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ÖNSÖZ

Erken çocukluk bakım ve eğitimi (EÇBE), çocukların sağlıklı fiziksel, sosyal, duygusal ve 
zihinsel gelişimleri için son derece önemlidir. Çocukların özellikle erken yaşlarda bakım 
ve eğitimden yararlanması, ilerleyen yaşlarında yaşam kalitesi açısından anahtar bir öneme 
sahiptir. Bu bağlamda, erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanmak bir 
çocuk hakkı olarak ele alınmalı ve her çocuğun koşulsuz olarak bu haktan yararlanabilme-
sinin olanakları oluşturulmalıdır. Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin kurum-
sallaştırılması ve yaygınlaştırılması bu noktada önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır. 
Kurumsal hizmetlerin yaygınlaştırılması -başta kadınlar olmak üzere- ebeveynlerin hayat-
larını da olumlu yönde etkilemektedir. 

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu olarak, kadınların istihdama ve top-
lumsal yaşamın her alanına katılımının önündeki en önemli engel olan çocuk bakımına 
yönelik hizmetlerin yaygınlaştırılması ve konuyla ilgili farkındalık oluşturulması için uzun 
yıllardır çalışmalar yürütmekteyiz. Ancak biliyoruz ki, EÇBE Hizmetleri yalnızca kadınları 
ve çocukları değil, tüm toplumu yakından ilgilendiren bir meseledir. Kadınların istihdama, 
sosyal ve siyasal hayata katılımının artması, çocukların sosyal bir değer olarak sağlıklı geli-
şimi ve işyerindeki ve ev içindeki cinsiyet eşitsizliklerinin büyük oranda ortadan kalkması 
için bu hizmetlerin kaliteli ve ulaşılabilir olması gerekmektedir. EÇBE hizmetlerinin çok 
boyutlu bir etki alanı bulunmaktadır ve bu noktada babaların da bu sürece katılımı, sunu-
lan bakım ve eğitimlerin nitelikli olması, her çocuğun bu hizmetlerden yararlanabilmesi 
için çeşitli modellerin geliştirilmesi, uluslararası çerçevenin de dikkate alınması önemli ve 
gereklidir. Bu düşünceden hareketle konunun tüm boyutlarıyla birlikte ele alınması için 
konuyu çalışan örgütlerin bir araya gelmesi çağrısında bulunduk.

Bu çağrı sonrasında konunun farklı boyutlarını çalışan, bu çalışmaların bütünlüklü olma-
sını önemseyen, çalışmalarımızı birbirimizle ve kamuoyuyla paylaşmanın önemli olduğu-
nu düşünen örgütler olarak bir araya geldik. KEİG Platformu’nun kadınların yaşamın her 
alanına katılımı, Anne-Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)’nın babaların sürece katılımı ve baba 
destek programı, Eğitim Reformu Girişimi (ERG)’nin erken çocukluk eğitiminin önemi, 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün uluslararası yasal ve politik perspektif, BM Çocuk-
lara Yardım Fonu (UNICEF)’nun EÇBE hizmeti modellerinin çeşitlendirilmesi ve yaygın-
laştırılması, BM Kalkınma Programı (UNDP)’nın farklı bir model önerisi üzerinden konu-
ya eğildiği bir panel düzenledik. 
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Böylelikle iki oturumdan oluşan panelde erken çocukluk bakım ve eğitimi konusunu, ço-
cuk gelişimi ve eğitimin niteliğinden toplumsal cinsiyet eşitliğine, kadın istihdamının arttı-
rılmasından işgücü piyasasının koşullarının düzenlenmesine kadar birçok farklı açıdan ele 
aldık. 

ILO, ERG ve UNICEF temsilcilerinin yer aldığı ilk oturumun moderatörlüğünü KEİG Plat-
formu’ndan İTÜ öğretim üyesi İpek İlkkaracan yürüttü. ILO temsilcisi Kadir Uysal, erken 
çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin ILO sözleşmeleri bağlamında yasal çerçevesini 
aktardı. Uysal, sunumunda ILO’nun toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda esas alan bir 
işleyişi olduğunu, Türkiye tarafından henüz imzalanmamış 156 No’lu sözleşmede bakım 
sorumluluğunun kadın-erkek tüm çalışanları kapsayacak şekilde düzenlendiğini ve tavsiye 
kararında bunun daha da detaylandırıldığını vurguladı. 

ERG’den Işıl Oral, Türkiye’de erken çocukluk eğitiminin durumunu aktarırken, eğitimin 
nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair önerilerde bulundu. Sunumda vurgulanan noktalardan 
biri geleceğe dair getirisi çok yüksek olan bu alanın öncelik haline getirilmesi, eğitimde 
önemli bir yatırım olarak görülmesi gerekliliğiydi.

UNICEF temsilcisi Derya Dostlar ise erken çocukluk eğitiminin temel bir çocuk hakkı ol-
duğunun altını çizerek bu hizmetlerin özellikle dezavantajlı çocukları kapsayacak şekilde 
her çocuğa ulaşabilmesi gerektiğini ifade etti. Dostlar, sunumunda UNICEF’in bu amaca 
erişmek için önerdiği 10 farklı modeli aktardı. 

Sunumların ardından yürütülen tartışma bölümünde erken çocukluk bakım ve eğitim hiz-
metlerinin yetersizliği, çocuk bakım sorumluluğunun kadın istihdamının önünde engel 
teşkil etmesi, devletin bu alanda yeterli ve öncelikli politika oluşturmaması, özel eğitim ih-
tiyacı olan çocuklar için gerekli imkânların sağlanmaması gibi konular ele alındı. 

KEİG Platformu’ndan Serap Güre’nin moderatörlüğünü yürüttüğü ikinci oturumda ise er-
ken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri daha çok kadın emeği, istihdamı ve toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin sağlanması açısından ele alındı.

KEİG Platformu’ndan Nihal Şirin Pınarcıoğlu sunumunda, erken çocukluk bakım ve eğitim 
hizmetlerinin sadece kadın istihdamı üzerinden düşünülmemesi, kadınların sosyal hayatın 
her alanına katılımını sağlayacak bir sosyal politika olarak değerlendirilmesi gerektiğini 
öne çıkardı. KEİG Platformu’nun konuyla ilgili çalışmalarıyla sunuma devam eden Gülnur 
Elçik ise kadınların nasıl bir kreş istediğine dair başlayan Kreş Haktır kampanyasını ve 
KEİG Platformu’nun bu kapsamda hâlihazırda yürüttüğü çalışmaları aktardı. 
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Aynı oturumda AÇEV’in 1996’dan beri yürüttüğü Baba Destek Programı (BADEP)’nı an-
latan Hasan Deniz, sunumunda babalık rollerinin erkeklik mitleri sorgulanmadan dönüş-
türülemeyeceğinin üzerinde durdu, ilgili babalığı inşa etmek için “erkekliği ıslah etmek” 
gerektiğinin altını çizdi.

Son olarak UNDP’den Gönül Sulargil ise, 2008’den bu yana devam eden bir proje kapsa-
mında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kadınların iş hayatına katılımını ve gelir elde etme 
olanaklarının arttırılmasını amaçlayan çalışmaları aktardı. Sunumunda, projenin devam 
eden aşamasında uygulamak üzere yerel ihtiyaçlara uygun planlanan çocuk bakım hizmeti 
modelini paylaştı.

20 Nisan 2015’te İstanbul’da gerçekleştirilen panelin sunumlarını içeren bu kitabın, konu-
nun çeşitli boyutlarını bir arada ele alması ve geliştirilecek çözümler için bir çerçeve çizmesi 
açısından yararlı bir kaynak olacağını umuyoruz.

Başta panel çağrımıza olumlu yanıt vererek sunumlarıyla destek olan AÇEV, ERG, ILO, 
UNDP ve UNICEF’e, panelde kolaylaştırıcılıkları üstlenerek tartışmaların verimli bir bi-
çimde ilerlemesini sağlayan İpek İlkkaracan ve Serap Güre’ye, bu kitabı derleyen Nihal Şirin 
Pınarcıoğlu’na, paneli izleyen ve tartışmaları zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkürleri-
mizi sunuyoruz.

KEİG Platformu
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Paneli Katılımcısı Örgütler Hakkında

AÇEV

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), iyi bir geleceği hazırlamaya erken çocukluk çağında 
başlamayı ve güvenilir yarınlar için çalışmayı önemsemektedir. AÇEV, her çocuğu erken 
yaşlardan başlayarak potansiyelinin en üst seviyesine erişmesi için eğitim yoluyla destekle-
meyi hedeflemektedir.

Kurulduğu tarih olan 1993 yılında bu yana, ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine yönelik 
tüm eğitimlerini iyi ve sağlıklı bir “erken çocukluk dönemi” geçirilmesi, daha gelişmiş bir 
toplum yaratılması ve eğitimde fırsat eşitliği sağlanması amacıyla gerçekleştirmektedir.

ERG

Eğitim Reformu Girişimi (ERG) çalışmalarını iki öncelikli amaç doğrultusunda sürdür-
mektedir. Bunlardan ilki, tüm çocukların hakları olan nitelikli eğitime erişimlerini güven-
ce altına alacak ve Türkiye’nin toplumsal ve ekonomik gelişimini üst düzeylere taşıyacak 
eğitim politikalarının oluşmasına katkıda bulunmaktır. ERG’nin ikinci öncelikli amacı ise 
eğitime ilişkin katılımcı, saydam ve yenilikçi politika üretme süreçlerinin yaygınlaşmasıdır.

ERG, 2003 yılından bu yana bu amaçlara yönelik olarak araştırma, savunu ve eğitim çalış-
malarını “herkes için kaliteli eğitim” vizyonu doğrultusunda devam ettirmektedir.

ILO

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Birleşmiş Milletler’in çalışma yaşamındaki uzman ku-
ruluşudur. ILO uluslararası çalışma standartlarını belirlemekte, çalışma yaşamında hakları 
gözetmekte, insana yakışır iş fırsatlarını özendirmekte, sosyal korumayı ve çalışma yaşa-
mındaki meselelerle ilgili diyalogu güçlendirmektedir. 

ILO Birinci Dünya Savaşı sonrasında 1919 yılında Versay Anlaşması kapsamında kurul-
muştur ve 1946 yılında BM’nin ilk uzman kuruluşu konumuna gelmiştir. ILO’nun kendine 
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özgü yapısı hükümetleri, işçi ve işveren temsilcilerini bir araya getirmektedir. 186 Devletin 
üyesi olduğu ILO’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre kentindedir. 

Türkiye ILO’ya 1932 yılında üye olmuştur. Türkiye’deki ilk ILO Ofisi 1952 yılında İstan-
bul’da “Yakın ve Orta Doğu İnsan Gücü Saha Ofisi” adı altında açılmıştır. “ILO Ankara 
Ofisi” ise 1976 yılında açılmıştır. Ankara/Oran’da bulunan Ofis “ILO Türkiye Ofisi” olarak 
faaliyet sürdürmektedir. 

KEİG Platformu

Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi (KEİG) Platformu; emek, kadına yönelik erkek şiddeti, 
kadınların politik katılımı gibi cinsiyet eşitliğinin farklı alanlarında faaliyet gösteren 15 il-
den 31 kadın örgütünün bir araya geldiği bir Platformdur. Temel olarak, kadın emeği ve is-
tihdamı alanında bilgi üretmekte ve çalışmalar yapmaktadır. Hedefi, kadınların çalışma ya-
şamında güvenceli ve sürekli bir yer edinmesi, iyi çalışma koşulları ve yeterli gelir sağlayan 
işlere sahip olması için bu alandaki politikaları etkilemek ve yeni politikalar oluşturmaktır. 
Bu politikaları oluştururken kadının ev içinde ücretsiz olarak yaptığı işlerin görünürleşme-
sine ve ev içinde ve dışında cinsiyete dayalı iş bölümünün aşınmasına yönelik bakış açısını 
belirlemektedir. 

UNDP

BM Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme, kapsayıcı 
ve demokratik yönetişim ve iklim değişikliği ve çevre konularında çalışmaktadır. UNDP, 
50 yılı aşkın bir süredir Türk Hükümeti’nin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler 
ve özel sektör dâhil çok sayıda ulusal ve uluslararası kuruluşla işbirliği yapmaktadır. UNDP, 
Türkiye’nin kalkınma önceliklerine yönelik pratik çözümler bulmayı hedeflemekte ve bu 
amaçla Türkiye hükümeti ve diğer ortaklarıyla birlikte projeler yürütmektedir. Bununla il-
gili olarak, ülke genelinde 80’den fazla proje uygulamaya konulmuştur. UNDP ayrıca, Tür-
kiye ve çevre ülkelerdeki krizler ile doğal afetlere yanıt vermede önemli rol oynamaktadır.
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UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), çocuk haklarının uygulanmasını 
destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalış-
maları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Hak-
larına Dair Sözleşme doğrultusunda yürütülmektedir. UNICEF çocuk haklarını, Birleşmiş 
Milletler Şartı’nda ve Binyıl Kalkınma Hedefleri’nde de öngörüldüğü gibi, beşeri kalkınma-
nın vazgeçilmez bir bileşeni olarak görmektedir.

Küresel düzeyde, UNICEF dünyanın öncü çocuk savunucusudur. Yerel düzeyde ise çocuk-
ların refahını artırmak ve tüm kız ve erkek çocuklarına tam potansiyellerine ulaşma olana-
ğını sunmak için çeşitli ortaklarla birlikte çalışmaktadır. UNICEF’in çalışmalarının büyük 
bir kısmı dünyanın en yoksul bölgelerinde ve özellikle de acil durumlarda çocukların temel 
ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili olsa da, kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa sa-
hiptir.
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ILO Normları Çerçevesinde Aile Sorumlulukları Olan İşçiler ve 

Çocuk Bakım Hizmetleri
Kadir UYSAL / Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)’nün 1999 yılında kabul ettiği insana yakışır iş gündemi, 
tüm kadın ve erkeklerin özgür, eşit, güvenli ve saygın şekilde çalışma yaşamına katılmala-
rını öngörmüş ve bu yönüyle ekonomik büyüme ve sosyal ilerlemeyi aynı anda teşvik eden 
bir amaç olarak tanınmıştır. İnsana yakışır iş dört stratejik hedef çerçevesinde tanımlanır. 
Bunlar; kaliteli istihdam yaratmak, çalışma haklarını güvence altına almak, sosyal koruma-
yı genişletmek ve sosyal diyalogu teşvik etmek hedefleridir. Toplumsal cinsiyet eşitliği ise 
ILO’nun tüm politika ve faaliyetlerinin merkezinde yer alan ve insana yakışır iş gündeminin 
bu hedefleriyle kesişen tamamlayıcı bir politikadır. 

Toplumsal cinsiyet eşitliği alanında ILO’nun en önemli politika araçları bu alanda kabul 
edilmiş olan Sözleşme ve Tavsiye Kararlarıdır. 100 sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi ve 90 sayılı 
Tavsiye Kararı (1951), 102 sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi (1952), 
111 sayılı Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi ve 111 sayılı Tavsiye Kararı (1958), 118 
sayılı Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi (1962), 122 sayılı İstihdam Politikası 
Sözleşmesi ve 122 sayılı Tavsiye Kararı (1964), 142 sayılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilme-
si Sözleşmesi (1975), 156 sayılı Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Sözleşmesi ve 165 sayılı 
Tavsiye Kararı (1981), 161 sayılı İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Sözleşme (1985), 183 sayılı 
Analık Hakkının Korunması Sözleşmesi ve 191 sayılı Tavsiye Kararı (2000); ILO’nun çalış-
ma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliğini destekleyen temel normlarını oluşturur.

Bu sözleşmeler arasında 156 ve 183 sayılı Sözleşmeler dışındakiler Türkiye tarafından im-
zalanmıştır. 156 ve 183 sayılı sözleşmelerin yanı sıra, kadın çalışanların haklarını yakından 
ilgilendiren; 175 sayılı Kısmi Süreli Çalışma Sözleşmesi (1994), 177 sayılı Ev Eksenli Çalış-
ma Sözleşmesi (1996), 189 sayılı Ev İşçileri için İnsana Yakışır İş Sözleşmesi (2011) Türkiye 
tarafından imzalanmamış olan ILO sözleşmeleri arasında yer almaktadır.

Çocuk bakım hizmetleri alanındaki temel ILO yaklaşımı yukarıda da sayılmış olan 156 
sayılı Sözleşme ve 165 sayılı Tavsiye Kararı’nda verilmiştir. 156 sayılı Aile Sorumlulukları 
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Olan İşçiler Sözleşmesi kadın ve erkek çalışanlar için eşit çalışma şartlarını ve fırsatlarını 
tanımlamaktadır. Sözleşme, aile sorumlulukları olan işçilerin karşılaştıkları özel sorun ve 
ihtiyaçların altını çizer ve aile sorumlulukları olan işçileri; kendilerine bağımlı olan çocuk 
ve diğer aile üyelerinden sorumlu olan ve bu sorumluluğun ekonomik faaliyetlerinde hazır-
lık, giriş, katılım ve ilerleme fırsatlarını sınırladığı kadın ve erkekler olarak tanımlar.

Sözleşme, tüm ILO üyesi devletlerin ulusal politika önceliklerinde aile sorumlulukları olan 
işçilerin, ayrımcılığa maruz kalmadan ve mümkün olduğunca iş ve aile sorumlulukları ara-
sında çatışma yaratmadan haklarını kullanmalarını sağlamaya yer vermeleri gerekliliğini 
belirtir. Bunun yanı sıra Sözleşme, serbestçe iş seçimini ve eğitim olanaklarına erişimi ga-
ranti altına alan ve böylece bu çalışanlara işgücüne dâhil olma, işgücünde kalma veya aile 
sorumlulukları sebebiyle ayrıldıktan sonra tekrar dâhil olma fırsatı tanıyan önlemler ön-
görür. Ayrıca Sözleşme, yerel ve bölgesel ölçekte aile sorumluluğu olan işçilerin ihtiyaçları-
nın planlanmasını ve bu doğrultuda kamu ve özel sektör hizmetlerinin geliştirilmesini bir 
ihtiyaç olarak tanımlamaktadır. Hâlihazırda çalışmakta olan işçiler açısından ise sözleşme, 
aile sorumluluklarının iş akdinin feshine sebep olarak gösterilemeyeceğini açıkça belirt-
mektedir. 

165 sayılı Aile Sorumlulukları Olan İşçiler Tavsiye Kararı ise 156 sayılı Sözleşme tarafından 
düzenlenen ve aile sorumlulukları olan işçileri korumayı amaçlayan düzenlemeleri detay-
landırır. Bu detaylı öneriler aile sorumlulukları olan işçilerin işgücü piyasasına girerek en-
tegre olmaları ve aynı zamanda çalışmaya ara verdikten sonra tekrar girmelerini kolaylaş-
tırmaya yöneliktir. Tavsiye Kararı, örneğin güvenceli bir biçimde, tam zamanlı çalışanlarla 
aynı çalışma koşullarında ve tam zamanlı çalışmaya geri dönebilme seçeneğiyle; daha kısa 
veya esnek çalışma saatleri gibi çalışma şartlarını geliştirmeye yönelik önerilerde bulunur.

