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Sevgili Kadınlar, 

Toplantımızı saat 14.00'de beş kadının katılımıyla yaptık. Toplantıya katılan kadınlar, Antalya Kadın 

Danışma Merkezi ve Dayanışma Derneği ile KESK, EĞĠTĠM-SEN ve TARIM ORMAN-SEN'i temsilen 

katıldı.  

Kısaca KEĠG'den ve yaptığımız çalışmanın sürecinden bahsettikten sonra,"nasıl bir kreş istiyoruz" 

konusunda fikir jimnastiği yaptık. Kreş kampanyası ve Mart ayında Antalya'da yapacağımız 

toplantıdan önce kilit soruların yer aldığı kısa bir anketle, özellikle asgari ücretle çalışan kadınların 

katılımın sağlandığı bir anket çalışması ile işe başlamanın kamu ile yapılacak toplantıda, elimizde 

canlı ve dikkat çekici kanıtlar oluşturabileceğinde fikir birliğine vardık. 

 

Toplantıda aktarılanlara göre, Antalya Telekom ve Posta idaresine ait kreşler kapatılmış, bu dönemde 

kreşlere kadınlar sahip çıkmamışlar kapatılmaması için eylem yapan ve eyleme çağrı yapan kadınlara 

diğer kadınlar, "bizim kreş çağında çocuğumuz yok bizim problemimiz değil,"diyerek sahip 

çıkmamışlar. Kreşlerin açılmasında baskı gücü oluşturamamızın asıl nedenin kamuda eğitim, sağlık , 

turizmde mezun olan genç nesillerin mecburen işe alındığı; ancak kamunun diğer birimlerinin ve 

belediyelerin içindeki asil personelin en az 20 yıllık çalışan olması (15 - 20  yıldır kamunun diğer 

bölümleri eleman almıyor denecek kadar az eleman almış olması ) ve kreş çağında çocuklarının 

bulunmaması olarak belirtildi. 

 

Asgari ücretle çalışanlara baktığımız zaman ise 600 TL çalışan kadınlar ellerindeki parayla kreşe 

vermeleri mümkün olmadığı için anne ve yakınlarına baktırıyorlar. Açılabilecek kreşlerin mahallelerde 

olması  hem kadınlar hem de çocuklar için büyük kolaylık, saatlerce servislerde çocukları götürüp 

getirmek yerine evlerine yakın bir kreşe vermek rahatlık ve zaman sağlayacaktır. Örneğin, Antalya 

Altnova semtindeki kadınların büyük bir çoğunluğu yemek fabrikasında çalışmakta buraya iş verenin 

açacağı bir semt kreşi kadınlara çalışma imkanı sağlayacaktır.(Anket çalışması için pilot bölge olabilir ) 

Kreşlerin en az bir sınıfının vardiyalı çalışan anneler için ayrılması gerekli, nitelikli personel çalışmalı, 

ücretsiz olmalı,hijyen koşulları sağlanmalı,yaş guruplarına göre donanımlı guruplar bulunmalı. 

Gene Antalya'nın büyük bir bölümünün  asgari ücretle  (sigortalarının yarı ücretini kendilerinin 

ödemeleri şartı ile)çalıştığı otellerde çalışan kadınlara yönelik semtlerde açılacak vardiyalı kreşler 

açılmalı. Burada bir kaç yıl önce Devrimci Turizm -Ġş Sendikası kurulmuş bağlantıya geçip neler 

yapabileceğimizi konuşacağız. Otel, fabrika ,hal, ve ev işçisi kadınlarla yapılacak anketin bu çevrenin 

şartları doğrultusunda bize en doğru bilgiyi vereceğini, bu anketin işverenler tarafından istenmeyeceği 

ve engelleneceğini düşünüyoruz. Burada bize Valilik yoluyla yaptırılabilecek bir anket çalışması 

gerekli. Kamu ile yapılan görüşmelerde dile getirilmeli, mahallelerde yapılacak anketler partiler yoluyla 

yapılabilir. Muhtarlarında katıldığı bir çalışmayla geniş bir alandan sonuç çıkarabiliriz. 

 


