
Toplanti cağrısı: 

Değerli Kadın Örgütleri Temsilcileri, 

21 Ocak 2013 Pazartesi 13:30 – 16:30 arası ev sahipliğini yapacağımız “Kreş yardım paketi” 
tartışma atölyesine kurumlarınızdan birer temsilcinin katılımını bekliyoruz. 

KEİG Platformu adına -EVKAD-Adana 

Toplantı Yeri: DERNEK OFİSİ. Toros Mah.78197 SK. Akdeniz Apt. Bahçe Katı 
ÇUKUROVA/ADANA 

İletişim: 

Tel: 0533 656 45 87 - 0532 224 61 58 

E Posta: evkad01@gmail.com 

NOT. LÜTFEN CEVAP VERİNİZ..... 

 

Atölye Notları: 

 

EVKAD-ADANA olarak 21.01.2013 tarihinde, Türk Kadınlar Birliği Adana ve Seyhan Şubeleri, 
Cumhuriyet Kadınları Adana Şubesi, AÇEV Gönüllüsü, Verim Koop, Çadır Dükkan Kadın 
Esnafları, Bağımsız kadınlar katılımı ile "KREŞ ATÖLYESİ" çalışmamızı yaptık. 

 

Herkesin hemfikir olduğu aşağıdaki ortak sonuçlar çıktı. 

*Sosyal devlet anlayışı şunu gerektirir,devlet tüm kreşleri kendisi açar ve ücretsiz olarak 
kullanıma sunar. Buna yaparken de kreşlerin azami  donanımlı olmasını sağlamalı. 

*Yada yerel yönetimlere devredilerek  tüm mahallelerde bu işlemi yerel yönetimler yapmalı, 

Yerel Yönetimler, 

-Ufak bir ücret karşılığında iyi hizmet sunabilir ve 24 saat çalışabilir. 

-Bu alanda istihdam alanı oluşur. 

-Denetlenmesine STK'lar da müdahil olabilir. 

*Fiziki şartları uygun olmayan yerler için  okullarda kreşler oluşturulabilir çevrede oturanlarda 
istifade edebilirler. 

Ancak, kadınların bu destekten faydalanabilmesi, eğitim düzeyi -özellikle mesleki eğitim- ve gelir 
düzeyi gibi bazı şartlara bağlanmış durumda. Henüz tamamlanmamış olmakla birlikte 
çerçevesinin çizildiği belirtilen kreş yardım paketinde, kreş desteğinin doğrudan kadınlara değil 
kreşlere aktarımı söz konusu ve rakam 300 TL olarak belirlenmiş bulunmakta. Ancak, bütçeden 
nasıl ve ne kadar pay aktarılacağı henüz belli değil. 

*Böyle bir ifade yoluyla devlet eli ile kadınlar arasında ayrımcılık yapıldığı, ücretin 
kadınlara değil de doğrudan kimin tarafından belirlenen/belirlenecek olan kreşlere 
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aktarmanın kadının kreş seçiminin elinden alınması anlamını taşıyor. 

*Kreş desteği, sosyal hak temelli bir hizmetten piyasa temelli bir hizmete dönüşerek bu 
300 TL'nin çalışana hiç bir katkı vermeyeceği gibi kimileri içinde yeni bir rant kapısı 
oluşturmasının olasıdır. 

*Kreş desteği adı altında çocuklarımızın geleceğimi karartılmak istenmektedir. 

*Korkarız ki bu kreş desteği daha sonrada işlemez hale gelen bazı rehabilite merkezlerine 
benzer duruma gelme ihtimali vardır. 

*Kayıt dışı çalışmaya mecbur bırakılanlar için bir düzenleme getirmemiştir. 

*Kreş desteğinden koşulsuz herkesin yararlanabilir olması gerekir. 

*Kreşlerin fiziki yapılarının ve kapasitelerinin bir normunun olmaması sorun,kreş sadece 
bir üstü kapalı dam olacaksa hiç olmasın daha iyi. 

*Her iş yerine uygulanabilecek mi? 

*Kreşe ulaşım ve servis sorunu nasıl çözülecek? 

*Kreşlerin kapasitesi nasıl olacak, beslenme, çocuk sayısı, sağlık ekipmanları vb. 

*Emzirme saatleri nasıl olacak, emzirme odaları ne durumda olacak? 

*Bu kreş desteği gibi görünse de uygulamada böyle olmayacağı kanaatinin yaygın 
olduğu, yani bir güven sorunu bulunmakta. 

*Vardiyalı çalışanların durumu için 24 saat açık kaç kreş olacak ve bu da yeterli olacak 
mı? Ulaşım sorunları burada da karşımıza çıkmakta. 

*Kreşlerin personelleri konusunda uzmanlardan mı  oluşacak ? 

*Kadınlar zaten kreşlere mecbur oldukları için çocuklarını bırakmakta ve her zaman soru 
işaretleri bulunmakta, evde hizmet alsalar da aynı sorun her zaman maalesef var. 

*300 TL kreş desteği temel sorunları çözmemekte, bilakis sorunlara bir sorun daha 
eklemenin ötesine geçmeyeceği düşünülmekte. 

*Üretime katılmaya çalışan kadın sayısının her geçen gün azalması tesadüfi değil. 

*Çocuk, yaşlı ve hasta bakımı yükü zaten kadının belini büktüğü gerçeği ortada.  

*Çalışma koşulları, çalışma saatleri, part-time çalışma sisteminin konuşulması gerekiyor. 

*Adana özelinde mevsimlik tarım işçilerinin sorunlarına değinemiyoruz bile. 

*Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın aralarında Dünya Bankası, KAGİDER ve AÇEV'in de 
bulunduğu kurumların raporlarından faydalanarak hazırladığı ve henüz taslak halinde olan 'kreş 
yardım paketinin' amacı, kadının istihdama katılımının önündeki en önemli engellerden biri olan 
çocuk bakımını kolaylaştırmak olarak belirtildi. Bu kapsamda, kreş yardımından, çalışan ya da 
çalışmak isteyen kadınların 0-5 yaş arası çocukları yararlanabilecek. Ancak, kadınların bu 
destekten faydalanabilmesi, eğitim düzeyi -özellikle mesleki eğitim- ve gelir düzeyi gibi bazı 
şartlara bağlanmış durumda. Henüz tamamlanmamış olmakla birlikte çerçevesinin çizildiği 
belirtilen kreş yardım paketinde, kreş desteğinin doğrudan kadınlara değil kreşlere aktarımı söz 
konusu ve rakam 300 TL olarak belirlenmiş bulunmakta. Ancak, bütçeden nasıl ve ne kadar pay 
aktarılacağı henüz belli değil. Öte yandan, KEDV’in önerdiği kadın kooperatifleri aracılığıyla 
mahalle arası gündüz bakım evleri modeli ve ayrıca Kooperatifler Yasası'nda düzenleme 
yapılması bu paket dolayısıyla yeniden gündeme alınmış bulunmakta. 

*Yasa böyle temelsiz bir zemine oturacak ise çıkmasın, bu hali ile bu yasa taslağı oldukça 
HASTA . 



*Kadın çalışana getirisi yok. Maaşları iyileştirsinler daha faydalı bir iş yapmış olurlar, 
madem ki bu kadar bütçe ayıracaklar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.  

 

 