Tavsiye Kararı’nın önerileri arasında çocuk bakım ve eğitim ve aile hizmetlerini genişletmek 
de bulunmaktadır. Bu doğrultuda aile sorumlulukları olan işçilerle yapılacak anketler ve 
mevcut istatistiklerden faydalanarak bu işçilerin ihtiyaçlarının tespit edilmesi önerilmekte-
dir. Bu tespitler ışığında ulusal ve yerel düzlemlerde gerekli hizmetlerin ücretsiz veya uygun 
bir ücretle verilebilmesi için planlamalar yapılması gerekmektedir. 

Tavsiye Kararı kadın ve erkeklerin çocuklarından eşit derecede sorumlu olduklarından ha-
reketle, doğum sonrası izninin ardından, hem kadınların hem de erkeklerin ebeveyn izni 
hakları olmasını önerir. Aynı zamanda çocuk veya bir aile ferdinin hastalığı durumunda 
hem kadının hem de erkeğin izin alabilmesi gerektiğini savunur. 
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ILO Sözleşme ve Tavsiye Kararları dışında, diğer araçlarıyla da aile sorumluluğu olan işçi-
lerle ilgili uluslararası standartları oluşturmakta ve denetlemektedir. ILO’nun imzalanmış 
Sözleşme ve Tavsiye Kararlarının uygulanmasını raporlamakla görevli organı olan “Sözleş-
me ve Tavsiye Kararlarının Uygulanması üzerine Uzmanlar Komitesi (CEACR)” hükümet-
lerle diyalog içerisinde ILO normlarının uygulanmasını desteklemektedir. 

CEACR raporlarında da aile sorumlulukları olan işçiler konusu gündeme gelmiştir. Ko-
mite, 1999 raporunda çocuk bakım hizmetleri gibi çalışanların iş ve aile yükümlülüklerini 
uyumlulaştırmaya yönelik düzenlemelerin yalnızca kadınlara yönelik olarak sunulmasının 
ayrımcılığa yol açabileceğini belirtmiştir. Komiteye göre erkeklerin erişemeyeceği çocuk 
bakım hizmeti olanakları; çocuk bakımının yalnızca kadınlara ait bir sorumluluk olduğu 
düşüncesini güçlendirmekte ve işverenlerin çalıştırdıkları kadın işçi sayısına bağlı olarak 
doğan yasal yükümlülüklerinden kaçmak amacıyla kadın çalışanlara karşı ayrımcılık yap-
ma ihtimalini gündeme getirmektedir.

Aile sorumlulukları olan işçiler konusu, ILO sözleşmeleri ve organları dışında farklı ulusla-
rarası metinlerde de ele alınmıştır. BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 
Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) ve BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde kadın ve 
çocuk hakları yönünden bu konuya dair haklar tanımlanmaktadır.

CEDAW’ın 11. Maddesi’nde, evlilik veya annelik gerekçesiyle kadınlara karşı ayrımcılığın 
önlenmesi amacıyla; ebeveynlerin aile yükümlülükleriyle çalışma yaşamındaki sorumlu-
luklarını bir araya getirebilmek için imzacı devletlerin gerekli sosyal hizmetleri sağlaması 
gerekliliği belirtilmektedir. Bu hizmetlere örnek olarak özellikle çocuk bakım hizmetlerinin 
kuruluşu ve geliştirilmesi sayılmaktadır.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi ise çocuk hakları açısından, çalışan ebeveynlerin ço-
cuklarının kendilerine uygun olan bakım hizmetlerini alabilmeleri için imzacı devletlerin 
sorumluluğunu ortaya koymaktadır. Gerek ILO sözleşmeleri gerekse de diğer temel ulusla-
rarası sözleşmelerin konusu olan aile sorumlulukları olan işçilerin çocuk bakım hizmetle-
rinden faydalanma hakları konusunda yapılan çalışmalar; bu hizmetlerin bir hak olmanın 
yanı sıra, sosyal ve ekonomik anlamda olumlu sonuçlar doğuracak bir politika seçeneği 
olduğunu da ortaya koymaktadır.
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ILO tarafından yayınlanan bir araştırma1 düşük maliyetli, güvenilir ve kaliteli bakım hiz-
metlerinin ebeveynlerin ve çocuklarının refahına katkı sağlamasının ötesinde toplumsal ve 
ekonomik kalkınmaya olan olumlu katkılarına dikkat çekmektedir. Düşük maliyetli, gü-
venilir ve kaliteli çocuk bakım hizmetleri öncelikle, çocuk bakımından genellikle sorumlu 
görülen kadınların çalışma hayatına katılmalarını sağlayarak toplumsal cinsiyet eşitliğini 
sağlamada olumlu etki yapmaktadır. Aynı zamanda küçük kardeşlerine bakmak zorunda 
olan kız çocuklarının da eğitimlerine devam etmelerine fırsat vermektedir.

Yukarıda değinildiği gibi BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi de çocukların bakım hiz-
meti haklarına vurgu yapmaktadır. Bunun sebebi, çocuk bakım hizmetlerinin ebeveynleri 
çalışan çocuklara yaptığı olumlu etkidir. Düşük, maliyetli, güvenilir ve kaliteli çocuk bakım 
hizmeti, yalnızca ebeveynleri çalışırken evde bırakılan çocukların başlarına gelebilecek za-
rarları önlemekle kalmamakta, aynı zamanda dezavantajlı ailelerin çocuklarının okul ön-
cesi eğitime ulaşmalarını sağlayarak toplumsal eşitsizlikleri önlemeye destek olmaktadır.

Bakım hizmetlerinin diğer bir toplumsal çarpan etkisi ise, daha yüksek işgücüne katılım 
oranlarında kendisini göstermektedir. Bu şekilde vergi gelirleri, büyüme ve insan kayna-
ğında oluşacak olumsuz etkilerin önüne geçilmiş olmaktadır. Benzer şekilde çocuk bakım 
hizmetlerinin artmasıyla büyüyecek olan sosyal bakım sektörünün de yeni iş olanakları ya-
ratması beklenmektedir.

Çalışmaya göre dezavantajlı aileler için bakım hizmetleri nesiller arası yoksulluk döngü-
sünü kırmakta önemli bir işlevi yerine getirebilmektedir. Bakım hizmetinden faydalanan 
aileler çoğunlukla kadının işgücüne katılımı yoluyla aile gelirlerini artırma ve çocuklarının 
fiziksel, sosyal ve zihinsel gelişimini destekleme imkânı bulmaktadırlar. 

Bu sebeplerle çocuk bakım hizmetlerinin hükümetler tarafından desteklenmesi ve kolay-
laştırılmasının kamu yararına olduğu dünyada giderek artan oranda kabul edilmektedir. 
Uluslararası sözleşmelerde ise bu hizmetler hem tüm çalışanlar, hem kadınlar hem de ço-
cuklar açısından ayrı ayrı bir hak olarak tanımlanmaktadır. Dolayısıyla hükümetlerin, işve-
renler ve yerel yönetimlerin desteği ve ortaklığıyla çocuk bakım hizmetlerini sağlaması ve 
geliştirmesi, hem uluslararası çalışma standartlarının bir gereği hem de ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı destekleyen ve geliştiren bir politika olarak ortaya çıkmaktadır.

1 Hein. C, and Cassirer, N. Workplace Solutıons for Childcare, ILO, 2010: Geneva Hükümetler, işverenler ve işçi sendikala-
rının uyguladıkları farklı çocuk bakım modellerinin de yer verildiği bu çalışmaya şu adresten ulaşılabilir: http://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/wcms_110397.pdf.
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Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitiminin Durumu

Işıl ORAL / Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Erken Çocukluk Eğitimi (EÇE) Neden Önemli?

Erken çocukluk eğitimi dönemi; bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimin temelinin atıldığı 0-8 
yaşları arasında olduğundan dolayı çocukların bu dönemde farklı kazanımlar sağlamaları 
onlar için çok yararlı olmaktadır. Bu eğitim düzeyi yalnızca ilkokuldan önceki 1 yıl ola-
rak algılanmamalıdır. Çocuğu hem anaokulunun ortamında hem de ilkokula hazırlamakta 
önemli bir dönemdir.

Bu dönemde çocuklara yapılan yatırımların getirisi yüksek ve maliyeti düşüktür. 2005 yılın-
da gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi’ araştırması, 
Türkiye’de erken çocukluk eğitimine yapılacak her 1 liralık yatırımın ekonomiye 7 liraya ka-
dar kazanç olarak döneceğini göstermiştir. Bu açıdan bakıldığında erken çocukluk eğitimi 
kazançlı bir kamu politikasıdır (Kaytaz, 2005).

Erken çocukluk eğitimine katılma durumu, okulda daha yüksek başarı, artan üretkenlik, 
tam zamanlı istihdam, daha yüksek maaş, daha sağlıklı yaşam, suça daha az meyilli olma 
ve toplumsal katılım ile yakından ilişkilidir (Heckman, 2015). Aynı zamanda erken çocuk-
luk eğitimi, dezavantajlı çocukların akranlarıyla aralarındaki eşitsizliklerin azaltılması için 
önemli bir fırsattır.

Türkiye’de Erken Çocukluk Eğitimi Alanında Neler Yapılıyor?

MEB 2010-2014 Stratejik Planı’nda, 48-72 ay net okullulaşma oranının 2014 yılında %70’e 
ulaşması hedeflenmiştir. 2012-13’te “4+4+4” yasasıyla güncellenen okula başlama yaşı doğ-
rultusunda, okulöncesi eğitimde öncelikli yaş grubu 48-66 ay olarak yeniden düzenlenmiş, 
bu yaş grubu için hedeflenen net okullulaşma oranı 2013 yılı için % 55, 2014 yılı içinse %70 
olarak belirlenmiştir. Buna karşın, 2013 yılında yayımlanan Onuncu Kalkınma Planı’nda 
4-5 yaş için 2018 yılı sonunda %70 brüt okullulaşma oranına ulaşılması hedeflenmiştir. Do-
layısıyla, farklı politika belgelerindeki hedefler arasında tutarsızlık olduğu göze çarpmak-
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tadır. Kalkınma planında 2018 yılı için belirlenen hedef, MEB’in 2014 yılı için belirlediği 
hedefin gerisinde kalmakta; 2014-18 yılları arasında ilerleme öngörmemektedir.

EÇE, Türkiye’de 2008’den bu yana daha fazla üzerinde durulan bir alan olmuştur. 2008-09 
eğitim-öğretim yılı sonunda, 60-72 ay yaş grubu için %100 erişim uygulaması 32 il pilot ilde 
başlatılmıştır. Pilot uygulaması kapsamındaki il sayısı 2010-11 eğitim-öğretim yılında 57’ye, 
2011-12 döneminde 71’e çıkartılmıştır. Buna ek olarak, 2010 yılında Avrupa Birliği’nin mali 
ve UNICEF’in teknik desteğiyle Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi de on pilot 
ilde başlatılmıştır. Projenin amacı, kamu kurumları, belediyeler ve STK’ların kapasitesi ile 
toplum temelli modeller ve ortaklıkların geliştirilmesi yoluyla dezavantajlı çocuklar ve ai-
leleri için kaliteli gündüz çocuk bakım ve okul öncesi eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
oluşturulması olarak tanımlanmıştır. EÇE konusunda atılan en güncel adım ise 2014-15 
eğitim-öğretim yılından itibaren, ihtiyaç sahibi velilerin okulöncesi eğitim kurumlarına de-
vam eden 48-72 aylık çocuklarına şartlı eğitim yardımı yapılacağının açıklanması olmuştur.

Yakın dönemde ayrıca, MEB teşkilatını yeniden yapılandırma çalışmaları çerçevesinde 
Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü’nün Temel Eğitim Genel Müdürlüğü bünyesine alı-
nan sorumluluklarının, 2014 yılında aynı genel müdürlük çatısı altında oluşturulan Erken 
Çocukluk Daire Başkanlığı’nca sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.

EÇE’de Öğrenci Sayıları ve Okullulaşma Oranları

2008’den “4+4+4” uygulamasının başlamasına kadar geçen dönemde EÇE’yi yaygınlaştır-
maya yönelik çalışmalar sonucunda, okulöncesi okullulaşma oranlarında ilerlemeler kayde-
dilmiştir. “4+4+4”ün devreye girdiği 2012’den sonra ise, MEB tarafından paylaşılan veriler 
okulöncesi eğitimde okullulaşma oranlarında bir artış olmadığına, “4+4+4” eğitim sistemi-
nin ikinci yılında ise düşüş olduğuna işaret etmektedir (Grafik 1). 2013-14 eğitim-öğretim 
yılında net okullulaşma oranı 3-5 yaş grubunda % 31’den % 28’e, 4-5 yaş grubunda ise % 
44’ten % 38’e gerilemiştir.2

2 3-5 yaş grubu, 2012-13 öncesinde 36-71, “4+4+4”ün başladığı 2012-13 ve sonrasında ise 36-65 ay grubunu ifade eder. 4-5 
yaş grubu ise, 2012-13 öncesinde 48-71, 2012-13 ve sonrasında 48-65 ay grubunu ifade eder. MEB’in yayımladığı okullulaşma 
oranları doğum yılını temel alır. 2012-13 verilerinde, 5 yaş grubu okul öncesi okullulaşma oranlarında 65 ay ve öncesi hesaba 
katılmıştır. 2013-14’te ise okulöncesi öğrenci sayısı ve çağ nüfusu verileri ay ayrımında paylaşılmamıştır.
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Grafik 1: Okulöncesi Eğitimde Yıllara Göre Öğrenci Sayıları ve Okullulaşma Oranları

 

Kaynak: MEB verilerinden hesaplayan ERG.

Türkiye’nin farklı illerinde EÇE’ye erişimde eşitsizlikler olduğu görülmektedir. 2013 yılı so-
nunda 4-5 yaş grubunda % 55 net okullulaşma hedeflenmiş olmasına karşın; sadece üç ilde 
(Amasya, Hatay ve Tunceli) bu hedef gerçekleşmiştir.

Harita 1: Okul Öncesi Eğitimde (4-5 Yaş) İllere Göre Net Okullulaşma Oranları, 2013-14

Kaynak: MEB verilerinden hesaplayan ERG.
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Türkiye EÇE’ye Katılım Konusunda Uluslararası Karşılaştırmalarda Ne Durumda?

PISA 2012 sonuçlarına göre Türkiye, değerlendirmeye katılan 65 ülke içinde matematikte 
44, fende 43, okuma yeterliğinde ise 42. sırada yer almıştır. Buna ek olarak, 2012 yılında 
Türkiye’de 15 yaşındaki öğrencilerin %70’i hiç okulöncesi eğitim almamış olduğunu rapor 
etmiştir ve bu oran PISA’ya katılan 65 ülke arasındaki en düşük orandır. Yalnızca OECD 
ülkeleri ortalamasıyla karşılaştırıldığında da okul öncesi eğitim almış olma durumu büyük 
farklılık göstermektedir (Grafik 2). 

Grafik 2: Okul Öncesi Eğitim Katılım Oranları, OECD ve Türkiye (%)

Kaynak: OECD (2012) verilerinden hareketle ERG’nin hesaplaması.

PISA sonuçlarına göre, okulöncesi eğitim almış olmak akademik başarıyla ilişkilidir. OECD 
ülkeleri içinde 1 yıldan fazla okulöncesi eğitim aldığını söyleyen öğrencilerin matematik 
puanı hiç okulöncesi eğitim almadığını söyleyen akranlarından 53 puan daha yüksektir. 
Bu puan farkı ortalama olarak 1 okul yılına denktir. Türkiye’de de hiç okulöncesi eğitim 
almamış öğrencilere kıyasla EÇE’ye bir yıldan fazla katılmış olmak 62 puanlık bir artışla 
ilişkilidir.
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Türkiye’de EÇE Alanında Neler Yapılmalı?

Nitelikli okulöncesi eğitim ilk aşamada ilkokul öncesindeki 1 yıldan başlayarak zamanla 3-6 
yaş arasındaki tüm öğrenciler için zorunlu ve ücretsiz olmalıdır. Erken çocukluk eğitimi 
yalnızca ilkokul öncesindeki 1 yıl değil, sağlık ve bakım boyutlarını da içeren bütüncül bir 
politika alanı olarak benimsenmelidir.

Aileler konu ile ilgili bilgilendirilmeli ve sürece talep sahipleri olarak dâhil olmaları sağlan-
malıdır.

Okulöncesi alanında eğitim alan öğretmen adaylarının eğitim fakültelerinde aldıkları eğiti-
min içeriği güçlendirilmelidir.

Kaynakça

Heckman, E. (2015, Mart 24). The Early Learning Water Cooler Conference. Erişim tarihi: 21 
Mart 2015, http://heckmanequation.org/content/early-learning-water-cooler-conference.

Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de Okul Öncesi Eğitiminin Fayda-Maliyet Analizi. İstanbul: Anne 
Çocuk Eğitim Vakfı.



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ
20 NİSAN 2015, İSTANBUL

20

Toplum Temelli Erken Çocukluk Hizmetlerine Yönelik Olarak 

Önerilen Modeller3

Derya DOSTLAR / BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Toplum temelli erken çocukluk eğitim ve bakım modelleri özünde, erken çocukluk çağın-
daki tüm çocukların ihtiyaçları temelinde kaliteli eğitim hizmetlerine ulaşım hakkını, yerel 
düzeyde oluşumlar ile temin etmeyi amaçlar. Bu anlamda, toplum temelli okul öncesi eği-
tim ve bakım modelleri: 

● Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yerel yönetimler, özel kuruluşlar ve sivil toplum 
kuruluşları işbirliği ve halkın katılımı ile oluşturulan ve yürütülen,

● Yerel kaynakların etkin bir şekilde kullanımı ile finanse edilen,

● Okul öncesi eğitime erişimi olmayan ve erişim zorluğu yaşayan dezavantajlı çocukların 
(engeli olan, yoksul, göçmen, Roman, Türkçe konuşma zorluğu olan, kırsal ve dağlık bölge-
lerde yaşayan, vs.) farklı ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilme esnekliğine sahip (tam gün-
lük, yarım günlük, haftada 2-3 gün tam veya yarım günlük programlar, mobil anaokulları, 
çocuk-ebeveyn programları vs.) ve ücretsiz,

● Var olan ancak kullanılmayan/atıl durumda olan fiziksel mekânların donatılmasıyla hızlı 
bir şekilde ve düşük maliyetlerle oluşturulabilen, 

● Millî Eğitim Bakanlığı onaylı eğitim programının kullanıldığı ve

● Millî Eğitim Bakanlığı’nın kalite standartları, denetimi ve kurum açma iznine tabi model-
ler olarak tanımlanmaktadır.

