal›flt›r›lma fiartlar›yla Emzirme
Odalar› ve Çocuk Bak›m Yurtlar›na Dair Yönetmelik gere¤i 150 ve fazla kad›n iflçi çal›flt›ran
iflletmelerin açmalar› zorunlu kurumlar (krefl veya anaokulu),

b- 2828 say›l› SHÇEK kanunu çerçevesinde aç›lm›fl kurumlar,

c- 657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 191. maddesi ile bakanl›klar ve kamu kurum-
lar›n›n kendi mensuplar› için açm›fl olduklar› kurumlar,

d- 1739 say›l› Milli E¤itim Temel Kanunu ve 222 say›l›  ‹lkö¤retim ve E¤itim Kanunu
çerçevesinde MEB’in açm›fl oldu¤u kurumlar,

e- 625 say›l› Özel Ö¤retim Kurumlar› Kanunu çerçevesinde aç›lm›fl olan özel kurumlar. 

Kurumsal modelin sunulmas›nda yer alan bu kurumlar›n tamam›n›n yine kendi kanun-
lar› çerçevesinde ancak oluflturulmas› önerilen Kurulun asgari düzenlemeleriyle ve EÇE
hizmet kurumu üst ünvan› ile faaliyet göstermeleri önerilmektedir.   

3- Kurumsal modelde kurumsal altyap› öncelikle 6 yafl grubunun 2010 y›l›nda yüzde 100
okullaflmas›, ard›ndan s›ras› ile 5 ve 4 yafl grubunun okullaflmas› üzerine oluflturulmal›d›r.

4.5.1.2. Di¤er Modeller

1- Kurumsal model d›fl›nda kalan ve asgari standartlar› belirlenmifl olan en az bir y›ll›k
e¤itim veren di¤er tüm uygulama modellerinin etkin denetiminin ve performans
ölçümünün sa¤lanmas› koflulu ile yayg›nlaflt›r›lmas› önerilmektedir.

2- Aile temelli model bu konuda öncelikli model olarak uygulanmal›d›r. Aile modelinin
(aile e¤itiminin) ülke genelinde yayg›nlaflt›r›lmas› için, ilkö¤retim okullar›nda aile e¤itim
çal›flmalar› bu konuda kapsaml› e¤itim alm›fl ö¤retmenler taraf›ndan organize edilmeli ve
yürütülmelidir.
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3- Aile temelli modelin uygulanmas› konusunda sa¤l›k ocaklar›n›n da kullan›lmas›, halk
sa¤l›¤› hemflirelerinin sa¤l›k ocaklar›nda aile hizmeti sunabilmeleri sa¤lanmal›d›r.

4- Çok amaçl› e¤itim modelleri, çok amaçl› e¤itim merkezlerinin kurulmas› ile
yayg›nlaflt›r›lmal›d›r. 

5- Semtlerdeki mevcut çocuk parklar›na konacak prefabrik yap›larda e¤itim verilmelidir.

6- Uzaktan e¤itim (TV, radyo ve benzeri) yoluyla baflta çocuklar ve aileler olmak üzere
toplumun çeflitli kesimlerine EÇE ça¤› çocuklar›n bak›m› ve e¤itimi konular›nda hizmet
sunulmal›d›r.

7- Çeflitli e¤itim kurumlar›nda çocuklara ve ailelere yaz okullar›nda ve hafta sonlar›nda
EÇE hizmetleri sunulmal›d›r.

8- Kurumsal modelden yararlanan çocuklar›n aileleri için aile e¤itimi ve kat›l›m› 
programlar› verilmelidir.

9- Aile temelli ve di¤er modellerin yayg›nlaflt›r›lmas›nda üniversitelerin yerel bazda ifllev
üstlenmesi ile belli say›da çal›flan› bulunan kamu kurumlar›nda aile e¤itiminin verilmesi
özendirilmelidir.

10- Erkeklerin ve babalar›n e¤itimi önemsenmelidir. Buna yönelik olarak Polis Teflkilat›
ve TSK gibi erkeklerin yo¤un oldu¤u kurumlar kullan›lmal›d›r.

11- Gezici okullar modeli yayg›nlaflt›r›lmal›d›r.

