
Denizli kreş atölyesi notları: 

GİKAD (Girişimci Kadınların Desteklenmesi Derneği) olarak DENİZLİ’de 4 
ayrı grupla ‘KREŞ’ konusunda çalışma yaptık. 

 29 aralık 2012 - GİKAD el emeği atölye grubu ile; 

 7 ocak 2013 - Denizli Kadın Platformunda STK Başkaları ve üyeleri ile; 

 10 ocak 2013 - Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesinde ‘çocuk ve 
yaşlı öz bakım kursu’ katılımcıları ile; 

  17 ocak 2013 - Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesinde ‘evde 
çocuk bakımı kursu’ katılımcıları ile;   
 
18 - 70 yaş arası,her tür meslekten çalışan yada çalışmayan (Mühendis,  
Doktor, Öğretmen, Yönetici, Emekli, Ev eksenli çalışan, Bankacı, ev 
kadını) 116 kadına sorduk ?  

Herkesin hemfikir olduğu aşağıdaki ortak bir dizi sonuç çıktı. 

 Her kadının çocuk bakımı ve hasta bakımı yükünün olduğu, 

 Bakıcı probleminin, problem olarak bile görülmediği, 

 Sadece çalışanların kreşten yararlanmaları söz konusuymuş gibi çalışmayan 
annelerin çocukları için  kreş veya saatlik bakım hizmeti veren yerlerin hiç 
tartışılmadığı; ama her çocuk için bu sorunun çözülmesi gerektiği, 

   İşyerlerinde kreşlerin olmadığı , 

 Kreşi olan işyerlerinde, kreş saatlerinin çalışma saatlerine uymadığı; 

 Çalışma koşullarının ve mesai saatlerinin ağırlığı, 

 İş yerlerinde 0 - 24 aylık kreşlerin çok azlığı; 

 Bakıcıların sayı ve eğitim bakımından yetersizliği, 

 Kamera sistemi ile gözetlenebilir kreşlerin olması gerektiği, 

 Anne baba eğitiminin önemli olduğu, 

 İdeal bir kreşte en fazla 5 çocuğa bir bakıcı gerektiği, 

 Çocuğunu emziren annelere uygun koşulların sağlanması zorunluluğu 
(Emzirme Odaları gibi), 

 



 Çocuğuna bakmak için ücretsiz izin alan annelerin SSK primlerinin indirimli 
olarak Devlet  tarafından ödenmesi gerektiği, 

 Çocuklarını büyüttükten sonra çalışmak isteyen annelere , bu sefer de 
yaşlarının ileri olmasının problem olduğu, 

 Yaş nedeniyle çalışamayan kadınlara 2-3 saatlik part- time sigortalı 
çalışma koşullarının düzenlenmesi gerektiği, 
 

 Mesai ücretlerinin traji -komik olduğu ,ben mesaiye kalamayacağım deme 
şansının da olmadığı, herkesin istese de istemese de mesaiye kalacağı bir 
ortamda çalışan  kişinin tek istediği şey çocuğunun güvenli ellerde bakılması 
olduğu, 

 Denizli’de en büyük sorun olan tekstilde vardiya ve uzun mesaili  çalışma 
 problemi çözülmedikçe , kreş saatleri ile çalışanın saatleri uyumlu olmadıkça, 
kreş açılmasının  çalışanlara yararlı olmayacağı;                                

      ulaştığımız ortaklaşmış sonuçlar. 

Bunlara eklememiz gerektiğini düşündüğümüz GİKAD görüşü ise  kısaca 
aşağıdaki gibi. 

 Devlet Sosyal devlet olabilme sorumluluklarını özelleştirmelerle tüm 
alanlarda üzerinden atıyor, buna çocuk-yaşlı-hasta bakım hizmetleri de 
dahil. 

 Yönetimce her iyi niyetli önerinin içi boşaltılıp tahakküm kurmak için 
kullanılıyor.   

      Bunların ışığında;                                                                                                                                             

 Ülkemizin en sorgulayıcı,ilerici ve dinamik kesimi olan Kadın örgütlerinin 
söyledikleri ve yaptıkları bu dönem daha da önemli. 

 Eğitim sisteminde bütünlükçü olarak kadın örgütlerinin denetimi olmalı. 
 Eğer aktif denetim sağlayamayacaksa, kadın örgütleri öneriler getirmemeli. 
 Ana okulları, kreşler için yapacağımız öneriler eğitim içeriği ile de ilgili 

olmalı; yoksa daha erken yaşta ‘devlet-yönetim’ cenderesine girmesi için 
çocuklarımıza mahalle veya devlet kreşleri önermemeliyiz. 

 Kadın örgütleri (çeşitli eğitimlerden geçmişse) kreş veya saatlik bakım 
merkezleri açmalı. 

 Kendi bünyelerindeki kadınların sorunlarını – yine kendi bünyelerindeki 
kadınlarla çözebilmek için bir model oluşturulmalı. 

  
                                                                                          21/01/2013 – DENİZLİ 
                                                                                          GİKAD Çalışma grubu 
                                                                                           
 