Erken çocukluk bakım ve eğitimi, temel bir çocuk hakkıdır ve bu hizmetlerin özellikle de-
zavantajlı çocukları kapsayacak şekilde her çocuğa ulaşabilmesi gerekmektedir. Bu amaca 
erişmek üzere UNICEF’in önerdiği 10 farklı model bulunmaktadır:

3 Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Kamu Kuruluşları ve İşveren Kuruluşları için Toplum Temelli Erken Çocukluk 
Hizmetleri Sunumu Kılavuzu, 2012, UNICEF.
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MODEL 1: MOBİL OYUN OTOBÜSÜ

HEDEF KİTLE/HİZMET ALICILAR: Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 3 - 5 yaşındaki 
yoksul ve herhangi bir kurumsal erken çocukluk hizmetinden yararlanamayan çocuklar 
modelin hedef kitlesini oluşturacaktır. Her oyun grubunda bir engeli olan çocuk kontenjanı 
ayrılacaktır.

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Yerel Yönetimler, İl Özel İdareleri, gönüllüler ve Sivil 
Toplum Kuruluşları, Halk Eğitim Merkezleri, Oyuncak ve Eğitsel Materyal ve Araç Firma-
ları.

Hizmet alımı: Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul öncesi ve sınıf öğretmenlerin-
den, ataması yapılmayan ve hizmet bölgesinde ikamet eden okul öncesi öğretmenlerinden, 
üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları, kız meslek liselerinin çocuk 
gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan bilgisini 
belli bir sertifika ile belgeleyen düz lise mezunlarından da “ücretli, sözleşmeli ve gönüllü” 
olarak “eğitim liderliği” hizmeti alınması öngörülmektedir. 12- 15 çocuk için bir eğitim 
lideri önerilmektedir. Ancak, çocukların öz bakım ve kişisel gereksinimlerini karşılamak 
açısından bir gönüllü annenin sürece dâhil edilmesi de önerilmektedir. 

MEKÂN

Çocuklar için: Özel otobüs işletmelerine ait otobüsler ve/veya belediyelerin hizmetindeki 
toplu taşıma araçları, resmi devlet kurumlarına ait personel servis araçları “Mobil Oyun 
Otobüsü” modeli kapsamında etkili öğrenme ortamları haline dönüştürülecektir. Mevsim-
sel özelliklere göre “Mobil Oyun Otobüsü”ndeki oyun alanlarının açık alanlardaki düzenle-
melerle desteklenmesi de sağlanacaktır.

Anne babalar için: Anne ve babalara yönelik verilecek eğitim hizmetleri için belediye, halk 
eğitim merkezleri ve ilköğretim okullarının salonlarından yararlanılacaktır.

UYGULAMA

Süre: Mobil Oyun Otobüsü haftanın 6 günü doğrudan çocuklara, 1 gün de ailelere hizmet 
vermek üzere ilgili bölgeye gidecektir. Hizmet, sabah ve öğleden sonra olmak üzere yarım 
günlük iki periyotta sunulacaktır. 3 - 5 yaşlarındaki çocuklardan oluşan karma bir grupta 
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12-15 çocuğun oyun otobüsünden yararlanması öngörülmektedir. 6 günlük “Mobil Oyun 
Otobüsü” hizmetinden yararlanacak çocuklar, haftada iki yarım gün 2’şer saatten toplam 4 
saat eğitim alacaklardır. Bu durumda bir “Mobil Oyun Otobüsü” ile bir haftada 90 çocuğa 
ulaşılması ve toplam 48 saat eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Düzenli eğitim programına ek olarak haftanın 1 günü de gruplardaki özel eğitime gerek-
sinimi olan çocuklar için bireyselleştirilmiş eğitim, engeli olan çocukların “eğitim liderle-
rinin” eğitimi ve bütün grupların anne ve babaları için çocuk gelişimi, sağlığı ve eğitimi 
programları düzenlenmesi planlanmaktadır.

Eğitim Programı: “Mobil Oyun Otobüsü” eğitim programı oyun temelli gelişimsel bir eği-
tim programı olacaktır. Oyun grubundaki çocuklar yaşları itibariyle farklı yaş gruplarında-
ki çocuklar oldukları için, gelişimsel farklılıkları gruptaki engeli olan çocuğun gruba dâhil 
olmasında doğal bir kolaylaştırıcı olacaktır.

MODEL 2: OYUN ODALARI

HEDEF KİTLE/HİZMET ALICILAR: Dezavantajlı bölgelerde yaşayan 5 yaşında yoksul 
ve herhangi bir kurumsal erken çocukluk eğitim hizmetinden yararlanamayan çocuklar 
ve ebeveynleri modelin hedef kitlesini oluşturacaktır. Her oyun grubunda bir engeli olan 
çocuk kontenjanı ayrılacaktır. 

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Belediyeler, İl Özel İdareleri, gönüllüler ve Sivil Toplum 
Kuruluşları, Halk Eğitim Merkezleri, Oyuncak ve Eğitsel Materyal - Araç Firmaları

Hizmet alımı: Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul öncesi ve sınıf öğretmenle-
rinden, ataması yapılmayan ve o bölgede ikamet eden okul öncesi öğretmenlerinden, kız 
meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve ön-
celikli olarak alan bilgisini belli bir sertifika ile belgeleyen düz lise mezunlarından da “üc-
retli, sözleşmeli veya gönüllü” olarak, “eğitim liderliği” hizmeti alınması öngörülmektedir. 
12 - 15 çocuk için bir “eğitim lideri” yeterli olacaktır. Ancak, çocukların öz bakım ve kişisel 
gereksinimlerini karşılamak açısından bir gönüllü annenin sürece dâhil edilmesi de öneril-
mektedir. 



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ

20 NİSAN 2015, İSTANBUL

23

MEKÂN: Oyun odaları birçok farklı mekânda düzenlenebilir. Oyun odalarının seçiminde 
ailelerin ulaşım kolaylığı en önemli kriter olarak düşünülmelidir. “Oyun Odaları” modelin-
de çocukların belli bir program dâhilinde eğitilmesinin yanı sıra ebeveynlerin eğitilmesi de 
hedeflendiğinden oyun odalarının belli saatlerde ebeveyn eğitimi için kullanılması gereke-
cektir.

Halk Eğitim Merkezlerinde tahsis edilecek odalar, öğretmen evleri, kamu kurum ve ku-
ruluşlarına ait misafirhanelerde tahsis edilecek odalar, atıl durumdaki kamu ve özel ku-
rumlardaki toplantı odaları, il – ilçe kütüphanelerindeki odalar, Sivil Toplum Kuruluşları-
na ait binalardaki odalar, gönüllülerin bağış yoluyla hizmete sundukları binalar, alış- veriş 
merkezlerinde tahsis edilecek mekânlar, spor merkezlerinde tahsis edilecek mekânlar oyun 
odaları modeli için kullanılabilir. 

UYGULAMA

Süre: Bir çocuğun “Oyun Odaları” modelinden yararlanması 6 aylık bir eğitim dönemini 
kapsamaktadır.“Oyun Odaları” uygulaması Ağustos ayından başlamak üzere kesintisiz 6 
aylık iki periyotta 12 ay boyunca devam edecektir. Uygulamadan yararlanacak 5 yaşındaki 
çocuklar 6 aylık bir eğitim döneminde haftada iki ardışık gün, günde en az 1 saat olmak 
üzere oyun odalarına getirilecektir. Çocukların oyun odasında kalma süresi maksimum 3 
saatle sınırlandırılacaktır.

Eğitim Programı: Çocuklar oyun odasında yaşıtlarıyla ve ebeveynleriyle oyun oynama 
fırsatı bulacaklardır. Çocuklarını oyun odalarına getiren ebeveynler oyun saatlerinin bir 
bölümünde çocuklarıyla beraber oynamaya yönlendirileceklerdir. Diğer zamanlarda “eği-
tim liderlerinin” sorumluluğunda dinleme, anlama, anlatma, temel matematik, görsel algı, 
işitsel algı, el göz koordinasyonu, dikkat, bellek gibi alanlara yönelik eğitsel oyunlar oyna-
yacaklardır. 

Program dezavantajlı çocukların ilköğretime başlamadan önce temel bilgi, beceri ve alış-
kanlıkları kazanmalarını hedefleyecektir. Bu bağlamda oyun odalarında uygulanacak eği-
tim programı oyun temelli gelişimsel eğitim programı olacaktır. Bu program, “Okul Öncesi 
Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında tamamlanan program güncelleme çalışma-
ları neticesinde “Çocuk Oyun Grupları 3-6 Yaş Çerçeve Programı (Çocuk Oyun ve Bakım 
Odası)” olarak isimlendirilmiş ve MEB tarafından onaylanarak uygulamaya hazır hale ge-
tirilmiştir.
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İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin Roman Vatandaşların Çocuklarına Yönelik Oyun 
Odası Programı

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Örnekköy Mahallesi’nde, okula devam eden öğ-
renciler için Karşıyaka Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi oyun odası programı ile etüt sınıfı 
uygulamasına geçmiştir. 

Belediye tarafından Örnekköy mahallesinde 3 yıl boyunca 5-6 yaş grubu çocuklara hafta içi 
yarım gün erken çocukluk eğitimi hizmeti sunulmuştur. Bu hizmetin sunumunda Halk Eği-
timi Merkezi ile işbirliği yapılmıştır. Bölgede okuryazarlığı olmayan vatandaşlara da ayrıca 
okuma- yazma kursları verilmiştir. Okuma yazma kursuna katılan kadınlara Kaymakamlık 
tarafından “Özendirme Ödentisi” verilmiştir. Bu ödenti kurslara olan katılımın önemli dü-
zeyde artmasına neden olmuştur.

MODEL 3: TOPLUMA HİZMET GÖNÜLLÜLERİ MERKEZİ

Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinin okul öncesi öğretmenliği lisans programlarının 6. 
yarıyılında “Topluma Hizmet Uygulamaları” dersi bulunmaktadır. Bu ders kapsamında 
öğrencilerden 14 hafta boyunca haftada 1 gün 3 saat süren bir topluma hizmet çalışması 
yapması istenmektedir. Toplum temelli erken çocukluk eğitiminin yaygınlaştırılması ko-
nusunda üniversiteler ile işbirliği yaparak “Topluma Hizmet Gönüllüleri” modelini hayata 
geçirmek önemsenmelidir.

HEDEF KİTLE/HİZMET ALICILAR: “Topluma Hizmet Gönüllüleri” Modeli çeşitli de-
zavantajları olan 3 – 5 yaş çocuklarının gereksinimlerine göre farklılaşan eğitim modülle-
rinden oluşacağından hizmet alıcılar da geniş bir yelpazede dağılım gösterecektir. Örneğin; 
engeli olan çocuklar (görme, işitme, ortopedik, konuşma, zihinsel engeli olan çocuklar), 
mahkûm annelerin çocukları, yoksul çocuklar, sokakta çalıştırılan çocuklar gibi.

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İç İşleri Bakanlığı, Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, 
Yerel Yönetimler, İl Özel İdareleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Halk Eğitim Merkezleri ve gö-
nüllüler, hayırseverler.
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Hizmet alımı: Sosyal hizmet uzmanları/ sosyal çalışmacılar, psikologlardan, üniversitele-
rin Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü okul öncesi Eğitimi Anabilim Dalı öğretim 
elemanlarının danışmanlığında 3. sınıf öğrencilerinden “gönüllü” olarak, hizmet bölgesin-
de yaşayan emekli olmuş okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinden, ataması yapılmayan ve o 
bölgede ikamet eden okul öncesi öğretmenlerinden, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi 
ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan bilgisini belli bir 
sertifika ile belgeleyen düz lise mezunlarından “ücretli, sözleşmeli veya gönüllü” olarak, 
“eğitim liderliği” hizmeti alınması planlanmaktadır. 15 - 20 çocuk için bir “eğitim lideri” ve 
1-2 öğretmen adayı yeterli olacaktır. 

MEKÂN: Gerekli standartlar ve mevzuata uygunluk sağlanarak açılacak “Topluma Hizmet 
Gönüllüleri Merkezlerinde” çocuklara ve ailelerine hizmet verilmesi planlanmaktadır. Bu 
merkezlerin oluşturulmasında yerel yönetimler, il özel idaresi, hayırseverler ve sivil toplum 
kuruluşlarının işbirliklerinden yararlanılması öngörülmektedir.

“Topluma Hizmet Gönüllüleri” Modeli farklı gereksinimleri olan çocuklar için geliştirilecek 
eğitim hizmetlerini kapsadığından, hizmet verilen mekânlar da farklılık gösterecektir. Bu 
modelde bazı dezavantajların özelliğine bağlı olarak “yerinde” hizmet esastır. 

UYGULAMA

Süre: Modelin temel dayanağı olan Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi 14 hafta süreyle, 
haftada 1 gün 3 saatlik bir derstir. Dolayısıyla, “Topluma Hizmet Gönüllüleri” Modeli de bu 
sürelerde yürütülecektir. Ancak, üniversitelerle yapılacak işbirlikleriyle gönüllü öğrencile-
rin sürece katılması sağlanarak sürenin uzatılması düşünülmektedir. Farklı üniversitelerin 
öğretmen adaylarının farklı günlerde uygulamaya katılması ile eğitim hizmetinin haftanın 
her günü yarım günlük periyotlarda sürdürülmesi planlanmaktadır. Ayrıca, diğer gönüllü-
ler de eğitim hizmetlerinin paydaşları olarak sürece dâhil edilecektir.

Eğitim Programı: “Topluma Hizmet Gönüllüleri Merkezlerinde” uygulanacak eğitim 
programları, “Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında güncellenen 
programlar temel alınarak oluşturulacaktır. “Topluma Hizmet Gönüllüleri Merkezlerinde” 
eğitim liderlerinin danışmanlığında ve öğretmen adaylarının katılımıyla çeşitli etkinlikler 
düzenlenecektir. Aşağıda merkezde yapılması planlanan eğitim hizmetleri sunulmuştur.
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Çocuklara yönelik hizmetler

● Çocuklara kitap okumak ve dil gelişimi çalışmaları yapmak

● Erken matematik, bilim ve okuma yazmaya hazırlık etkinlikleri düzenlemek

● Sanat, müzik, oyun, spor, satranç, bilgisayar etkinlikleri düzenlemek

● Sosyal beceri eğitimleri düzenlemek

Ebeveynlere yönelik hizmetler

● Çocuklarını merkeze getiren ebeveynlere yönelik çocukla iletişim, çocuk gelişimi, çocuk 
eğitimi ve çocuk sağlığı konusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemek

● Çocuk hakları ve insan hakları grupları oluşturmak ve çocukları ihmal ve istismardan 
koruyucu eğitim programları düzenlemek

● Ebeveynlere yönelik okuma etkinlikleri ve tartışma saatleri planlamak

● Film gösterimleri düzenlemek

● Anne baba koroları çalıştırmak

● El becerileri sergisi, “Eskileri Yenileyelim” sergisi ve yöresel yemek günleri düzenlemek 
(Bu sergilerden elde edilecek gelirler, ev ekonomisine sağlayacağı katkı yanında merkez için 
de bir kaynak olabilecektir).

MODEL 4: ERKEN EĞİTİM MERKEZİ

Dezavantajlı çocukları ve annelerini eğitmek amacıyla hizmet vermesi planlanan “Erken 
Eğitim Merkezlerinde” eğitim ve sağlık alanında çalışan profesyonel ve gönüllülerin belli bir 
program dâhilinde işbirliği içinde çalışmalarının sağlanması öngörülmektedir.

HEDEF KİTLE/HİZMET ALICILAR: Herhangi bir erken çocukluk eğitimi alamayan en-
geli olan, yoksul, kültürel dezavantajlı 3 - 5 yaş arası çocuklar ile ebeveynleri “Erken Eğitim 
Merkezi” modelinin hedef kitlesini oluşturacaktır. Merkeze öncelikli olarak, dört ve daha 
fazla çocuğu olan aileler ve diğer çocukları ilköğretim ya da orta öğretim kademesinde eği-
tim alan ebeveynler kabul edilecektir.
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HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,Yerel 
Yönetimler, İl Özel İdareleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Halk Eğitim Merkezleri, gönüllüler, 
hayırseverler

Hizmet alımı: Çocuk gelişimciler, sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar, psikolog-
lar, sağlık çalışanlarından (sosyal pediatri uzmanı, hemşire, diş hekimi, beslenme uzmanı, 
çocuk ruh sağlığı uzmanı vb) ve ilgili bilim dallarının lisans yüksek lisans öğrencilerinden, 
hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinden, ataması 
yapılmayan ve o bölgede ikamet eden okul öncesi öğretmenlerinden, üniversitelerin çocuk 
gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları, kız meslek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bö-
lüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan bilgisini belli bir sertifika ile 
belgeleyen düz lise mezunlarından “ücretli, sözleşmeli veya gönüllü” olarak, “eğitim liderli-
ği” hizmeti alınması planlanmaktadır. 3 - 5 yaşlar arasındaki 12 - 15 çocuk için bir “eğitim 
lideri” yeterli olacaktır. Ancak, çocukların öz bakım ve kişisel gereksinimlerini karşılamak 
açısından bir gönüllü annenin sürece dâhil edilmesi de önerilmektedir. 

MEKÂN: Gerekli standartlar ve mevzuata uygunluk sağlanarak açılacak “Erken Eğitim 
Merkezlerinde” çocuklara ve annelerine hizmet verilmesi planlanmaktadır. Bu merkezlerin 
oluşturulmasında yerel yönetimler, il özel idaresi, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşla-
rının işbirliklerinden yararlanılması düşünülmektedir. Bağımsız anaokulları hafta sonları 
merkez olarak kullanılabilir.

UYGULAMA

Süre: “Erken Eğitim Merkezlerinde” çocukların 20 hafta süresince haftada 2 gün, günde 
3 saat, annelerin ise 20 hafta süresince haftada 1 gün, günde 2 saat eğitim hizmetlerinden 
yararlanmaları sağlanacaktır. Bu eğitim sürecinde babaların da en az 1 gün 1 saat programa 
katılması planlanmaktadır. 

Eğitim Programı: “Erken Eğitim Merkezlerinde” anneler ve çocuklar için hazırlanacak eği-
tim programları uygulanacaktır. Annelere yönelik eğitim programları kapsamında beslen-
me, sağlık, bakım, kazalar, güvenlik büyüme ve gelişim, ilkyardım, kadın sağlığı, kişisel ge-
lişim, iletişim, çocuk yetiştirme yöntemleri gibi konulara değinilecektir. Bu merkeze gelen 
çocukların diş ve beden sağlıklarına yönelik kontroller, sağlık personeli tarafından düzenli 
aralıklarla yapılacaktır.
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MODEL 5: ÇOCUK EVLERİ

“Çocuk Evleri” toplumun gereksinimlerine göre 0 - 5 yaşları arasındaki “tüm” çocukların 
kaliteli erken çocukluk eğitimi hizmetlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiş eği-
tim programlarının uygulandığı kamuya, özel kurumlara ya da yerel yönetimlere ait çocuk 
merkezli eğitim kurumlarıdır. Ancak, “Çocuk Evleri” modelinde çocukların yanı sıra, ai-
lelere yönelik eğitimlerin yapılması ile çok boyutlu ve esnek hizmetler bütünü sağlanması 
planlanmaktadır. Bu modelin uygulanmasında, eğitim hizmetlerinin, sağlık hizmetleri ve 
sosyal hizmetlerle birleştirilmesi esas alınacaktır. 