4.5.1.3. Uygulama Programlar›

EÇE hizmetlerinin sunulmas›nda temel yaklafl›m e¤itim-bak›m hizmetlerinin birlikte
sunulmas›d›r. Burada çocuklar›n tüm geliflimine destek olan (zihinsel, sosyal, duygusal ve
fiziksel), onlar›n beslenme ve sa¤l›¤›n› da göz önüne alan, güvenli bir ortam sa¤layan, 
giyimlerinin uygun olmas›na ve temizlik flartlar›n›n yerine getirilmesine özen gösteren bir
hizmet önerilmektedir.
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EÇE sunan hizmet kurumlar›nda e¤itim-bak›m hizmetlerinin sunulmas›, hem kurumsal
modelde hem de di¤er modellerde uygulama programlar›n›n da e¤itim-bak›m içerikli
yeniden oluflturulmas›n› gerekli k›lmaktad›r.

4.5.2. Standartlar›n Oluflturulmas›, Denetim ve De¤erlendirme

4.5.2.1. Standartlar›n Oluflturulmas›

1- EÇE sunan hizmet kurumlar› için asgari standartlar oluflturulmal›d›r.

2- EÇE verecek di¤er modeller için de asgari standartlar oluflturulmal›d›r.

3- Kurumsal model ile di¤er modeller aras›nda standart birli¤i olmal›d›r.

4- Standartlar›n oluflturulmas›nda hassas tercih, nitelik ile nicelik aras›nda uygun den-
genin ihtiyaçlar karfl›s›nda belirlenmesidir. 2010 y›l›nda kadar 6 yafl için yüzde 100 okul-
laflma hedefi nedeniyle asgari kalite standartlar›n›n alt›na inilmemek üzere optimal denge
sa¤lanmal›d›r.

5- Standartlar›n oluflturulmas›nda mekanik ve say›sal ölçütler kadar niteli¤i de içeren
kriterler, Türkiye’nin koflullar› dikkate al›narak oluflturulmal›d›r. Bölgeler aras› farkl›l›klar da
göz önüne al›narak asgari flartlarda kademeli sistemler uygulanabilmelidir.

6- Standartlar çocu¤a sunulacak e¤itim ve bak›m›n içeri¤ini, uygulamay›, e¤iticileri ve
e¤itim ortam›n› kapsamal› ve erken çocukluk geliflimi ilkeleri çerçevesinde belirlenmelidir.

4.5.2.2. Denetim ve De¤erlendirme

1- EÇE hizmetlerinin sunulmas›nda “Çoklu Denetim” sistemi kullan›lmal›d›r.

2- Çoklu Denetim sistemi;

a- Hukuki kurallara ve asgari standartlara uyum ile birlikte e¤itim kalitesi ve performans
ölçümünü,

b- Fiziki koflullar, hizmetin niteli¤i, e¤itim-bak›m, ö¤retmen kalitesi, yönetiflim kalitesi ve
di¤er çal›flanlar›n niteli¤inin bir arada de¤erlendirilmesini,
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c- Denetime velilerin de kat›l›m›n›
içeren bir yap›da uygulanmal›d›r.

3- Denetim sistemi, iç denetim sistemi ile etkinlefltirilmelidir. EÇE hizmet kurumlar›
düzenli ve sürekli olarak iç denetim yapmal› ve bilgilerini ba¤l› olduklar› kurum ve kuru-
la aktarmal›d›r. Kurul iç denetim ile ilgili ortak standartlar› oluflturmal›d›r.

4- Denetim ifllevini kendi kurumlar›na ba¤l› (MEB, Çal›flma Bakanl›¤›, di¤er bakanl›klar,
SHÇEK ve di¤er) müfettifller gerçeklefltirecektir. Ancak EÇE hizmet kurumlar›n› denetleye-
cek olan müfettifller  “Çoklu Denetim” sistemi kapsam›nda denetim yapacaklar ve bu
konuda e¤itim alarak Kurul taraf›ndan akredite edileceklerdir. 

5- Çoklu denetim sistemi içinde müfettifl kavram› da farkl› olmal›d›r. Müfettifller sadece
hukuki gerekliliklerin yerine getirilmifl olup olmad›¤›n› denetlemeyeceklerdir. Rehberlik
edici ve yönlendirici (Kurula ve kuruma) nitelikleri de olacakt›r. Bu nedenle müfettifl
ünvan› yerine rehberlik, izleyici, dan›flman ifllevlerini içerecek yeni bir ünvan daha uygun
olacakt›r.

6- Çoklu denetim sisteminde denetimciler Kurul içinde oluflturulacak akademik tak›m
taraf›ndan da sürekli yönlendirilmeli, izlenmeli ve de¤erlendirilmelidir.

