
Şartlı Nakit transferi (ŞNT), yoksulluk nedeniyle okul çağındaki çocuklarını okula 

gönderemeyen veya okuldan almak zorunda kalan ailelere çocukların okula devam etmeleri 

şartıyla; 0–6 yaş arasında olan okul öncesi çocuklarını düzenli sağlık kontrollerine 

götüremeyen ailelere ise çocuklarını düzenli sağlık kontrolüne götürmeleri şartlarıyla 

ekonomik destek vermek üzere düzenli nakdi yardım yapılarak yürütülen bir sosyal yardım 

programıdır. ŞNT uygulamasının temel hedef kitlesi; ekonomik güçlükler nedeniyle 

çocuklarını okula gönderemeyen ya da düzenli sağlık kontrollerini yerine getiremeyen ve 

düzenli geliri olmayan yoksul kesimdir. Program Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal 

Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup ın temel iki bileşeni 

bulunmaktadır. 

 

I- Şartlı Sağlık Yardımı 

Şartlı Nakit Transferi (ŞNT) programı kapsamında, maddi imkansızlık içindeki ailelerin 

0-6 yaş grubundaki çocuklarını düzenli olarak sağlık ocaklarında sağlık kontrolüne götürmeleri 

şartıyla anneye, eğer anne yoksa babaya her ay nakdi yardım yapılmaktadır. 

Şartlı sağlık yardımları 2004 yılının sonuna kadar yalnızca 0-6 yaş grubundaki çocuklar 

için verilmiş, 2005 yılından itibaren ise gebe kadınlara ve doğum yapan kadınlara da verilmeye 

başlanmıştır.  

Sağlık kontrolüne götürme konusunda belirlenmiş olan zaman aralığı çocuğun yaşına 

göre değişmektedir. 0 – 6 ay arasındaki bebeklerin her ay, 6 -12 ay arasındaki bebeklerin 2 

ayda bir, 12 aydan 6 yaşa kadar olan çocukların ise 6 ayda bir sağlık kontrolüne götürülmesi 

gerekmektedir. Gebe kadınların da doğum tarihine kadar 2 defa sağlık kontrolüne gitmeleri 

gerekmektedir.  

Yardım tutarları anne ya da anne yoksa baba adına açılan Banka hesaplarına 

yatırılmaktadır. Sağlık yardımı, sağlık kontrollerinin yaptırılmasından sonraki ödeme 

döneminde yatırılmaktadır. Ödeme dönemleri; bebek 12 aylık olana kadar 2 ayda bir, 12 

aydan 6 yaşa kadar da 6 ayda bir olarak belirlenmiştir. Gebe kadınlara da gebelik süresince 

gittikleri 2 sağlık kontrolü için toplam bir ödeme, doğum hastanede gerçekleşirse bir defaya 

mahsus olmak bir ödeme, ayrıca doğumdan sonraki 2 ay için de bir ödeme yapılmaktadır. 

II-Şartlı Eğitim Yardımı 

Şartlı Nakit Transferi programı kapsamında, imkansızlıklar nedeniyle çocuklarını okula 

gönderemeyen ailelerin çocuklarının okula düzenli olarak devam etmeleri şartıyla 2 ayda bir 

nakit yardım yapılmaktadır.  



Şartlı nakit transferi kapsamında verilen eğitim yardımı tutarları 2004 yılı sonuna kadar 

çocuk sayısına göre azaltılarak verilmiştir. Buna göre; 1. çocuğa 2. çocuktan daha fazla, 

2.çocuğa da 3. ve üzeri çocuklardan daha fazla yardım verilmiş, 3. ve üzeri çocuklar için 

yardım miktarı sabitlenmiştir. 2005 yılından itibaren ise bu uygulamaya son verilmiş, yardım 

miktarının çocuğun cinsiyetine ve eğitim seviyesine göre belirlenmesi uygulamasına 

geçilmiştir. 

Şartlı eğitim yardımlarından, ilk ve orta öğrenime devam eden öğrencilerin aileleri 

yararlanmaktadır. İlköğretime (1. – 8. sınıf arası) devam eden kız çocuklara ilköğretime devam 

eden erkek çocuklardan daha yüksek tutarda bir aylık verilmektedir. Ortaöğretime devam eden 

çocuklara verilen aylıklar ilköğretime devam eden çocuklarınkinden yüksektir. İlköğretimde 

olduğu gibi, ortaöğretim (8. – 12. sınıf arası) için de kız çocuklarına verilen aylık tutarı, erkek 

çocuklara verilenden yüksektir. Eğitim yardımlarından yararlanmaya devam edilebilmesi için 

öğrencinin okula devamsızlığının, okulun açık olduğu gün sayısının yüzde 20’sini aşmaması, 

başka bir ifadeyle öğrencinin iki ay arka arkaya 4 gün ve üzeri devamsızlık yapmaması 

gerekmektedir. 

Yardımlar anne adına,  anne yoksa baba adına açılacak banka hesaplarına 2 ayda bir 2 

aylık toplam tutar olarak yatırılmaktadır. 
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