HEDEF KİTLE/HİZMET ALICILAR: Yaşadığı bölgede anaokulu bulunmayan ya da ana-
okulu olduğu halde özel gereksinimleri nedeniyle mevcut anaokullarından yararlanma ola-
nağı olmayan dezavantajlı çocuklar (engeli olan, yoksul, göçmen ve evlerinde farklı dillerde 
konuşan çocuklar) ile bu çocukların aileleri (anne, baba, kardeş ve büyük ebeveyn) “Çocuk 
Evleri” modelinin yararlanıcıları olarak düşünülmektedir. 

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Yerel ve merkezi düzeydeki paydaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları, 
yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler, gönüllüler, hayırseverler.

Hizmet alımı: Çocuk gelişimciler, sosyal hizmet uzmanları/sosyal çalışmacılar, psikologlar, 
sağlık sosyal pediatri uzmanı, hemşire, ebe, diş hekimi, beslenme uzmanı, çocuk ruh sağlığı 
uzmanı vb. Erken çocukluk gelişimi ve eğitimi konusunda temel eğitim alması sağlanan 
spor ve beden eğitimi öğretmenlerinden, hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul 
öncesi ve sınıf öğretmenlerinden, ataması yapılmayan ve o bölgede ikamet eden okul öncesi 
öğretmenlerinden, üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunları, kız mes-
lek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli 
olarak alan bilgisini belli bir sertifika ile belgeleyen lise mezunlarından “ücretli, sözleşmeli 
veya gönüllü” olarak, “eğitim liderliği” hizmeti alınması planlanmaktadır. 0- 1 yaşları ara-
sındaki 3-5 çocuk için bir “eğitim lideri” , 1-3 yaşlar arasındaki 7 - 10 çocuğa bir “eğitim 
lideri” ve bir hemşireye gereksinim duyulacaktır. 3 - 5 yaşlar arasındaki 12 - 15 çocuk için 
bir “eğitim lideri” yeterli olacaktır. Ancak, çocukların öz bakım ve kişisel gereksinimlerini 
karşılamak açısından bir “gönüllü annenin” sürece dâhil edilmesi önerilmektedir.
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MEKÂN: Hizmetten yararlanacak hedef grupların gereksinimlerini karşılayacak şekilde, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tanımlanan ulusal standartlara uygun, uyarlanmış/ yeni-
lenmiş mekânlar kullanılacaktır.

UYGULAMA

Süre: “Çocuk Evleri” hafta sonu da dâhil olmak üzere kesintisiz 12 ay hizmet verecektir. 
Hizmetten yararlananlar dâhil oldukları programın gerektirdiği minimum süreye dâhil ol-
maktan sorumlu olacaklardır.

“Çocuk Evlerinde” farklı programlar uygulanacağından, uygulanan programların hedef 
grubun yaşına ve gereksinimlerine göre “tam günlük eğitim (1-2-3 tam gün/ hafta), yarım 
günlük eğitim (2-3-5 yarım gün/hafta), saatlik eğitim, hafta sonu eğitimleri, yaz dönemi 
tatil okulu eğitimleri gibi farklı uygulamalar halinde düzenlenmesi söz konusu olacaktır.

Eğitim Programı: “Çocuk Evleri” modelinde sürdürülecek her türlü eğitsel ve sosyal faa-
liyet, ulusal eğitim programına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bu programların uygu-
lanmasında, eğitim bilimciler, sağlık personeli, çocuk gelişimi ve eğitimcisi, erken çocukluk 
eğitimcisi, sosyolog, psikolog, hareket eğitimcisi (bebek jimnastiği için), sosyal çalışmacı ve 
gönüllülerden bir “hizmet timinin” oluşturulması ve onların “eğitim liderliğinde” aşağıda 
sunulan hizmetlerin verilmesi planlanmaktadır:

Çocuklara yönelik hizmetler

● Bebek jimnastiği seansları düzenlemek

● Bebekler için duyu eğitimi vermek

● Oyuncak kütüphanesi hizmeti vermek

● Oyun grupları oluşturmak

● Öğrenme atölyelerinde matematik, okuma yazmaya hazırlık, müzik, sanat, bilim faaliyet-
leri düzenlemek

● Çocuklara hikâye okuma faaliyetleri düzenlemek

● İlköğretime hazırlık kapsamında okul öncesi destek sınıfları oluşturmak 
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Ebeveynlere yönelik hizmetler

● Ebeveynlik rollerini iyileştirmeye yönelik eğitimler vermek

● Anne-çocuk oyun zamanları düzenlemek

● Baba-çocuk oyun zamanları düzenlemek

● Anne ve babalara çocukları için eğitsel materyal tasarlama kursları düzenlemek

●  Çocuk beslenmesi, gelişimi, eğitimi ve sağlığı eğitimleri düzenlemek

● İlkyardım ve kişisel gelişim kursları düzenlemek

●  Anneler ve anne adayları için beceri geliştirme ve meslek edindirme kursları düzenlemek 

●  Annelere ve genç kızlara çocuk bakıcılığı sertifika kursları düzenlemek

MODEL 6: ANNE ÇOCUK SAĞLIK ve SPOR MERKEZİ

“Anne Çocuk Sağlık ve Spor Merkezi” modelinde annelerin ve çocuklarının sağlıklı bireyler 
olarak yaşamalarını destekleyecek bilgilendirme ve spor aktiviteleri planlanmıştır.

HEDEF KİTLE/ HİZMET ALICILAR: Okul öncesi eğitimi almayan, okullaşma oranı dü-
şük, erken çocukluk çağ nüfusu yüksek olan ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve bu 
ailelerin 6 ay-3 yaşındaki çocukları modelin hedef kitlesini oluşturacaktır.

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili dernekler, üniversi-
telerin ilgili fakülte ve bölümlerinin öğrencileri (Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul 
Öncesi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalları, spor ve beden eğitimi öğretmenleri), sivil top-
lum kuruluşları, özel kuruluşlar, yerel yönetimler, Halk Eğitim Merkezleri, spor kulüpleri 
ve sporcular.

Hizmet alımı: Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş beden eğitimi ve spor öğretmenle-
rinden, okul öncesi ve sınıf öğretmenlerinden, beslenme ve diyet uzmanlarından, üniversi-
telerin Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü okul öncesi ve sınıf öğretmenliği anabilim 
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dalı öğrencileri arasından spor ve hareket dersi alan öğrencilerden, kız meslek liselerinin 
çocuk gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan 
bilgisini belli bir sertifika ile belgeleyen lise mezunlarından, hemşire, ebe gibi sağlık perso-
nelinden “ücretli, sözleşmeli veya gönüllü” olarak “eğitim liderliği” hizmeti alınması plan-
lanmaktadır.

MEKÂN: Hizmet alacak çocuk ve ailelerin erişiminin kolay olduğu okulların spor salonları, 
Halk Eğitim Merkezleri, ÇATOM’lar (Çok Amaçlı Toplum Merkezleri), belediyelerin spor 
kulüpleri, sağlık kurumlarında ve çocuk kliniklerinde ayrılan özel odalar özel kurum ve ku-
ruluşların desteği ile düzenlenecek odalar bu modelin uygulama alanlarını oluşturacaktır. 

UYGULAMA

Süre: Model kapsamında hizmet alması planlanan 6 ay – 3 yaş arasındaki çocukların yaş-
larına göre haftada 3 gün 15 - 35 dakikalık periyotta hareket eğitimi destek programına 
dâhil olması sağlanacaktır. Bu program, kesintisiz 12 ay haftada 7 gün devam edecek şekil-
de planlanmıştır. Çocukları hareket eğitimine katılan annelerin, haftada 2 gün 2’şer saatlik 
periyotta 4 ay boyunca çocuk gelişimi, eğitimi, güvenliği, sağlığı ve beslenmesine ilişkin 
temel bilgilerin verildiği 1 saatlik sağlık eğitim programından ve 1 saatlik “Sağlık için Spor” 
programından yararlanması sağlanacaktır. 

Eğitim Programı: Model kapsamında, annelerin bebek jimnastiği ve hareket eğitimi ko-
nusunda bilgilenmesi amacıyla alan uzmanları tarafından teorik ve uygulamalı derslerden 
oluşan bir eğitim programı uygulanması planlanmaktadır. Bu modelin hayata geçirilmesin-
de eğitimciler, spor bilimciler, nörologlar ve beslenme uzmanlarının disiplinler arası ortak 
çalışmasıyla ortaya çıkacak bir programdan yararlanılacaktır.

MODEL 7: AİLE KÜTÜPHANESİ

Bu model kapsamında, normal gelişim gösteren çocuklarla görme engeli olan çocukların 
gelişimsel gereksinimlerini karşılayacak özel bir kitap koleksiyonu olan bir kütüphanenin 
oluşturulması öngörülmektedir. Çocukların bir okuma programı dâhilinde, okuma ve din-
leme etkinliklerine katılarak toplumda oldukça düşük ilgi gören okuma alışkanlığının geliş-
tirilmesi hedeflenmektedir. 
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HEDEF KİTLE/HİZMET ALICILAR: Okullaşma oranı düşük ve erken çocukluk çağ nü-
fusu yüksek olan bölgelerdeki çocuklar, dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve bu ailele-
rin 5 yaşındaki normal gelişim gösteren çocukları ve görme engeli olan çocukları modelin 
hedef kitlesini oluşturacaktır.

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinin öğrencileri 
(Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi ve Sınıf Öğretmenliği Anabilim dalları, 
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi bölümleri, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü), Sivil Toplum Ku-
ruluşları, özel Kuruluşlar, görme engeli olanler alanında çalışandernekler, MEB Özel Eği-
tim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler, Halk Eğitim Merkezleri, 
kitapçılar, yayınevleri, çocuk edebiyatı yazarları, MEB’e bağlı okul öncesi eğitim kurumları. 

Hizmet alımı: Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul öncesi öğretmenleri, sınıf 
öğretmenleri ve edebiyat öğretmenlerinden, özel eğitim öğretmenlerinden, üniversitelerin 
Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü okul öncesi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı 
öğrencileri arasından çocuk edebiyatı dersi alan öğrencilerinden, kız meslek liselerinin ço-
cuk gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan bilgi-
sini belli bir sertifika ile belgeleyen lise mezunlarından, sınıf öğretmenlerinden, bilgi belge 
yönetimi öğrencilerinden “ücretli, sözleşmeli veya gönüllü” olarak “eğitim liderliği” hizmeti 
alınması planlanmaktadır.

MEKÂN: Mevcut kütüphanelerin içinde çocuklar ve aileleri için ayrılan özel bir bölüm 
“Aile Kütüphanesi” modeli olarak kullanılabileceği gibi, tamamen bağımsız bir şekilde yine 
Sivil Toplum Kuruluşları tarafından kaynak yaratılan ortamlarda, okul öncesi dönem ve 
görme engeli olanlAr için uygulanan mevcut standartlara ve esaslara uygun olarak “Aile Kü-
tüphanesi” oluşturulması planlanmaktadır. Bu model kapsamında normal gelişim gösteren 
çocuklar kadar, görme engeli olan çocukların da kendilerine okunan kitapları dinleyebile-
cekleri zamanlar ve mekânlar oluşturulması önemlidir.

UYGULAMA

Süre: Modelin hedef kitlesi olan anneler, babalar ve 5 yaşındaki normal gelişim gösteren 
çocukların haftanın en az 2 günü 2 saatlik sürelerde “Aile Kütüphanesi” modelinden yarar-
lanması planlanmaktadır. Bu model, 12 ay boyunca devam edecek bir eğitim etkinliğidir. 
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Model kapsamında görme engeli olan çocukların da haftanın 3 günü 1’er saat bu etkinlikten 
yararlanması sağlanacaktır. 3 ay boyunca, haftada 1 gün 1 saatlik eğitim etkinlikleri ile ai-
lelerin çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda bilgilenecekleri aile toplantıları düzenlenmesi 
planlanmaktadır.

Eğitim Programı: Model kapsamında normal gelişim gösteren ve görme engeli olan çocuk-
ların kitap okuma gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik çeşitli etkinlikler düzenlene-
cektir. Normal gelişim gösteren çocuklar, kendileri de kitapları inceleyebileceklerdir. Ayrıca, 
aileler ve okuma gönüllüleri tarafından da bu çocuklara kitap okunması da sağlanacaktır. 
Aileler hem kendi okumaları için hem de çocuklarına okumak için kütüphaneden ödünç 
kitap alabileceklerdir. Bu model kapsamında, çocuklara eğitim liderleri tarafından kitaplar 
okunacak ve ardından okunan kitaplarla ilgili sorular sorulacak ve kitapları resimlemeleri, 
canlandırmaları gibi çeşitli etkinliklere katılımları sağlanacaktır. “Aile Kütüphanesi” etkin-
likleri kapsamında ebeveynlerin çocuklarına kitap okuması için de fırsatlar sağlanacaktır. 
Zaman zaman toplum tarafından model alınan tanınmış kişilerin “Aile Kütüphanesi”nde 
çocuklara kitap okuması gibi etkinliklerin de düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu model 
kapsamında, çocukların kitap okumak dışında film izlemeleri, bir ses cihazından anlatılan 
öyküyü dinlemeleri, okuma yazmaya hazırlık gibi farklı etkinliklere katılmaları da sağlana-
caktır. Ayrıca model kapsamında ebeveynlerden yıpranan kitapların onarımı konusunda 
yardım alınması planlanmaktadır. Görme engeli olan çocuklar için belirlenen çocuk kitap-
ları seslendirilecek ve ardından çocuklara dinletilecektir. Bu kapsamda, Milli Kütüphanenin 
“Konuşan Kitaplar” projesinden yararlanmak önerilmektedir.

MODEL 8: ÇOCUK ve AİLE BİLİM SANAT KÜLTÜR MERKEZLERİ

Erken çocuklukla ilgili mevcut standartlara ve esaslara uygun olarak hizmete açılacak olan 
“Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezleri”nde anne baba ve çocukların birlikte ya da 
bireysel olarak bilim, sanat ve kültür etkinliklerine katılmaları sağlanacaktır. 

HEDEF KİTLE/ HİZMET ALICILAR: Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nüfu-
su yüksek ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve onların 3 - 5 yaşındaki okul öncesi 
eğitim almayan çocukları modelin hedef kitlesini oluşturacaktır.
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HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK, sanat ve bilim alanında çalışan dernekleri, 
üniversitelerin ilgili öğrenci kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, özel kuruluşlar, sanatçı ve 
bilim insanlarından gönüllüler, gönüllü anneler ve babalar, yerel yönetimler, Halk Eğitim 
Merkezleri, özel tiyatrolar ve devlet tiyatroları, sinemalar. 

Hizmet alımı: Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul öncesi ve sınıf öğretmenle-
rinden, çocuk gelişimi ve eğitimcilerinden, bilim, sanat, edebiyat alanlarında görevli veya 
emekli olmuş kişilerden, üniversitelerin öğretmenlik, sanat ve fen bilimleri alanlarında 
okuyan öğrencilerden, ataması yapılmayan ve o bölgede ikamet eden okul öncesi öğret-
menlerinden, üniversitelerin çocuk gelişimi ve eğitimi bölümü mezunlarından, kız mes-
lek liselerinin çocuk gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli 
olarak alan bilgisini belli bir sertifika ile belgeleyen lise mezunlarından “ücretli, sözleşmeli 
veya gönüllü” olarak “eğitim liderliği” hizmeti alınması planlanmaktadır. “Çocuk ve Aile 
Bilim Sanat Kültür Merkezleri”nde uygulanacak etkinliklere bağlı olarak çocuk ve ebeveyn 
sayıları belirlenecektir. 

MEKÂN: Hizmet alan çocukların yaşadıkları bölgede bulunan ulaşılabilir durumdaki ti-
yatro, sinema, müze sanat galerileri veya bilim merkezleri içinde, erken çocukluk eğitim 
ortamlarına ilişkin standartlar doğrultusunda belirlenen özel bir alan bu faaliyetler için kul-
lanılacaktır.

UYGULAMA

Süre: Uygulama haftanın 7 günü 2 saatlik bilim, sanat, kültür etkinlikleri şeklinde sürdürü-
lecektir. Model kapsamındaki merkez Eylül- Kasım, Aralık- Şubat, Mart-Mayıs ve Haziran-
Ağustos olmak üzere üç aylık periyotlarda 12 ay boyunca hizmet vermeye devam edecektir.

Eğitim Programı: “Çocuk ve Aile Bilim Sanat Kültür Merkezleri” modelinde çocuklara ve 
ebeveynlerine yönelik çeşitli bilim, sanat ve kültür etkinlikleri düzenlenmesinin yanı sıra, 
hedef kitlenin yaşadığı bölgede farklı kurum ve kuruluşlar tarafından planlanan bilim, sanat 
ve kültür etkinliklerine katılımın sağlanması için de gerekli işbirliklerinin başlatılması plan-
lanmaktadır. Erken çocukluk yaşlarından itibaren çocukların okul öncesi eğitim alamama 
ve sosyal çevre dezavantajlarından kaynaklanan yoksunluklarının bu model kapsamındaki 
etkinliklerle giderilmeye çalışılması esastır. Zihinsel, dil, sosyal, duygusal, fiziksel gelişim 
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alanlarıyla ilgili yaratıcı çocuk etkinlikleri ile çocukların gelişimsel ilerlemelerine destek 
sağlanması planlanmaktadır. 

MODEL 9: OYUNCAK FABRİKASI/ATÖLYESİ

Erken çocuklukla ilgili mevcut standartlara ve esaslara uygun olarak hizmete açılması ön-
görülen “Oyuncak Fabrikası/Atölyesi” modelinde aile üyelerinin (anne, baba, anneanne, 
babaanne, dede, abla ve ağabey) çocukların gelişimini destekleyecek eğitsel materyallerin 
tasarlanması ve üretilmesinde aktif olarak çalışmaları sağlanacaktır. Bebeklikten itibaren 
çocukların uyarıcılar yönünden zenginleştirilmiş ortamlarda bulunmasını sağlamak ge-
lişimsel açıdan çocukları destekleyecektir. Bu modelde, hizmet götürülen çocukların yaş 
gruplarına uygun olarak eğitsel materyaller tasarlanacaktır. 

HEDEF KİTLE/ HİZMET ALICILAR: Okullaşma oranı düşük, erken çocukluk çağ nü-
fusu yüksek ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan aileler ve onların 0 - 5 yaşındaki çocukları, 
modelin hedef kitlesini oluşturacaktır.

HİZMET SUNANLAR

İşbirlikleri: Milli Eğitim Bakanlığı, üniversitelerin ilgili fakülte ve bölümlerinin öğrencileri 
(Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul öncesi ve sınıf öğretmenliği anabilim dalları, 
Çocuk gelişimi ve eğitimi bölümleri, Fakültelerin Endüstriyel Tasarım, Grafik, Bölümleri 
vb.) özel Kuruluşlar, yerel yönetimler, Halk Eğitim Merkezleri, oyuncak ve eğitsel materyal 
firmaları, marangozlar, terziler, anneler, babalar, aile büyükleri, ağabey ve ablalar.