7- Bu alanda hizmet verecek müfettifllerin farkl› ve özellikli bir denetim sisteminde
çal›flacak olmalar› nedeniyle müfettifl olabilmeye iliflkin mevcut düzenlemelerde ünvan ve
çal›flma y›l› süreleri esnetilmelidir. Bu s›n›rlamalar›n esnetilmesi ile Çoklu Denetim
Sistemi’nde kullan›labilecek daha ihtisaslaflm›fl iflgücüne ulafl›lacakt›r.

8- Denetimler sonucunda EÇE hizmet kurumlar›na yönelik yapt›r›mlar uygulanmal›d›r.
Yapt›r›mlar iki temel kritere göre ayr›lmal›d›r:

a- EÇE hizmetlerinin sunulmas›nda gerekli fiziki ve çevre ortam›n›n sa¤lanmamas›
halinde yapt›r›mlar (kapatma ve di¤er cezai uygulamalar),

b- EÇE hizmetlerinin sunulmas›nda performans ölçümüne iliflkin standartlar›n alt›nda
kal›nmas› halinde kapasite art›rmay› ve iyilefltirmeyi özendiren yapt›r›mlar (niteli¤ini kaybe-
den kurumlar›n ald›¤› devlet desteklerinin s›n›rlanmas› vb).



Denetimlerin sonunda uygulanacak yapt›r›mlar da aç›k ve net olarak önceden belirlen-
mifl olmal›d›r.

9- Denetimler sonucunda EÇE hizmet kurumlar›n›n performans ölçümünde görülen
baflar›lar ödüllendirilmelidir. Ödül hem kuruma hem de çal›flanlar›na yönelik olmal›d›r.
Ödüller prim, terfi (terfi önceli¤i) veya yurt d›fl›-yurt içi e¤itim gibi alanlarda olmal›d›r.

4.5.3. E¤iticiler

1- EÇE hizmetinde e¤itim-bak›m yaklafl›m›n›n benimsenmesi ve tüm kurumlar ve mod-
eller aras›nda ortak standartlar›n oluflturulmas›n›n önerilmesi nedeniyle EÇE hizmetinde yer
alacak tüm çal›flanlar›n ünvanlar› ile asgari nitelikleri yeniden belirlenmelidir.

2- EÇE hizmetinde personel kapsam›; e¤iticiler (ö¤retmenler), sosyal çal›flmac›lar,
psikologlar, çocuk geliflimcileri, ev ekonomistleri, dan›flman psikologlar, usta ö¤reticiler,
bak›c›lar, ebe ve hemflireler ile bu konuda e¤itim alm›fl di¤er kifliler ve yüksek ö¤renimli
gönüllülerden oluflmal›d›r.

3- E¤itici ihtiyac›n› karfl›lamak üzere e¤iticilerin daha h›zl› biçimde hizmette yer
almalar›n› sa¤layacak yöntemler gelifltirilmelidir.

a- 4 y›ll›k lisans programlar› sürdürülmeli, ancak 2+1+1 uygulamas›na geçilerek, ö¤renci
2 y›l teorik dersler sonras› 1 y›l pratik e¤itim almal›, son y›l ise ilgili kurumlarda çal›flarak
e¤itimini sürdürebilmelidir. Son y›l e¤itimi ile birlikte çal›flmas› s›ras›nda ifl ve sosyal güven-
lik haklar›n› da kazanmal›d›r. Ancak bu haklar› kazanabilmesi için devlet memurlu¤u ile
ilgili olarak ifl, çal›flma ve sosyal güvenlik kanunlar›nda de¤iflikli¤e gidilmesi gerekecektir.

b- Ev ekonomisi, çocuk geliflimi ve e¤itimi ile meslek e¤itimi çocuk geliflimi ve e¤itimi
bölümlerinden mezun olanlara “ö¤retmen” ünvan› verilmemektedir. Ancak bu uzman
kiflilerin EÇE sisteminde görev almalar›, önemli ve gereklidir. Bunun için bu kiflilere “ö¤ret-
men” d›fl›nda bir ünvan verilerek EÇE hizmet kurumlar› ile di¤er modellerde çal›flmalar›na
olanak sa¤lanmal›d›r.   

c- Kadro yarat›lmas› ve atamalara iliflkin olarak olanaklar geniflletilmelidir. 
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4- EÇE hizmetlerinin sunulmas›nda ünvan ve niteliklerin belirlenmesiyle, 

a- Meslek yüksek okulu çocuk geliflimi ve e¤itimi bölümü 2 y›ll›k program› ile k›z meslek
lisesi mezunlar›n›n üniversite s›nav›na girmeden ald›klar› 2 y›ll›k  çocuk geliflimi program-
lar›nda e¤itim alm›fl kiflilerin e¤itimci yard›mc›s› statüsü ile görev almalar› sa¤lanmal›d›r.

b- Okul Öncesi E¤itimi Genel Müdürlü¤ü ile Anadolu Üniversitesi aras›nda 2000-2003
y›llar›nda geçerli olacak flekilde imzalanan 3 y›ll›k protokole göre 2 y›l teorik ders, 1 y›l
pratik gören mezunlar belirli bir statü ile çal›flmal›d›r.

c- K›z meslek lisesi çocuk geliflimi bölümü mezunlar› e¤itici yard›mc›s› statüsünde görev
almal›d›r. 

