
Kreş Atölyesi 12 Ocak 2013, Ankara 

Atölyeye 12 kişi katıldı. Mevcut durumu konuştuğumuzda şöyle bir tablo çıktı karşımıza: 2007’den bu 

yana SHÇEK kreşlerinin, 657 sayılı kanun kapsamındaki kreşlerin kapatıldığı, halen faaliyette olanların 

ise sosyal tesis kapsamına alındıkları ve diğer hizmetlerin fiyatlarının yükselmesi ile kreş ücretlerinin 

de arttığı belirtildi. İşverenlerin kreş yükümlülüklerini yarine getirip getirmediklerine dair bir veri yok. 

TİSK de verilerini paylaşmıyor. Diğer bir önemli bilgi AKP’li belediyeler içindeki aile danışma 

merkezlerinin kreş-gündüz bakımevi ve etüd hizmetleri veriyor olması. Ancak bunu yasal mevzuat 

içerisinde değil, aile danışma merkezlerine gelen/eğitim ya da destek alan kadınların çocuklarına 

bakım adı altında yapılıyor.  

Şu dönem kreş atölyeleri ve çıkacak ortak bir sonuç için önemli bir zaman çünkü hükümet de bu 

konuda adım atma niyetini ortaya koyuyor. 

Ancak açılacak kreşlerin niteliği çok önemli. Bazı özel kreşlerde dini eğitim verildiği dile getirildi. 

Dolayısıyla din ve vicdan özgürlüğünün teminat altına alınması önemli. 

Diğer taraftan yalnızca kadınlar için değil tüm emek piyasası için esnekleşme tehdidi var. Zaten hali 

hazırda 4C ve 4B kadroları ile güvencesiz işler yaratılıyor. 4Blerde doğum işten çıkarma sebebi olarak 

görülebiliyor. Sağlık ve sosyal hizmetler alanında taşeronlaşmanın da önü açılmış durumda. Bu, düşük 

ücret ve güvencesizlik anlamına geliyor. 

İşveren neden kadın emeğini talep etmeye başladı? Bu soruya cevaplardan biri eğer bir yer ucuzlatılır 

güvencesizleştirilirse bu diğer sektörleri de etkileyecektir. Yani amaç kadın emeği üzerinden piyasanın 

esnekleştirilmesi. Cevaplardan diğeri ise piyasanın canlandırılması. Organize sanayi bölgelerinde 

meslek liseleri açılması da benzer sürece işaret ediyor. 

Torba yasa ile anne ve babaya 2şer sene ücretsiz çocuk izni getirildi. Ama kullanılması mümkün değil.  

Kurum kreşleri (50 işçi üstü çalıştıran) kapatılıp dışarıdan kreş hizmeti alma olanağı tanındı. Bu 

yükümlüğünü geri getirilmesi gerekiyor. Bu talep de kreş kampanyasının içine alınmalı. 

İşyerlerinde kreş ve emzirme odaları bir arada ele alınmalı. 

Öncelikle kreşlerin çocuk hakkı olduğu dile getirilmeli. Buradan hareketle tek bir model değil birçok 

model geliştirilmeli. Bu model önerileri şöyle sıralanabilir: 

Kreş yardımı değil kreş hakkı denilmeli. 

Bir çocuk hakkı olarak kreşler ücretsiz olmalı. 

0-2 yaş üniteleri de işyerlerinde olmalı. 

Vardiyalı çalışan işyerlerinde 24 saat kreş öngörülmeli. 

Belediyelerin sorumlu tutulması çok önemli. Kreş sayısı için nüfus ölçeğine uygun bir dtandard rakam 

belirlenmeli. 

Kamu kreşlerinin açılması sağlanmalı. Hatta belirli bir nüfus bölgesinde kamu kreşi açılmadan özel 

kreş açılmasına izin verilmemeli. 



İş yasası yeniden düzenlenmeli. 

Tatillerde ve geceleri de bakım sağlanması imkanı olmalı. 

Çocuk bakım hizmetlerinin çift başlılığı giderilmeli. 

Denetim konusu çok önemli. Bunun için bağımsız bir denetleme kurumu olmalı (psikolog, 

hemşire/doktor, sosyal çalışmacı, pedagog vs.den oluşan) 

Konuya aile bazında değil, çocuk bazında bakılmalı. 

Ücretsiz kreşe yanaşılmadığı durumda kreş ücretlerinin bir alt ve üst sınırının verilen hizmete göre 

belirlendiği, ailelerin ekonomik durumuna göre kreşlere ödeme yaptıkları ve kalan kısmının devlet 

tarafından ödendiği bir model olabilir. 

Kreş hakkında istihdam koşulu kaldırılmalı.  

 

 