Hizmet alımı: Hizmet bölgesinde yaşayan emekli olmuş okul öncesi ve sınıf öğretmenlerin-
den, ataması yapılmayan ve o bölgede ikamet eden okul öncesi öğretmenlerinden, üniversi-
telerin Eğitim Fakültelerinin İlköğretim Bölümü okul öncesi ve sınıf öğretmenliği anabilim 
dalı öğrencileri arasından eğitsel materyal dersi alan öğrencilerinden, kız meslek liselerinin 
çocuk gelişimi ve eğitimi bölüm mezunları ile konu ile ilgilenen ve öncelikli olarak alan bil-
gisini belli bir sertifika ile belgeleyen lise mezunlarından, sınıf öğretmenlerinden, tasarım, 
dikiş, marangozluk gibi el sanatlarıyla ilgilenen kişilerden “ücretli, sözleşmeli veya gönüllü” 
olarak “eğitim liderliği” hizmeti alınması planlanmaktadır.
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MEKÂN: Model için, hem eğitsel materyallerin üretileceği/ yapılacağı atölye tipi mekânlara 
hem de geliştirilen eğitsel materyalleri doğrudan çocuklarla annelerin kullanabileceği oyun 
odalarına gereksinim vardır.

UYGULAMA

Süre: Model için tahsis edilen mekân, haftanın 4 günü ve hafta sonları olmak üzere 6 gün 
hizmet verecek şekilde düzenlenecektir. Eğitim materyallerini geliştirme sürecinde ebe-
veynler 2’şer ve 3’er saatlik periyotlarda faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Eğitsel materyallerin 
geliştirilmesi süreçleri tamamlandığında annelerin çocuklarıyla evde oynamalarının yanı 
sıra ilgili mekânda haftada 1 gün 2 saat oyun odasında çocuklarıyla oynaması sağlanacaktır. 

Eğitim Programı: Hizmetten yararlanacak çocukların yaşlarıyla paralel olarak gelişimsel 
gereksinimlerini karşılayacak, gelişimsel ilerlemelerine destek sağlayacak eğitsel mater-
yallerin geliştirilmesi için piyasadaki mevcut örnekler incelenecek ve bu konuda rehberlik 
yapacak alan uzmanlarının ve diğer katılımcılarının işbirliği ile atölyelerde çalışmalar baş-
latılacaktır. Modelin öncelikli amacı, gelişimsel destek materyalleri olarak düşünülen eğit-
sel materyallerin ve oyuncakların evde kullanılmasını sağlamaktır. Aynı zamanda modelin 
öngördüğü bir diğer uygulama, annelerin/ babaların el emekleri ile geliştirdikleri mater-
yallerle ilgili merkezde düzenlenen oyun odasında çocukları ile oynamalarıdır. Ebeveynler 
bu süreçte, hem gelişimsel eğitim materyallerinin geliştirilmesi konusunda beceri kazana-
caklar hem de model kapsamında çocuk gelişimi ve eğitimi konusunda seminerlerden ya-
rarlanacaklardır. Model, doğrudan geliştirilen eğitsel materyallerle çocuklar ve annelerin/ 
babaların oynamasını öngördüğünden mekânın büyüklüğüne ve çocukların yaş gruplarına 
göre 5- 10 çocuğun ve ebeveyninin bulunacağı bir mekân yeterli olacaktır. Bu süreçte, ebe-
veynlerin çocuklarıyla ilişkilerini yönlendirmek, gerektiğinde doğru model olmak amacıyla 
tek bir eğitim lideri yeterli olacaktır.

MODEL 10: MEB OKULLARI ile EŞLEŞTİRİLMİŞ ETKİNLİK SINIFLARI

Yukarıda sözü edilen modellerin herhangi bir sebeple oluşturulamaması halinde yerel pay-
daşlar bünyesinde bulunan (STK’lar, belediyeler, il özel idareleri ve diğer kamu kurum ve 
kuruluşları) ve okul öncesi eğitim amacı ile kullanılabilecek olan mekânların İl Milli Eğitim 
Müdürlüklerine “etkinlik sınıfları” olarak tahsis edilmesi yoluna gidilerek de toplum temelli 
hizmetler farklı bir yaklaşım ile sunulabilir. 
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Bu modele göre, İl Milli Eğitim Müdürlüklerine tahsis edilen etkinlik sınıflarının yakın çev-
redeki bir anaokulu ile ilişkilendirilmesi halinde Müdürlük, etkinlik sınıfları için öğretmen 
görevlendirmesi yapabilecek ve oyuncaklar dâhil olmak üzere ilgili donatım malzemesini 
sağlayabilecektir. 

Buna bağlı olarak, çocuklar e-okul sistemine kayıt edilebilecek ve bu sistem üzerinden iz-
lenebilecektir.

Bu model de diğer modeller gibi yaşadığı bölgede anaokulu bulunmayan ya da anaokulu 
olduğu halde özel gereksinimleri nedeniyle mevcut anaokullarından yararlanma olanağı 
olmayan dezavantajlı çocuklar ile bu çocukların aileleri (anne, baba, kardeş ve büyük ebe-
veyn) için düşünülebilir. Çocukların yanı sıra, ailelere yönelik eğitimlerin yapılması ile çok 
boyutlu ve esnek hizmetler bütünü sağlanabilir.

MEB tarafından görevlendirilen öğretmen ve destek personelinin yanı sıra hizmetin kapsa-
mını genişletmek ve niteliğini artırmak üzere yerel ve merkezi düzeydeki paydaşlar, kamu 
kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, gönüllüler ve hayırse-
verler arasında işbirlikleri kurulabilir.

Bu model, öğretmenlerin ve diğer destek personelinin MEB’e bağlı bir okul üzerinden gö-
revlendirilmesi, hizmetin sürdürülebilirliği ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin MEB 
tarafından düzenlenen hizmet içi eğitimler vasıtasıyla gerçekleştirilmesini sağlayacağı için 
önemlidir. Modelin hizmet alanının özellikle 3-5 yaşlarındaki çocukları kapsaması, erken 
müdahale ve erken eğitim fırsatlarının yaratılmasını olanaklı kılmakta, modelin etkililiğini 
arttırmaktadır. Sektörler arası işbirliğinin gücünün sürece aktarılma olasılığı da yüksektir.

Model kapsamında, Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde güncelle-
nen eğitim programları kullanılacak ve modellerin denetimi MEB denetmenleri tarafından 
yapılacaktır.

Sonuç olarak, toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin asli amacı, çocukla ilgili tüm 
yerel kurum ve kuruluşları harekete geçirmek ve birbirlerini tamamlayıcı bir işbirliği yap-
malarını teşvik etmek suretiyle, kurumsal erken çocukluk eğitim hizmetlerine erişemeyen 
dezavantajlı çocukların daha esnek ve kolaylıkla oluşturulabilir düşük maliyetli modeller 
altında erken çocukluk hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktır. Bu gruplara, ücretsiz 
olarak sunulması öngörülen hizmetler, çocukların ev ve aile ortamında sahip olmadığı ola-
naklarla tanışmasına ve sosyal bir ortamda eğitici faaliyetler içerisinde bulunmasına olanak 



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ
20 NİSAN 2015, İSTANBUL

38

verecektir. Bu açıdan toplum temelli erken çocukluk eğitim hizmetleri, dezavantajlı çocuk-
lara yönelik bir dayanışma ağı görevi görecek ve bir anlamda sosyal destek mekanizması 
işlevini yerine getirecektir. Bu hizmetler ücretsiz olmalı, risk altında bulunan çocuklara ve 
topluluklara öncelik tanınmalı ve sağlık, eğitim ve sosyal hizmetleri bir bütün olarak ele 
almalıdır.
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Kadınların Kamusal Hayata Katılımı Açısından Erken Çocukluk 

Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Önemi
Nihal Şirin PINARCIOĞLU - Gülnur ELÇİK / KEİG Platformu

Türkiye’de Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim (EÇBE) Hizmetleri

Erken çocukluk bakım ve eğitimi kavramı, yaşama, büyüme, gelişme ve bakımla ilgili olarak 
çocuğun doğumuyla başlayan bir süreci anlatmaktadır (Ecevit, 2010: 88). Erken çocukluk 
bakım ve eğitimi çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı gelişimle-
rinde önemli rol oynamaktadır. Bu noktada erken çocukluk bakım ve eğitiminin kurumsal 
olarak sunulması ve yaygınlaştırılması her çocuğun bu hizmetlerden yararlanabilmesi açı-
sından önemlidir. Bu hizmetlerin yaygınlaştırılması, kadınların istihdam, sosyal ve siyasal 
yaşam gibi toplumsal yaşamın her alanına katılımının artması açısından da özellikle önem 
taşımaktadır; çünkü çocuk bakımı toplum tarafından kadınların sorumluluğunda görül-
mektedir. Bu hizmetlerin kurumsallaştırılması hem kamusal hem özel alanda cinsiyet eşit-
liğini sağlamaya yönelik önemli bir adımdır. 

Bununla birlikte Türkiye’de kurumsal EÇBE hizmetleri yaygın olarak sunulmamaktadır. 
Hâlihazırdaki hizmetlere bakıldığında temel olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Çocuk 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÇHGM)’ne bağlı kurumlar tarafından sunulduğu görülmek-
tedir. Yanı sıra kamu kuruluşlarınca açılan kreş ve gündüz bakımevleri ve İş Kanunu’na 
bağlı ve 150 üzeri kadın çalışanı olan bazı işyerlerinin sunduğu hizmetler ile Organize Sa-
nayi Bölgesi (OSB), yerel yönetimler ve STK’ların sundukları hizmetler de bulunmaktadır.

Türkiye’de MEB ve ÇHGM’ye bağlı EÇBE hizmeti sunan kurum sayısı 26.972’dir.4 Bu 
hizmetlerden yararlanan toplam çocuk sayısı -ağırlıklı olarak 3-5 yaş arası olmak üze-
re- 1.156.661’dir. Türkiye’deki 0-6 yaş arası toplam çocuk sayısı ise TÜİK verilerine göre 
8.839.164’tür. 3-5 yaş arası çocuk nüfus 3.723.706 iken, 3-5 yaş arası net okullaşma ora-
nı %32’dir (MEB Milli Eğitim İstatistikleri, 2014-2015). Özel işyeri, yerel yönetimler, OSB, 
STK kreşleri gibi diğer kreş sayılarıyla ilgili net verilere ulaşılamamaktadır.

3 yaş altındaki çocukların okullaşma oranı ise oldukça düşüktür. Türkiye, OECD 2008 

4 MEB’e bağlı resmi ve özel anasınıfı sayısı 21.037; resmi ve özel anaokulu sayısı 4.167; ÇHGM’ye bağlı özel kreş sayısı 1.647; 
657 Sayılı Kanuna göre açılan kamu kurumu işyeri kreşi sayısı 121.
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verilerine göre % 2,8 oranıyla 3 yaş altında okullaşma oranının en düşük olduğu OECD 
ülkesidir. Aynı verilere göre 3 yaş altı okullaşma oranında OECD ortalaması % 59,7; AB 
ortalaması ise % 68,8’dir. 

0-3 yaş arasındaki çocuklara sunulan bakım hizmetlerinin yok denecek kadar az olduğu gö-
rülmektedir. 3-6 yaş arası çocuklara sunulan hizmetlerden ise çocukların yarısından daha 
azı yararlanabilmektedir. Öte yandan farklı kurumların sunduğu bu hizmetlerin niteliğine 
ilişkin bir standarttan söz etmek de mümkün görünmemektedir. Yüksek ücretler talep eden 
kurumların sundukları hizmetler ile görece daha düşük ücret alan kurumların sundukları 
hizmetler arasında kalite açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. 

Kamu ve özel işyerinde çalışanların çocukları için açılan kreşler ise daha düşük ücretli ya 
da ücretsiz olmakla birlikte yaygınlıklarıyla ilgili sıkıntılar bulunmaktadır. 150 üzeri kadın 
çalışanı olan özel işyerlerinin kreş açma zorunluluğu bulunmaktadır. Türkiye’deki işletme-
lerin % 99,9’unu KOBİ’lerin oluşturduğu dikkate alındığında 150 üzeri kadın istihdam eden 
işyerlerinin son derece az olduğu ortaya çıkmaktadır. 150 ve üstü çalışanı olan özel işyeri 
sayısı 7204, 150 üstü sigortalı kadın çalışanı olan işyeri sayısı ise 1591’dir. Bu işyerlerinden 
sadece 300’ünün denetlendiği ve % 45’inde kreş olmadığı belirtilmektedir.5 Buradan, kadın 
çalışan sayısının yeterli olduğu işletmelerde bile bu hizmetlerin sağlanmadığı, işletmelerin 
olası bir teftiş halinde verilecek cezayı ödemeyi tercih ettikleri anlaşılmaktadır (Dedeoğlu, 
2009). Öte yandan buradaki diğer kritik nokta, işyerlerinin kreş açmasının kadın çalışan sa-
yısına bağlanmasıdır. Çocuk bakımını kadınların sorumluluğunda gören anlayışın bir yan-
sıması olan bu koşulun değişmesi ve kreşlerin açılması kadın çalışan sayısı üzerinden değil, 
toplam çalışan sayısı üzerinden ya da çocuk sayısı üzerinden belirlenmesi gerekmektedir. 

657 sayılı kanunun 191. maddesine göre kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların çocuk-
ları için açılan kreş ve gündüz bakımevlerinin de sosyal tesis kapsamına alınması ve gider-
lerini kendilerinin karşılaması zorunluluğu getirilmesiyle birlikte sayıları oldukça düşmüş-
tür. 2007’de 492 olan kreş sayısı, 2015’de 121’e gerilemiştir (MEB Milli Eğitim İstatistikleri, 
2014-2015). Aslında bu durum, devletin çocuk bakım ve eğitimini büyük ölçüde haneye 
bırakmış olduğunun da bir göstergesidir.

Bu veriler, genel olarak erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin kurumsallaşması 
yerine hâlâ esas olarak ev merkezli ve “aile” odaklı olarak sunulduğuna işaret etmektedir. 
Bakım hizmetleri bir yeniden üretim faaliyeti olarak aile içinde kadınlar tarafından ücretsiz 

5 Kadir Gökmen Öğüt’ün sunduğu soru önergesine Faruk Çelik tarafından verilen yanıt için bkz. http://www2.tbmm.gov.tr/
d24/7/7-19413sgc.pdf.
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olarak yerine getirilmektedir. Bu durum, hem yapılan işi görünmezleştirmekte ve değersiz-
leştirmekte hem de kadınların toplumsal hayatın her alanına ve özellikle istihdama katılı-
mının önünde temel bir engel teşkil etmektedir. Türkiye’de anneler 0-5 yaş arası çocukların 
% 89,6’sının bakımını üstlenmiştir (TÜİK, 2012).6 Bu veriler dikkate alındığında çocuklara 
verilen bakım ve eğitim hizmetlerinin kalitesinin ve yaygınlığının kadınların hayatını ne 
kadar doğrudan etkilediği anlaşılmaktadır. 

Hizmetlerin Eksikliği Kadınları Nasıl Etkiliyor?

Çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin sunumundaki yetersizlik kadınların yaşamlarını 
doğrudan etkilemektedir; çünkü çocuk bakımı kadın olmanın “doğal” bir uzantısı olarak 
görülmekte ve bu nedenle hâlâ evde kadınların karşılıksız/ücretsiz emeğiyle ve “anne” ol-
manın bir gereği olarak yerine getirilmesi beklenmektedir. Kadınların toplumsal yaşamın 
her alanına ve istihdama katılımları ile bakım hizmetlerinin kimler tarafından görüldüğü 
arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Çünkü çocuk bakımı kadınlar tarafından üstlenil-
mesi beklenen geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden biridir. Biliyoruz ki pek çok kadın, 
bakım yükünü (ki buna yaşlı, sakat, hasta bakımı da dâhildir) devredemediği için toplumsal 
yaşama ve istihdama katılamamaktadır ya da çalışma yaşamında uzun süre kalamamakta-
dır (Ecevit, 2010). Kadınların karşılıksız emeğe ayırdıkları zaman sadece istihdama katılım-
larını etkilememekte, bütünüyle adaletsiz bir durum yaratmaktadır (Acar-Savran, 2010). 

Kadınların Karşılıksız ve Görünmeyen Emeği

OECD Aile Veri Tabanı’na göre Türkiye’de 6 yaş altı çocuk bulunan hane sayısı oldukça 
yüksektir ve Meksika’dan sonra ikinci sırada gelmektedir (% 35). Çocuksuz hane sayısı ba-
kımından ise OECD ülkeleri içinde en son sırada bulunmaktadır (% 20).

Bu veriler, kamusal bakım hizmetlerinin eksikliği ile birlikte düşünüldüğünde çocuk bakı-
mının kadınların karşılıksız ve görünmeyen emeklerinin somutlaştığı alanlardan biri ola-
rak ortaya çıkmaktadır. Çünkü tam gün mesai yapmayı gerektiren bu “iş” de, diğer ev içi 
işler gibi erkekler tarafından kadınlarla eşit olarak paylaşılmamaktadır.

0-5 yaş arası çocukların bakımını annelerin üstlenme oranı % 89,6 iken babaların sadece % 
1,5’tir. Hanede çocuk bakımını annelerden sonra babaannelerin (% 4,8) ve anneannelerin 

6 TÜİK 2012, Gelir ve Yaşam Koşulları Raporu http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=13594. 
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(% 3,5) üstlendiği görülmektedir. Çocuk bakımında kreş ve anaokullarının oranı ise yakın 
akrabalar ve bakıcılarla birlikte kalan % 0,6’lık dilimin içinde yer almaktadır (TÜİK, 2012).

Kadınlar, hane ve hanehalkı bakım işlerine günde ortalama 5 saat 17 dakika ayırırken, er-
kekler 51 dakika ayırmaktadır. Kadınlar toplam çalışma zamanlarının % 87’sini karşılıksız 
emek faaliyetlerine, erkekler ise % 84’ünü ücretli emeğe ayırmaktadır (TÜİK Zaman Kulla-
nım Anketi, 2006). 

Bakım sorumluluklarının erkekler tarafından eşit paylaşılmaması ve kamusal hizmetlerin 
yetersiz oluşu nedeniyle kadınların karşılıksız/ücretsiz olarak yaptığı ev işleri ve bakım işle-
ri daha da ağırlaşmakta, kamusal yaşama katılımları oldukça kısıtlanmaktadır. 

İstihdama Katılım

Örneğin bakım yükümlülüğünün kadınlar üzerinde olması ve kamusal bakım hizmetleri-
nin yaygın ve erişilebilir olarak sunulmaması istihdama katılımı birçok açıdan etkilemekte-
dir. Bu durum kadınların;

● İşgücü içinde hiçbir zaman yer almamalarına neden olmaktadır. Örneğin, 15 yaşın altında 
çocuğu olan annelerin çalışma yaşamına katılma oranının en düşük olduğu ülke Türkiye’dir 
(OECD Aile Veritabanı, 2008).