5- MEB’in istihdam politikas›nda önceli¤i kadrolu ö¤retmenlere vermesi ve Okul Önce-
si Ö¤retmenli¤i Lisans Program› mezunlar›n› bu statüde istihdam etmesi sa¤lanmal›d›r. 

6- E¤itimcilerin ve di¤er çal›flanlar›n kalitesinin ve etkinli¤inin art›r›lmas› için,   

a- EÇE hizmetinin sunulmas›nda önerilen tüm de¤ifliklikler dikkate al›narak e¤itim
kurumlar›nda (üniversite, yüksek okul, meslek lisesi, aç›k ö¤retim) ders programlar›
yeniden düzenlenmelidir.

b- EÇE hizmeti verecek tüm çal›flanlar›n yetkinli¤inin sertifikaland›r›lmas›, performans
ölçümü ve de¤erlendirilmesi ile sürekli ve düzenli hizmet içi e¤itim almalar› konusunda
ilgili standartlar oluflturulmal›d›r.

c- Baflar›l› ö¤retmen ve çal›flanlar için ödüllendirme sistemi oluflturulmal›d›r.

4.5.4. ‹statistik Altyap›s›n›n Oluflturulmas›

EÇE istatistiki bilgilerin toplanmas› ve de¤erlendirilmesi için bir altyap› oluflturulmal›d›r.

Kurul, bu konuda yetkili ve sorumlu olmal›d›r. Kurul, toplanacak ve de¤erlendirilecek
olan istatistiki bilgileri tan›mlamal› ve bu bilgilerin toplanmas›nda koordinasyon görevi
üstlenmelidir.



‹statistiki altyap› kurumsal model ile di¤er tüm modelleri kapsamal› ve kurum, ö¤renci,
e¤itici baflta olmak üzere EÇE ile ilgili tüm say›sal bilgileri içermelidir.

EÇE harcamalar› ile ilgili tüm modeller ve kurumlar baz›nda kamu, özel sektör ve
yat›r›m, iflletme, kullan›c› ücretleri, devlet sübvansiyonlar› ay›r›mlar› ile istatistiki altyap›
oluflturulmal›d›r.

‹statistiki bilgilerin bölgelere ve illere göre da¤›l›m› sa¤lanmal›d›r. ‹statistiki bilgiler kurul
taraf›ndan sürekli güncellenmeli, paylafl›lmal› (yaz›l›, web vb) ve ileriye dönük strateji ve
politikalar›n gelifltirilmesi için kullan›lmal›d›r. 

4.6. Erken Çocukluk E¤itimi Hizmetleri ‹çin ‹letiflim

EÇE için iletiflim stratejilerinin oluflturulup uygulanmas› kapsaml› ve ayr›nt›l› olarak
ayr›ca ele al›nmal›d›r.

EÇE için iletiflim stratejisi öncelikle kamuoyunu bilgilendirmeyi ve bu konuda 
bilinçlendirmeyi hedeflemelidir.

Bu konuda hedef kitle iki ana gruba ayr›lmaktad›r. ‹lk grup; politikac›lar, kanun yap›c›lar
ve kamu bürokrasisi; ikinci grup ise aileler, aileler içinde önce anne sonra baba ile kad›nlar
ve erkeklerdir. 

‹letiflim stratejisi Kurul taraf›ndan oluflturulmal›, kapsaml› bir profesyonel hizmet
al›nmal›, ancak uygulanmas› tamamen özel sektör ve yerel kat›l›m ile sa¤lanmal›d›r. ‹letiflim
program› 5 y›la yay›lmal› ve 6 yafl için yüzde 100 okullaflma oran›na ulaflmak için y›ll›k
hedeflere ba¤l› olarak ve di¤er yafl gruplar›n› da gözeterek (4-5 ve 0-3 yafl) kademeli olarak
uygulanmal›d›r. ‹letiflim program› pilot projeler ile bafllat›lmal› ve iletiflim politikalar› ve
araçlar› uygulama sonuçlar›na göre sürekli yenilenmelidir.
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