● İşgücü piyasasını geçici ya da sürekli olarak terk etmelerine neden olmaktadır. Örneğin 
KSGM verilerine göre kadınların işe ara vermelerinin ilk iki nedeni; evlilik (% 26) ve çocuk 
sahibi olmaktır (% 17). İşe ara veren çocuk sahibi kadınların temel gerekçesi çocuklarına 
bakım verecek yerlerin yetersizliği (% 77) iken, çalışma düşüncesini terk eden kadınların ilk 
gerekçesi çocuklarının bakımı ve eğitimi ile ilgilenmektir (% 41).

● Atipik, düşük ücretli ve düşük statüde, güvencesiz işlerde çalışmalarına neden ol-
maktadır. Düzensiz işlerde (haftalık 35 saatten az) çalışan çocuk sahibi kadınların oranı 
% 73’tür. 

Kadınların Deneyimleri Ne Diyor?

Konuyla ilgili kadınların deneyimlerine bakıldığında durum daha da somutlaşmaktadır7:

“Üniversiteyi bitirmiş olmama rağmen çalışmamam konusunda eşim ve babam tarafından 

7 KEİG Platformu kreş kampanyası çalışmalarında kadınların paylaştıkları deneyimlerden alıntılanmıştır.
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fikir birliği ile karar verildi. Çocuklarıma bakmam için çalışmamam gerektiği söylendi ve 
çalıştırılmadım. Çalışmamış olmanın acısını halen içimde taşırım.” (H., Denizli)

“Üniversiteye devam edebilmem için oğlumun bakımını çözmemiz gerekti. Eşim “gelirimiz 
çok az kreşe veremeyiz” dedi. Sonuçta okula devam edemedim, çalışmaya başladım; ama 
bu kez işyerinin kreşi yoktu. Özel kreşe veremediğimiz için oğlum kendinden büyük çocuk-
larla birlikte anasınıfına gitmek zorunda kaldı. Devam etmek istemeyince okula başlayana 
kadar işyerine götürmek zorunda kaldım.” (S., İstanbul)

Kadın İstihdamını Artırma Politikaları Bağlamında Çocuk Bakımı Nasıl Ele Alınıyor?

Kadın istihdamının artırılması hükümet tarafından sık sık gündeme getirilmektedir. Ancak 
konu kadının değil “ailenin” güçlendirilmesi ekseninde değerlendirilmektedir. Kadınların 
hem çalışıp hem de çocuk bakacağı bir model (esnek çalışma) üzerine yoğunlaşılmaktadır. 
Kalkınma planlarından, istihdam strateji belgelerine kadar her metinde kadın istihdamını 
artırmak için bu “çözüm önerisi”ne rastlanmaktadır. Oysaki tek alternatif olarak sunulan bu 
modelin kadınları kısmi zamanlı ve düşük ücretli işlere sıkıştırması ve zorlaşan emeklilik 
koşullarını beraberinde getirmesi gibi riskleri bulunmaktadır.

Öte yandan, haftalık çalışma saatlerinin çok uzun olduğu Türkiye’de esnek çalışma saatleri-
nin de ne olduğu belirsiz bırakılmaktadır. Yani “kadınlar hem çalışacak hem de çocuk ba-
kacak” iddialarının aksine, bakıma ayıracak zamanın yine olmadığı bir sistemin yerleşmesi 
kuvvetle muhtemeldir. Bu durum, kadınların evlerinde kayıt dışı ve her türlü iş güvenliği-
nin dışında çalışmaları sonucunu doğurmaktadır.

Esnek çalışma modelinin kısmen gerçekleşebileceği alanlarda ise (kamu sektörü gibi) çocuk 
bakımı ve ev işleri kadınların üzerinde kalmaya devam edecek, kadınların çifte yükünü 
daha da artıracaktır.

Kadın İstihdamı Artmalı; Ama Nasıl?

Öncelikle tam zamanlı, sürekli ve güvenceli işler istihdam piyasasının temelini oluşturma-
lıdır. Esnek çalışma modeli ise tek çözüm olarak değil, koşulları iyileştirilerek sadece bir 
alternatif olarak sunulmalıdır. Öte yandan esas olarak kadınların istihdama katılımını artır-
mak için kadınları hem işyerinde hem ev içinde güçlendirecek destekleyici politikalara ge-
reksinim vardır. Kadınları hem ev içinde hem işgücü piyasasında güçlendirerek ev içindeki 
cinsiyetçi işbölümünün dönüşmesinin imkânları yaratılmalı; “ev ve aile içinde kadınlarla 
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erkekler arasındaki eşitsiz zaman bölüşümünü aşındıracak bir perspektife” sahip olunmalı-
dır (Acar-Savran, 2010). 

Bu bağlamda ücretsiz çocuk ve yaşlı bakım merkezleri, yaygın kamusal bakım hizmeti, an-
neden babaya devredilemez ebeveyn izni, çalışma saatlerinin azaltılması gibi uygulamaların 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Sadece İstihdama Değil, Toplumsal Yaşamın Her Alanına Katılım!

EÇBE hizmetlerinin kamusallaştırılması, bir karşılığı olmadan ev içinde çalışan kadınlar 
için de hayati niteliktedir ve karşılıksız emeğin görünür kılınması, kadınların “doğal” bakı-
cılar olmadığını kabul etmek açısından son derece önemlidir. 

EÇBE hizmetlerinin sunulması daha çok istihdama katılım açısından değerlendirilmekte-
dir; ancak sadece çalışan ebeveynlerin çocukları için EÇBE hizmetlerinin sunulması eşitsiz 
bir uygulamayı beraberinde getirecektir. Çünkü biliyoruz ki, kadınların istediği saatte ev-
den çıkabilmesi, istediği etkinlikte bulunabilmesi ev işi ve bakım yükümlülükleri nedeniyle 
çok mümkün olmamaktadır. Bu hizmetlerin sunulmaması sosyal etkinlikler, eğitim, siyaset 
vb. toplumsal yaşamın her alanına katılımı kadınlar açısından güçleştirmektedir. 

Kadınların deneyimleri, siyasete katılmak için de çocukların büyümesini beklemek gerekti-
ğine işaret etmektedir (Pınarcıoğlu, 2011):

“Ben siyasete girmeyi bir ara düşünmüştüm, partiden de teklif vardı yani. Ama çocuklarım 
küçüktü. İşte çocukları büyüt falan derken biraz zaman geçti yani. O zamanlar eşim de ya-
naşmadı zaten,” (İ., 46, Ev Kadını, İstanbul, Parti Kadın Kolları Üyesi)

“(siyasete) Yeterince vakit ayırabilecek miyim derken eşim de destekledi, çocukların da çok 
bir sorunu kalmadı, büyüdüler. Böyle olmasa çok zordu zaten, imkânsızdı yani,” (M., 41, 
İşletmeci, Kocaeli, Belediye Meclisi Üyesi)

Peki, nasıl bir EÇBE hizmeti?

KEİG Platformu Erken Çocukluk Bakım ve Eğitimi Çalışmaları

Kadınlar olarak nasıl bir EÇBE hizmeti istediğimizi belirlemek, taleplerimizi görünür kıl-
mak ve yaygınlaştırmak üzere KEİG Platformu olarak birtakım çalışmalar yürüttük.



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ

20 NİSAN 2015, İSTANBUL

45

Nasıl Yola Çıktık?

Buraya kadar anlatılanlardan Türkiye’de erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin 
toplumsallaşması ve kurumsallaşmasının geç kalmış olduğu, çocuk bakımının hane içinde 
kadınlara ait bir mesele olarak görüldüğü ve bu durumun kadınların toplumsal yaşama 
katılımının önünde büyük bir engel olduğu ortaya çıkmaktadır. KEİG Platformu olarak 12 
ilde yürüttüğümüz Genelgenin Ardından İstihdamda Kadının Durumu Araştırması8 da er-
ken çocukluk bakım ve eğitimi üzerine bir çalışma yürütme ihtiyacını bizlere bir kez daha 
gösterdi. Yanı sıra Genelge araştırmamız sırasında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan 
çocuk bakımına yönelik birtakım açıklamaların da gelmesiyle KEİG olarak çocuk bakı-
mının nasıl olması ve kim(ler) tarafından karşılanması gerektiğine yönelik bir kampanya 
örgütlemeye karar verdik.

Kadınlar, kadın örgütleri, meslek örgütlerinden kadınlar, sendikalı kadınlar olarak bir araya 
geldiğimiz atölye çalışmalarını 8 ilde yaptık. Çocuk bakımını kadınların sorumluluğunda 
gören toplumsal algının yaşamlarımızda yol açtığı sorunları, hizmete erişimdeki zorluk-
larımızı konuştuk, nasıl bir çocuk bakım hizmeti istediğimizi hep birlikte belirledik. İlgili 
kurumlarla görüşerek illerin kreş verilerine ulaşmaya çalıştık. Atölye çalışmaları ve kurum-
larla görüşmeler 14 ilde (Adana, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Trabzon, Urfa, Van) gerçekleşti. 

Nasıl bir EÇBE hizmeti istediğimize dair oluşturduğumuz taleplerimiz arasında çocuk ba-
kımının erkeklerin de sorumluluğu olduğu vurgusu ve hizmetlerin çeşitliliği ihtiyacının 
öne çıktığını söylemek mümkündür. EÇBE hizmetlerinin ve bu hizmetleri sunan kurumla-
rın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerektiğine de taleplerimiz arasında yer verdik:

● Ücretsiz, ulaşılabilir, güvenli, 7/24 açık, anadilinde

● Mahalle, işyeri, OSB kreşleri gibi çeşitli modelleri olan,

● Düzenlenmesi devlet tarafından üstlenilen,

● Eşdeğer nitelikte ve denetlenebilir,

● Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve her türlü ayrımcılığa karşı bir perspektif…

8 Araştırmaya ulaşmak için http://www.keig.org/kitaplar.aspx?id=5.
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Taleplerin oluşturulmasının ardından birkaç ilde çeşitli sivil toplum örgütlerinin (STK) ve 
sendikaların katılımıyla Kreş Haktır Platformu oluşturuldu.9

Bu kampanyanın ikinci ayağı olarak KEİG Platformu üyelerinin sürdürdüğü çalışmalardan 
söz etmek mümkündür. 2014 Yerel seçimleri yaklaşırken KEİG üyeleri tekrar bir araya ge-
lerek ikinci bir kampanya oluşturdu. Kampanya için adaylara yönelik olarak, seçildikleri 
takdirde kreş açmayı taahhüt ettikleri bir sözleşme hazırlanması ve adaylarla görüşmelerde 
kullanılmak üzere çocuk bakımı ve eğitimi hizmetlerine yönelik bir yasal mevzuat taraması 
yapılması kararlaştırıldı. Kampanya kapsamında belediyeleri izleme çalışmaları ve ilgili ku-
rumlara bilgi edinme başvuruları da yapıldı.

Mevcut Yasal Durum ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Öneriler Metni

KEİG olarak taleplerimizle ilgili sınırlarımızı, yasal dayanaklarımızı ve olanaklarımızı bi-
lebilmek, taleplerimizin hayata geçmesi için önerilerde bulunabilmek amacıyla, adaylar ve 
belediyelerle birebir görüşmelerde sunabileceğimiz bir metin geliştirmeye karar verdik.

KEİG içerisinde bir Yasa Çalışma Grubu oluşturarak çocuk bakımı ve eğitimi ile ilgili dü-
zenlemeleri taradık. Metindeki temel savunumuz, kamu, işveren, yerel yönetimler ve ko-
operatifler tarafından açılacak anaokulu, emzirme odaları ve kreşler vs. ile ilgili tüm yasal 
ve idari düzenlemelerin devlet tarafından belirlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini üzerine 
kuruldu. Ortaya çıkan tabloya dayanarak öneriler geliştirdik. 

Kreş Sözleşmesi

Yerel seçim adayları için seçildikleri takdirde belediyeleri bünyesinde çocuk bakımı hizme-
tinin sağlanması için gerekli çabayı göstereceklerini taahhüt ettikleri bir toplumsal sözleş-
me hazırladık. Sözleşmede ildeki çocuk ve kreş sayıları arasındaki orantısızlığa dikkat çeki-
lerek, Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nde (CEDAW) Devletin 
bu konudaki yükümlülüklerine referanslar sunduk. Görüşmeleri yaparken de adayın çocuk 
bakımı ve/ya kadın erkek eşitliği ile ilgili olarak basından derlediğimiz açıklamalarına re-
ferans gösterdik.

9 Adana Kreş Haktır Platformu hala çalışmalarına devam etmektedir. Platform’un Adana Büyükşehir Belediyesi ile yaptığı 
görüşmeyi şuradan izleyebilirsiniz. https://www.youtube.com/watch?v=Lt1G-R6_1BA
Diğer illerdeki çalışmalar KEİG Kreş Çalışma Grubu üyesi olan dernekler tarafından yürütülmektedir. Nisan 2015 itibariyle 
Kreş Çalışma Grubu üyesi olan dernekler: Mavikalem, Karkadder, Koza Kadın Derneği, Ev Hanımları Dayanışma ve Kal-
kındırma Derneği, Buca Evka 1 Kadın Kültür ve Dayanışma Evi, Çiğli Evka-2 Kadın Kültür Evi, Yaşamevi, Antalya Kadın 
Dayanışma, İzmir Kadın Dayanışma, Kadın Emeği ve İstihdamı Derneği, Ordu Kadını Güçlendirme Derneği.
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Bu sözleşme gücünü Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-
mesi Sözleşmesi (CEDAW)’nin, taraf devletleri kadın erkek eşit-
liğinin sağlanması amacıyla siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel 
alanlarda gerekli her türlü tedbiri almakla yükümlü kılmasından 
almaktadır. CEDAW m. 5 ve m.11’de bu eşitliğin sağlanmasında 
anneliğin sosyal bir görev olarak anlaşılmasını önlemek ve çocuk-
ların yetiştirilmesinde kadın ve erkeğin ortak sorumluluğunun 
tanınmasını sağlamak amacıyla çocuk bakımevleri ağının tesisine 
özel bir vurgu yapılmıştır.

Erken çocukluk ve bakım hizmetlerinin yeterli düzeyde olmaması TUİK, OECD, AB gibi uluslara-
rası kurumlarca yürütülen çalışmalarda Türkiye’de kadın istihdamının önündeki en önemli engel 
olarak ifade edilmiştir. Çok sayıda yasa, kadın istihdamının artırılması için “çocuk bakımevleri ağı-
nın tesisi”ne farklı şekillerde vurgu yapmıştır (Bkz. “Taleplerimiz ve Yasal Durum” başlıklı metin).
UNICEF verilerine göre Türkiye’de 0-9 yaş arası çocuk nüfusu, toplam nüfusun yüzde 8’ini oluş-
turmaktadır. TÜİK “Seçilmiş Göstergelerle İstanbul, 2012” raporu ise bu rakamı 6.198.957 olarak 
vermektedir. Özetle; Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Türkiye’de 0-4 yaş arası çocuk nü-
fusu 6.198.957, 5-9 yaş arası çocuk nüfusu 6.158.964’dır. Buna karşın Milli Eğitim Bakanlığı İsta-
tistiklerine göre sadece 27.197 okul öncesi kurum bulunmaktadır. Yanı sıra, hanede 0-5 yaş grubu 
çocukların bakımı 2011 tarihli Türkiye’de Aile Yapısı Araştırması’na göre yüzde 89,1 oranında anne 
tarafından yürütülürken, babaların ancak yüzde 1,5’i çocuk bakımı sorumluluğunu yerine getir-
mektedir. Annelerin sadece yüzde 2,4’ü çocuğunu bir kreşe veya anaokuluna göndererek kamusal 
hayata ve/veya çalışma hayatında dâhil olabilmektedir.
Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre X ilinde ise X çocuğa X adet kreş düşmektedir.
--*--
13 ilde kadınlarla yapılan forumlardan çıkan talepler doğrultusunda bir araya gelmiş olan Kreş 
Haktır Platformu, 2013 yılından bu yana “bakım hizmetlerinde eşit sorumluluk” şiarıyla yürüttüğü 
çalışmada erken çocukluk ve bakım hizmetlerinin kayıtlı çalışanlar dışındaki ebeveynlerin çocuk-
larını da kapsayacak şekilde, ücretsiz ve 7/24 sunulmasını savunmaktadır.
Kreş Haktır Platformu tarafından geçen sene yapılan çalışmaya göre ise, X ilinde yerel yönetimlere 
bağlı sadece X adet kreş bulunmaktadır.
Tüm bu bilgiler ışığında Belediyeler başta olmak üzere yerel yönetimlerin bu konudaki sorumluluk-
larını yerine getirmesinin, 5393 Sayılı Belediye Kanunu m. 14/2’de belirtilen “sosyal hizmet ve yar-
dım hizmetleri yapar veya yaptırır” hükmü gereğince, yukarıda açık bir şekilde görülen bu boşluğun 
doldurulmasında önemli bir etkisi olacağına inanıyorum. 
Kadın hakları ve özellikle kadın istihdamına verdiğim önem itibariyle, başkan seçilmem halinde 
kurumum bünyesinde bakım hizmetlerinin sağlanmasına yönelik mekanizmaların oluşturulması 
için yetkilerimin izin verdiği ölçüde uğraş vereceğimi beyan ederim.

X Belediye Başkanı adayı X
İmza
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Sözleşmeyi imzalayanlar içerisinde Çanakkale Belediyesi, Antalya Muratpaşa Belediyesi, 
Adana Seyhan Belediyesi, Adana Çukurova Belediyesi başkanları seçilmelerinin ardından 
kreşleri açtı. Adana Büyükşehir Belediyesi’nin ise kreş açma hazırlığı içerisinde olduğu bil-
dirildi.10

Kreş sözleşmesi dışında, yerel yönetimlerce çocukların bakımını kapsayacak şekilde sunu-
lan hizmetlerin izlemesi ve stratejik planlar ve performans programlarında öngörülen fa-
aliyetlere çocuk bakımı hizmetinin dâhil edilmesine yönelik çalışmalarla çocuk bakımı ve 
eğitimi hizmetlerinin yerel yönetimler tarafından sağlanması talebi gündemde tutulmaya 
devam etti.11

İzleme Çalışmaları

Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik sayısal durumu belirlemenin yanı sıra 
hizmetlerin nasıl sunulduğunu, hali hazırda uygulanan çocuk bakım ve eğitim modellerini 
tanımak amacıyla da izlemeler gerçekleştirdik. Ankara, Adana, Antalya, Bursa, Çanakkale, 
İstanbul12, İzmir ve Urfa’da Milli Eğitime bağlı anaokullarını, Mesleki Eğitim Liselerinin uy-
gulama sınıflarını ve yerel yönetim kreşlerini ziyaret ederek kurum kapasitelerine, hizmet-
ten faydalanan gruba ve çocuk sayısına, ücretlere ve erkeklerin çocuk bakımına katılımına 
yönelik hizmetlere ilişkin bilgi edinmeye çalıştık. İzlediğimiz kreşler arasında Urfa’da Urfa 
Viranşehir Belediyesi Avşîn Baxçên Zarokan Kreşi 3-6 yaş arası çocuklara 09.00-17.00 ara-
sında ücretsiz olarak anadilinde hizmet vermesi ve eğitmenlerin Belediyenin kadın destek 
merkezinden toplumsal cinsiyet eğitimi almış olmaları nedeniyle öne çıktı.

Bilgi Edinme Başvuruları

İşyeri kreşlerinin kadın istihdamına yönelik doğrudan etkisine karşın, kesin rakamlara ula-
şılabildiğini söylemek mümkün değildir. Bu rakamlara ulaşabilmek, işyeri kreşleri ile ilgili 
bilgi almak için Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, 
İzmir, Mersin, Trabzon, Urfa, Van’da işyerlerinin kreş ve emzirme odası açma zorunlulukla-
rını yerine getirip getirmediklerini, bununla ilgili bir denetim olup olmadığını tespit etmek 
üzere bilgi edinme başvuruları yaptık. 

10 Ayrıntılı bilgi için “Beş Belediye Kreş Sözü Verdi, Kaçı Tutacak?”, Çiçek Tahaoğlu, http://bianet.org/bianet/kadin/156148-
bes-belediye-kres-sozu-verdi-kaci-tutacak, 03 Haziran 2014
11 Yerel yönetimlerin kreşlerine ilişkin olarak Ayla Akat Ata soru önergesi sunmuştur. Önerge ve yanıtı için http://www2.
tbmm.gov.tr/d24/7/7-25262sgc.pdf.
12 Bu süreçte ayrıca Eğitim Reformu Girişimi ile birlikte İstanbul’daki belediyelerin çocuk bakımı ve eğitimi merkezlerine 
yönelik bir izleme de gerçekleştirerek belediyelerin bu alandaki hizmet koşullarına ilişkin bir değerlendirme yapıldı.
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Öncelikle 13 ilde SGK İl Müdürlükleri, İl Teftiş Kurulları ve İŞKUR İl Müdürlüklerine bu-
lunduğumuz bilgi edinme başvurularında sadece 150 üstü kadın çalıştıran işyerlerinin sa-
yılarını değil, 50-100-150 kadın işçi çalıştıran işyeri sayısını da öğrenmek istedik. Yanı sıra, 
ilgili yasaya göre kreş ve emzirme odasına sahip işyeri sayısını ve bu alanda denetimin ya-
pılıp yapılmadığını sorduk. Ancak, başvurularımıza gelen ilk yanıtların kurumların kendi 
belirledikleri soruya verdikleri yanıtlar ile sınırlı olduğunu gördüğümüzde başvuruları bu 
illerde yasa gereği kreş açmakla yükümlü olan işyerleri sayısını saptamak ve yasal koşulun 
iller düzeyindeki geçerliliğini ölçmek ile sınırlandırdık. 

Bu süreçte SGK İl Müdürlükleri, İl Teftiş Kurulları, İŞKUR İl Müdürlükleri kendilerinde 
bilgi bulunmamasından dolayı başvurularımızı sıklıkla birbirlerine yönlendirmesi, dene-
timlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olan en temel verinin kurumlarda bulunmadığını 
göstermesi açısından önemliydi. 

Yanıt alabildiğimiz tüm illerde genel olarak 100 ve 150 üstü kadın çalışanı olan işyeri sayısı 
oldukça düşük. SGK genel verilerine13 de baktığımızda 100 üzeri toplam çalışanı olan işyeri 
sayısı Adana’da 263, Ankara’da 1 026, Çanakkale’de 54, Denizli’de 207 iken 100 üzerinde 
kadın çalışanı olan işyeri sayısı ise Adana’da 65, Ankara’da 367, Çanakkale’de 12, Denizli’de 
96. Bu sonuçlar, ilgili yasal ölçüt ile işyerlerinde çocuk bakımı hizmetinin sunulmasında 
kadınların büyük bir kısmının devre dışı bırakıldığını ortaya koydu. Emzirme odası ve kreş 
açma zorunluluğu olan bu işyerlerinin kaçının bu zorunluluğa uyduğuyla ilgili sorumuza 
ise yanıt alamadık. 

Tüm bu süreç, bizlere EÇBE hizmetlerinin yaygınlaştırılması için kadınlar olarak ilgili ku-
rumları izlemeye ve taleplerimizi iletmeye devam etmemizin önemli olduğunu bir kez daha 
gösterdi. Önümüzdeki süreçte tüm izleme ve talep yaygınlaştırma çalışmalarımızı rapor 
haline getirerek, sonuçları ilgili kişi ve kurumlarla paylaşmayı hedefliyoruz.
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Erkekliği Dönüştürmeden Babalığı, Babalığı Dönüştürmeden de 

Erkekliği Dönüştürmek Mümkün Değildir!
Hasan DENİZ / Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Belirli varsayımlar ve genellemeler yapmadan babalık ve annelik üzerine konuşmak, dü-
şünmek ve yazmak zor. Elbette tanımlanmaya çalışılan her şeyin bir miktar genellemeye 
maruz kalması kaçınılmaz. Ancak, aile ve annelik-babalık söz konusu olduğunda genelleme 
“tolere edilebilir” olanın çok ötesinde olabiliyor. “Anneler çok duygusal oluyorlar,” “babalar 
biraz serttir,” “bizde babalar çocuklarıyla vakit geçirmezler,” “Türk ailesinde böyle şeyler 
olmaz,” “anneler daha şefkatli oldukları için...” gibi genellemeler birçok sorun içermekle 
birlikte yol açtıkları temel sorunlardan biri de kastedilenin hangi Türk ailesi, hangi baba, 
hangi anne olduğunun anlaşılmamasıdır. Bu nedenle tüm farklılıkları ve özgünlükleri ezip 
geçen, çoğu zaman da gerçek dışı ifadeleri gerçek varsayan bu tip genellemelerden mümkün 
olduğu kadar uzak durmaya çalışarak babalık üzerine birtakım fikirleri burada paylaşmaya 
çalışacağım.

İnsan yavrusu bütün canlı türlerinin yavrularından daha fazla ebeveyne ihtiyaç duyar. Ebe-
veynin koruması, bakımı olmadan hayatta kalamaz. Ancak hayatta kalmak kadar diğer 
önemli bir sorun ise gelişimdir. İnsan yavrusu gelişimi için, hem de bütün canlı türlerinden 
çok daha uzun bir süre ebeveyne ihtiyaç duyar. Dolayısıyla, ebeveynlik insan yavrusunun 
hayatta kalması ve gelişimi için kaçınılmaz bir olgudur. İnsan yavrusu üzerinde ebeveynin 
etkisi gelişimin bütün alanlarında son derece belirleyici bir etkiye sahiptir. Ebeveynlerin tu-
tumları ve sağladıkları ortam çocuğun sözel, sözel olmayan becerileri ve fiziksel davranışla-
rı üzerinde hayati bir etkiye sahiptir (Bronfenbrenner, 2001). Ebeveynlik tutumları çocuğun 
davranış gelişimi, akran ilişkilileri ve akademik başarısına kadar birçok alanda uzun ve kısa 
dönemli etkiye sahiptir (Bornstein & Bornstein, 2007). 

Sosyal bir varlık olarak insanın ebeveynlik etme biçimi de sosyal bir örüntü içinde, sosyal 
kalıplara ve normlara bağlı olarak gerçekleşir. 

Anneliğin, babalığın nasıl gerçekleştirileceğiniyse o sosyal yapı içindeki anneliğe-babalığa 
dair atıflar, davranış kalıpları, beklentiler, “normalleştirmeler” belirlemektedir. Tam da bu 
noktada diğer bir girdinin daha hesaba katılması gerekmektedir. Bu da annenin ve babanın 
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birer erkek ve kadın olmalarıdır. Dolayısıyla, bu sosyal örüntüler içinde gerçekleşen annelik 
ve babalık, erkeklik ve kadınlık durumlarından bağımsız tanımlanmaz. Babalık pratiğinin 
ne olacağı o kişinin yüklendiği, edindiği erkeklik formundan bağımsızlaştırılamaz. Bu ne-
denle babalığı erkeklikten bağımsız konuşmak pek gerçekçi gözükmemektedir. Babalık da 
annelik de belirli cinsiyet rollerinin içinde biçimlendirilmiş kadın ve erkekler tarafından 
gerçekleştirilirler. Babalığı ve anneliği deriştirmeye dair her türlü niyetin erkekliği ve kadın-
lığı da en azından bir derece kadar değiştirmeye girişmesi ile gerekmektedir.

Peki, “babalık” ve “annelik” nasıl oluşa gelmektedir? Birçok ailede kız çocukları neredeyse 
ilk doğdukları andan itibaren anne olmak, bir çocuğun bakımını ve gelişimini desteklemeyi 
üstlenmekle ilgili birçok atıf, yönlendirme ve “normalleştirmelere” (seçilen oyuncaklar, söy-
lenen ninniler, sevme hitapları, nasihatler, öğütler, koyulan kurallar, çizgi filmler vs.) maruz 
kalarak büyümektedir. Erken çocukluğu takip eden gelişim evrelerinde de bu yönlendirme 
benzer tutarlılıkla devam etmektedir. Ancak erkekler için babalıkla ilgili atıflar ve yönlen-
dirmeler daha az olmakla birlikte daha önemlisi bunlar çocuğun bakımını ve gelişimini 
üstlenmekle ilgili olmamaktadır. Birçok etken bir arada ve ne yazık ki tutarlı olarak çalış-
maktadır. Dolayısıyla, bu kız ve oğlan çocukları bir gün anne ve baba olduklarında bambaş-
ka hazırlıkların ve yönlendirmelerin içinden geçerek anne ve baba olmaktadırlar. Çocuğun 
bakımında, gelişimin desteklenmesinde kimin ne kadar rol alacağını işte bu geçmiş belir-
lemektedir. Bu geçmişin üzerine erkek baba olduğunda da onun baba olarak becerilerini 
güçlendirecek, üsteleneceği sorumluluğun daha da artmasını sağlayacak destek ve yönlen-
dirmeler çok yaygın değildir. Erkekler baba olduklarında daha etkin bir katılım göstermele-
ri ve sorumluluk üstelenmeleri için toplum tarafından da fazlaca yönlendirilmemektedirler. 
O güne kader doğrudan 10 günlük bir bebeği tutmak, sakinleştirmek, kıyafetlerini giydir-
mek, uyutmak vs. konusunda zaten her hangi bir beceri setine sahip olmayan kişi, içine 
girdiği sürecin coşkusuyla bunları yapmak istese dahi aynı zamanda ciddi bir beceri sorunu 
da önünü kesebilmektedir. Zaten açık olan makas iyice açılmaktadır. Dolaysıyla babalığa 
dair değişimde bir nokta babaların çocuk gelişiminde önemli olduklarını hissettirmek ve 
sorumluluk kazanmalarını sağlamaksa bir diğer nokta ise bu sorumluluğu gerçekleştire-
cekleri becerileri kazandırmaktır. Değişimlerin hızla gerçekleştiği günümüzde, babaların 
çocuk gelişiminde rollerinin ve önemlerinin farkına varıp gerekli becerileri kazanmaları 
bu konunun temelini oluşturmaktadır. Babalık, hem çocuğun gelişiminin etkin bir şekilde 
desteklenmesi hem de cinsler arası eşitliğin sağlanması için önemli bir değişim alanı ha-
line gelmektedir. Tam da bu noktada, babaların çocuklarıyla ilgili daha fazla sorumluluk 
üstlenmeleri, etkin katılım göstermeleri ve daha demokratik bir ilişki kurmaları amacıyla 
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Anne Çocuk Eğitim Vakfı tarafından ilk olarak 1996 yılında gerçekleştirilen Baba Destek 
Programı bu temelden hareketle geliştirilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği üzere, anne ve babaların çocuklarını yetiştirme tarzları, çocukların 
zekâ gelişimi ile fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimleri üzerindeki hayati etkisi günümüzde 
gelişim alanındaki en temel gerçeklerden biri haline gelmiştir. Buna karşılık bütün dünyada, 
annenin çocuğuna karşı tavrının çocuğun gelişimine ne kadar önemli katkılarda bulundu-
ğunu açıklayan devasa bir literatür ve bu yönde anneleri destekleyecek çeşitli programlar 
varken babalığın önemi ve etkisine dair tüm dünyada son 30 yıldır bir literatür yeni yeni bi-
rikmektedir. Ancak babalığa dair yapılan bu araştırmaların hepsinin ortak bulgusu babanın 
da en az anne kadar önemli olduğudur. 

Anne Çocuk Eğitim Vakfı, 1996 yılında geliştirdiği Baba Destek Programı ile babalığın, do-
layısıyla da erkekliğin değişimini hedeflemektedir. Program, uygulanmaya başlandığı gün-
den bu yana toplumsal değişim ve ihtiyaçlara bağlı olarak çeşitli kereler revize edilmiştir. 
2004 yılından bu yana ise Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle 3-6 ve 7-11 yaşlarında çocukları 
olan babalara yönelik uygulanmaktadır. 

Program; babaların çocuk bakım ve gelişiminde sorumluluk üstlenmelerini, çocuklarıyla 
karşılıklı yakın ilişki kurmalarını, çocuklarıyla birlikte vakit geçirmelerini, birlikte etkinlik 
yapmalarını, ev içi iş ve sorumluluk dağılımında cinsler arası eşit bir tutumu benimsemele-
rini, ve her türlü şiddet içeren davranışı değiştirilmelerini hedeflemektedir. 13 oturumdan 
oluşan program haftada 1 oturum olarak uygulanmaktır. Babalar çalıştığı için, büyük ço-
ğunlukla akşam saatlerinde uygulanan program 15 – 20 katılımcıyla gerçekleştirilmektedir. 
Babaların çocukların gelişiminde daha aktif sorumluluk üstlenmelerini ve bir erkek/baba 
olarak çocuğun bakımında kendinin de rol almasını hedefleyen program, temel olarak ço-
cuk gelişiminde babanın da anne kadar önemli olduğu noktasından hareket etmektedir. 

Programda uygulanan oturumlar ve oturumlara dair içerikler aşağıdaki gibidir: 

1) Tanışma ve Babanın Rolü
Bu oturumda katılımcıların birbiriyle tanışması, programın tanıtılması, programdan bek-
lentilerin öğrenilmesi, çalışma prensiplerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Babaların ço-
cuklarının gelişiminde rolü ve önemi üzerinde durulmaktadır. Babaların, babalık rolünün 
önemi ve çocuk üzerindeki etkilerini fark etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. 
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2) Aile Tutumları - I
Babaların çocuklarına yönelik tutumlarını ve etkilerini fark etmeleri, Demokratik Tutum ve 
yaklaşım hakkında fikir sahibi olmaları amaçlanmakta ve Demokratik Tutum için gerekli 
iletişim yaklaşımını ve yöntemlerini fark etmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca bu oturumda 
babaların “Çocuk Koruma,” “Çocuk Hakları” gibi temel kavramları tartışmaları ve çocuğa 
yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi amaçlanmaktadır. 

3) Dinleme ve Anlatma
Babaların çocuklarıyla etkili bir iletişim kurması için gerekli tutum ve becerileri kazanma-
ları ve bu yöntemleri Demokratik Tutumu destekler şekilde kullanmaları amaçlanmaktadır. 
Aynı zamanda, bu oturumda çocuk bir sorunla karşılaştığında anne-babanın kullandığı ile-
tişim engellerinin farkına varılması, Etkin Dinleme yöntemi ve uygulamalarının tanıtılması 
ve uygulama pratiği kazandırılması amaçlanmaktadır.

4) Aile Tutumları II (Demokratik İlişki ve Empati)
Babaların çocuklarıyla ve diğer aile bireyleriyle ilişkilerinde şiddet uygulamamaları; şidde-
tin olumsuz etkilerini, şiddet içeren bir ortamın çocuğun üzerindeki olumsuz etkilerini fark 
etmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda, kadına yönelik şiddetle cinslerarası ayrımcılık 
arasındaki ilişki üzerinde durulan oturumda babaların şiddet yerine uygulayabilecekleri 
empati, dinleme, çatışma çözme, öfke kontrolü gibi demokratik iletişim yöntemleri üze-
rinde detaylı olarak durulmaktadır. Bunun yanı sıra, babaların kadına yönelik şiddete karşı 
yasaları ve kadınların sahip olduğu hakları bilmeleri hedeflenmektedir. 

5) Olumlu Davranış Geliştirme
Çocukta istenmeyen davranışları değiştirmek ve istenen davranışları geliştirmek için kulla-
nılabilecek olumlu disiplin yöntemlerini babaların öğrenmeleri ve çocuklarıyla ilişkilerinde 
uygulamaları hedeflenmektedir. 

6) Sosyal ve Duygusal Gelişim
Babaların duygusal ve sosyal gelişimin ne olduğunu anlamaları ve çocuklarının gelişimleri 
için yapabileceklerini fark etmelerini sağlamak hedeflenmektedir. Çocuğun bütün gelişim 
alanlarının etkili bir şekilde desteklenmesi için destekleyen bir çevrenin tanımı ve önemi 
üzerinde durulmaktadır. Babaların çocuğun sosyal gelişimini desteklerken kız ve oğlan ço-
cukları arasında ayrımcılık yapmamaları ve bunun yanı sıra çocukları farklılıklara saygı 
duyacak şekilde yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. 



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ

20 NİSAN 2015, İSTANBUL

55

7) Zihinsel Gelişim
Bu oturumda babaların zihinsel gelişim becerilerinin neler olduğunu tartışılmaları, zekâ, 
çaba ve başarı arasındaki ilişkiyi fark etmeleri amaçlanmaktadır. Babaların çocuklarının 
zihinsel gelişimlerini desteklemek için yapabileceklerini fark etmelerini ve bunları yapar-
ken kız ve oğlan çocukları arasında ayrımcı tutumlar göstermemelerini sağlamak hedeflen-
mektedir. Bunun yanı sıra, başarının çocuğun gelişimi için doğru tanımlanması ve çocuk-
lara uygun desteğin babalar tarafından verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu oturumda 
babaların çocuklara okuma alışkanlığı kazandırması, çocuklara kitap okumaları ve hikaye 
anlatmaları amaçlanmaktadır. 

8) Okul, Arkadaşlar ve Baba 
Babaların çocukların okulları ile ilgili olmaları, ders çalışma ve ödev hazırlama süreçlerine 
destek vermeleri hedeflenmektedir. Babaların özellikle çocuğun okuluyla ilgili detayları ve 
gelişmeleri yakından takip etmeleri, oturumun babalar üzerinde beklenen etkileri arasında-
dır. Bu oturumda, babaların çocuklarının arkadaşlıklar kurmasını desteklemesi, buna uy-
gun ortam sağlaması, bunu yanı sıra arkadaşları arasındaki sosyal, kültürel, etnik vb. farklı-
lıklara saygı duymasını sağlaması amaçlanmaktadır. 

9) Bedensel ve Cinsel Gelişim
Babaların bedensel ve cinsel gelişimin ne olduğunu ve bu yaş çocuğunda bedensel ve cinsel 
gelişimi desteklemek için yapabileceklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Aynı zamanda 
çocukların cinsellikle ilgli sorudukları soruların etkili bir şekilde cevaplanması ve çocukla-
rın cinsiyetlerine bağlı ayrımcılık yapılmasının önlenmesi bu oturumda ele alınan başlıca 
konulardır. 

10) Çocukla Zaman Geçirmek ve Oyun
Bu oturumda babanın, çocukla ve ailesiyle etkin zaman geçirmesinin önemi ve birlikte ne-
ler yapabileceklerinin üzerinde durulmaktadır. Birlikte zaman geçirirken hem çocukla iliş-
kinin güçleneceği hem de çocuğun temel gelişim alanlarının destekleneceğini fark etmesi 
amaçlanmaktadır. Bu oturumda ele alınan diğer bir nokta ise çocuğun gelişiminde oyunun 
önemi ve babanın oyun konusunda yapabileceklerini farketmesidir. 

11) Yaşam Zorlukları ve Baba 
Babaların boşanma, ekonomik zorluklar, yakınların kaybedilmesi ve benzeri sarsıntı du-
rumlarında çocukla nasıl ilişki kurmaları gerektiği ve bu durumları çocuklara nasıl açık-
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layacakları üzerinde durulmaktadır. Bu gibi durumlarda babaların çocuklarla ilişkilerini 
zedelemeden ve onlara zarar vermeden uygun bir şekilde atlatabilecekleri yaklaşımı geliş-
tirmeleri amaçlanmaktadır. 

12) Çocuğun Sorumluluk Kazanması
Babaların, çocuğun ev içinde, ev dışında ve kendi özbakımına yönelik yapabileceklerini 
bilmeleri ve desteklemeleri hedeflenmektedir. Çocuklara gelişimlerine uygun sorumluluk 
vermenin çouğun gelişimi üzerindeki etkileri üzerinde durulan oturumda, çocuklara so-
rumluluk verirken de kız ve oğlan çocukları arasında ayrımcılık yapılmaması vurgulan-
maktadır. 

13) Sağlıklı Cinsel Yaşam
Babaların Cinsel Sağlık, Üreme Sağlığı konusunda bilgilenmeleri, edindikleri bu bilgileri 
hem kendi hayatlarında uygulamaları hem de çevreleriyle paylaşmaları hedeflenmektedir.

Erkeklerin en etkin şekilde katılımlıarn sağlamak amacıyla program akşam saatlerinde uy-
gulanmaktadır. Grup çalışması şeklinde gerçekleşen oturumlarda karşılıklı deneyim paya-
laşımı, farkındalık oyunları, alıştırmalar, hayalinde canlandırma vs. gibi bir çok yöntem 
kullanılmaktadır. Babaların çocuk gelişiminde sorumluluk üstlenmeleri ve çocuklarıyla 
yakın ilişki içinde olmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen program, yukarıda da değinil-
diği üzere, erkeklikle babalık arasındaki güçlü ilişkinin de farkındadır. Dolayısıyla, temel 
hareket noktası babalık olsa da babayı erkekten bağımsız, cinsiyetsiz bir ebeveyn olarak 
düşünmemektedir. Programın tüm yaklaşımı bu temel üzerine kurulmaktadır; çünkü baba-
lar ilk önce erkek sonra baba olmaktadırlar. Babalığı o güne kadar edinegeldikleri erkeklik 
kalıpları içinde gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Erkek süt ısıtmadığı için baba da ağlayan 
çocuğa gece yarısı kalkıp süt ısıtmaz, erkek çamaşırları asmadığı için baba da çocuğun ça-
maşırlarını asmaz, toplamaz ve çocuk bir şey istediğinde neyin nerede olduğunu bilmez 
gibi… Örnekleri çoğaltmak mümkündür. Tam da bu nedenle, erkekliği dönüştürmeden 
babalığı, babalığı dönüştürmeden de erkekliği dönüştürmek mümkün değildir.

Babalık kendi başına bir yerde oluşup kişinin çocuğunun olmasıyla başlayan bir süreç değil-
dir. Tüm babalar önce erkek olurlar ve babalık etme biçimleri baba olana kadar edindikleri 
erkeklik formunun içinde gerçekleşir. Diğer yandan, babalık erkekliğin (farklı erkekliklerin 
hepsi için de) en önemli kurucu unsurlarından biridir. Babalık erkeklik kalıplarının, örün-
tülerinin yeni nesillere aktarılması, kazandırılması, aynı zamanda da aktüel olarak temsil 
edilmesi açısından erkekliğin aktarılmasının en önemli araçlarındandır (elbette ki tek aracı 
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değildir). Babalık erkekliğin gerçekleşme alanlarından biri olduğu için ‘güç’ ‘iktidar’ gibi 
egemenlik biçimlerinden bağımsız değildir. 

Erkekliği sadece babalık üzerinden tanımlamak elbette doğru değildir. Babalığın dışında 
da erkekliğin gerçekleştiği ve kurgulandığı birçok alan vardır ve erkeklik bütün bunların 
toplamıdır. Diğer yandan, tek ve özcü bir erkeklik tanımı yapmak da pek mümkün değildir. 
Kültürden kültüre, alt kültürlere göre farklı pratik edilen birçok erkeklik söz konusudur 
(Connell, 1998). Ancak ‘bütün erkeklikler’ içinde babalık en temel öğelerden biridir. Baba-
lık, yaygın olarak ‘o’ erkekliğe ait kalıpların yeni erkeklere aktarılmasının en önemli kayna-
ğıdır. Bu nedenle de babalık erkekliğin değiştirilme imkânı olarak karşımıza çıkar. Babalık 
denilen erkekliğin edinildiği bu ilk kaynağın nasıl bir erkeklik sunduğu, neyi aktardığı, ‘yeni 
erkekler’ açısından şekillendirici bir güce sahiptir. Bu nedenle erkekliğin eşitlikçi ve cinsi-
yetçi olmayan bir şekilde dönüşümünün en önemli araçlarından biri de babalığı dönüştür-
mektir. Birer ebeveyn/aktarıcı/kurucu olarak babaların hem oğlan hem de kız çocuklarına 
cins ayrımcı davranmaları ya da cins ayrımcılığının bir sonucu olarak ev içi işlerde eşitlikçi 
bir iş bölümüne gitmemeleri, erkeklerin evde güç ve otoriteyi temsil etmeleri yeni nesillerin 
şekillenmesinin önemli girdileri olmaktadır (Connell, 1998).

1996 yılında Baba Destek Programı (BADEP) kapsamında sürdürülen çalışmalarımız baba 
olmanın, özellikle de babalığın ilk yıllarının erkeklerin hayatında değişime açıklık konu-
sunda önemli bir fırsat olduğunu göstermiştir. Babalık, çocuğun lehine olacak her türlü 
değişime babaların daha açık olmaları nedeniyle, önemli bir işbirliği fırsatı sağlamaktadır. 
Hem babalığın hem de cins ayrımcı erkeklik kalıplarının değiştirilmesi konusunda bu dö-
nem, değerlendirilmeyi gerektiren önemli bir fırsattır. Bir erkek baba olduğunda hayatının 
diğer birçok döneminden daha fazla değişime açık hale gelmektedir. Değişimin temel mo-
tivasyonu ise çocuğun faydasına olan uygun davranışı gerçekleştirmek olmaktadır. Peki, 
bu fırsat değerlendirilerek babalar değiştirilebilir mi; babaları değiştirmek mümkün mü? 
Elbette babaları değiştirmek mümkün; ancak ne kadar değişebilirler, değişimler zamana ve 
erkeklik sisteminin kuşatıcı etkisine ne kadar direnebilir? Bu başlı başına bir tartışma konu-
sudur; ancak şunu hatırlatmakta fayda var: herhangi bir eğitimin ya da yöntemin tek başına 
binlerce yıldır süregelen kalıpları değiştireceğini sanmak hayal olur. Bu nedenle eğitimden, 
istihdama, sosyal desteklerden, medyaya kadar birçok alanın birlikte ve koordineli hareket 
etmesi gerekmektedir. Babaların ilişkilerinde eşitlikçi, çocuk bakımında sorumluluk üstle-
nen, ev içi işlerde iş bölümüne giden bir tutum yönünde değişebilmeleri için onlarla birebir 
çalışırken onları yargılamadan, suçlamadan, destekleyici, yönlendirici ve cesaretlendirici bir 
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tutum içinde olmak ise meselenin birinci şartı. Girişte değinildiği üzere, erkeklerin birçoğu 
çocuk bakımı ve ev işleriyle ilgili becerileri hayatı boyunca hiç denememiş veya çok az de-
nemiş olabilir. Çamaşır katlamak, çocuğun çorbasını uygun kıvamda hazırlamak, bebeğin 
altını değiştirmek vs. gibi işler birçok babanın baba olana kadar edindiği beceri setinin için-
de olmayabilir. Artık yapması gerektiğine ikna olsa dahi buna uygun beceriye sahip olma-
dığı için geri durabilmektedir. Babalarda tutum ve beceri değişimi hedefleyen programların 
cesaretlendirici deneme fırsatları ve ortamları sağlaması bu nedenle çok önemlidir. Bunun 
için gerçekten sabırlı ve yönlendirici bir işbirliğine ihtiyaç vardır. Babalığın dönüşümü için 
cinsler arası eşitliği sağlayacak bütünsel makro müdahalelerin yanı sıra babaları cesaretlen-
dirici, yol gösterici, yargılayarak değil, belki yan yana durup ona öğretecek ve katılması için 
teşvik edecek yaklaşımların da son derece önemli olduğu açıktır.

Kaynakça

Bornstein, L., & Bornstein, M. H. (2007). Parenting styles and child social development. 
Encyclopedia on Early Childhood Development. Retrieved September 20, 2008, from http://
www.child-encyclopedia.com/en-ca/parenting-skills/how-important-is-it.html.

Bronfenbrenner, U. (2001). The Bioecological theory of human development. In N.J. Smel-
ser, & P.B. Baltes (Eds.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences (Vol. 
10, pp. 6963-6970). NY: Elsevier.

Connell, R., & Soydemir, C. (1998). Toplumsal cinsiyet ve iktidar: Toplum, kişi ve cinsel poli-
tika. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ

20 NİSAN 2015, İSTANBUL

59

“Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 

Projesi” Kapsamında Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitimi Çalışmaları
Gönül SULARGİL / BM Kalkınma Programı (UNDP)

Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi-2. Aşama:

Güneydoğu Anadolu’daki kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amacıyla 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ)’nın, Birleşmiş Milletler Kalkınma Prog-
ramı (UNDP)’nın teknik, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA)’nın finansman 
desteğiyle Mayıs 2008’den beri uygulanan “GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde 
Yenilikler Projesi”, ürünlerini Argande markası altında toplamaktadır. Argande, kadınların 
iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu’nun markalaştırılmasını ve yeni satış ve 
pazarlama fırsatlarının yaratılmasını hedeflemektedir.

IWE2 projesi üç bileşenden oluşmaktadır:

1. Bileşen: Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan kadınların iş yönetimi ve girişimcilik 
becerilerinin arttırılması

1.1. Kadınların sosyal olarak güçlendirilmesi için toplumsal cinsiyet, haklar, üreme sağlığı, 
temel finans, satış pazarlarlama gibi farklı alanlarda eğitimler verildi.

1.2. Kadınlara ait işletmelerin daha profesyonel çalışabilmesi için iş geliştirme desteği sağ-
landı.

1.3. Kadınların işgücüne katılımını arttırmaya yönelik deneyim ve bilgi arttırmaya yönelik bir 
politika notu hazırlanarak paylaşıldı.

1.4. Bilgi ve deneyim paylaşımı için farklı kanallar kullanıldı.

2. Bileşen Aktiviteleri: Pazarlama bağlantılarının kurulması ile GAP Bölgesinde yaşayan ka-
dınların istihdam ve gelir elde etme olanaklarının arttırılması

2.1. Özel sektör- kamu işbirlikleri ile varolan özel sektör işletmelerinin sayısı arttırılarak daha 
fazla kadının tekstil/giyim sektöründe istihdamı sağlandı.

2.2. Doğrudan satış, internet satışı, fuar katılımı ve fuar ticaret anlaşmaları ile sürekli satış 
sağlandı.

2.3. Çocuk bakım üniteleri incelenerek diğer ÇATOMlarda yaygınlaştırılması için çalışmalar 
başlatıldı. Farklı örnekler incelendi ve uygulamaya için adımlar atıldı. 
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Aşağıda ayrıntılı olarak açıklayacağımız model öncesinde GAP Bölgesi’nde kreş açılmasına 
yönelik kapsamlı çalışmalar da yapıldı. Bunlardan ilki Batman’da tekstil fabrikalarının bulun-
duğu alanda, diğeri ise Urfa Organize Sanayi Bölgesi’nde. Uzun görüşmeler ve kapsamlı araş-
tırmalar sonucunda uygulama olarak aşağıda ayrıntılarını vereceğimiz “Erken Çocuklukta 
Bakım Modeli Geliştirilmesi” alanında yoğunlaşıldı.

2.4. Sorumlu üretim ve yatırımı desteklemek amacıyla işveren eğitimleri düzenlendi ve işve-
renlerle diyalog arttırıldı.

3. Bileşen Aktiviteleri: Argande aracılığıyla üretime katılan kadınların elde ettikleri gelirin 
arttırılması ve kamu-özel sektör işbirliğinin güçlü bir örneğinin uygulamaya konması

Adını Mezopotamya topraklarında hüküm sürmüş, Kommagene Krallığı’nın tek tanrıçası Ar-
gande’den alan marka, bugün Güneydoğu kadınlarının elinde yeniden doğuyor. Modern Ar-
gande, kadınların iş gücü piyasasına katılımını, Güneydoğu Anadolu’nun markalaştırılmasını 
ve yeni satış ve pazarlama fırsatlarının yaratılmasını hedefliyor.

GAP Bölgesinde Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesinin bir alt projesi olan Argan-
de- bileşeniyle Türkiye’nin önde gelen modacıları, bölgedeki kadınlarla yakın işbirliği içinde 
çalışmakta ve büyük mağazalarda satılacak ürünleri hazırlamaktadırlar. Ayrıca, kültürel mira-
sın görünür kılınması sayesinde proje, yerel kültürel zenginlikler, çeşitlilik ve kadınların üret-
kenliğine dayalı olarak bölgenin daha olumlu bir şekilde algılanmasına yardımcı olmaktadır.

Argande markasının oluşmasında bütün kuruluşlar ve bireyler sosyal sorumluluk anlayışı 
ile gönüllü destek vermişlerdir. Türkiye’nin önde gelen hazır giyim markası MUDO 20 en 
önemli mağazalarında Argande ürünleri için satış standları oluşturmuştur. Argande markası-
nın yaratım sürecinde proje ekibiyle koordineli çalışan Mudo, kar gütmeden yürüttüğü proje 
ile ünlü tasarımcıların hazırladığı koleksiyonu özel tasarlanmış reyon ve vitrinlerde sunu-
yor. Mudo, Argande atölyelerinde çalışan Güneydoğu Anadolulu kadınlara sürdürülebilir bir 
kaynak sağlanmasına katkıda bulunuyor. Demir Tasarım, Argande markasının oluşumunda, 
basılı ve görsel dökümanlarının hazırlanmasında gönüllü olmuştur. ITKIB, koleksiyonun üre-
timi için Batman ve Mardin Ömerli ÇATOM’da kurulan atölyelerde eğitim desteğini sağ-
lamıştır. Batman Valiliği projenin her aşamasında katkılarını esirgememiştir. Bilge Tuğsuz, 
katalog çekimleri boyunca marka görünümü ve artistic çalışması için danışmanlık yapmıştır 
ve Ahu Yağtu, Beril Kayar ve en son şu anda Sema Şimşek markanın yüzü olmuştur. Gencer 
Bavbek, Tamer Yılmaz ve Jerry Stolwijk kolleksiyonun fotoğrafçısı olmuştur. Hatice Gökçe’nin 
tasarım koordinatörlüğünde Türkiye’nin en iyi 20’den fazla modacısı ARGANDE projesine 
gönüllü destek olmaktadırlar

3.1. Argande, bölgesel bir marka olarak geliştirildi ve güçlendirildi.

3.2. Argande markasının yerel ve uluslarası düzeylerde tanıtımı yapıldı.

3.3. Argande markasının yönetim kapasitesi arttırıldı.



ERKEN ÇOCUKLUK BAKIM VE 
EĞİTİM HİZMETLERİ PANELİ

20 NİSAN 2015, İSTANBUL

61

Proje Kapsamında Erken Çocuklukta Bakım Modeli Geliştirilmesi

Çocuk bakım sorumlulukları tüm dünyada çalışan anne babaları en fazla zorlayan konular-
dan biridir. Bu güçlükler ekonomi, toplumsal cinsiyet eşitliği, çocuk gelişimi ve genel ola-
rak toplum üzerinde ciddi etkiler yaratabilecek niteliktedir. Makul ücretlerle çocuk bakım 
hizmetlerine erişim kadının işgücüne katılımı kolaylaştırmada can alıcı bir öneme sahiptir. 

Bu alandaki politikalar ve mevzuat, cinsiyet eşitliğini amaçlayan uluslararası ve ulusal bel-
gelerden, çalışma hayatını düzenleyen ve çocuk haklarını güvence altına alan mevzuata ka-
dar geniş bir çeşitlilik sergilemektedir. 

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamayı amaçlayan yasal, kurumsal ve politik çerçeve, kamu-
nun yürüttüğü mevzuat çalışmaları ve kurumsal yeniden yapılanmanın plan ve politikalara 
yansıması bağlamında gündeme gelen değişiklilerle halen devam etmekte olan bir süreçtir. 

“Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler 2. Aşama” çerçevesinde yü-
rütülen çalışma, Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çocuk bakım hizmetlerine ihtiyaç duyan 
ebeveynler için bir çocuk bakım hizmeti modeli geliştirmeyi amaçlamıştır. 

Projenin iki temel amacı vardır:

1. Kadınları kendi toplulukları içinde güçlendirmek üzere, kadınların bireysel ve sosyal ka-
pasiteleri ile işletme düzeyindeki yönetim becerilerini artırmak 

2. Girişimcilik ve istihdam olanaklarının artırılması yoluyla kadınların gelirini artırmak 

Proje’nin Mart 2008 – Mayıs 2012 tarihlerinde uygulanan birinci aşamasındaki gözlemleri-
miz, çocuk bakım hizmetlerinin erişilebilirliği ile kadının işgücüne katılımı arasında kritik 
bir bağlantı olduğunu bir kez daha ortaya çıkarmıştır. Projemizin ilk aşamasında kadınlara 
yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimler aşamasında, atölye çalışmaları esnasında ya da profes-
yonel çalışma hayatına giriş aşamasında kadınların çocuklarını bırakacakları bir yer olma-
ması nedeniyle bu faaliyetlere çocuklarıyla beraber katılmak zorunda kaldıklarına tanık ol-
duk. Bu gerçeklikten hareketle, ikinci aşamada yerel düzeydeki ihtiyaçlara uygun, yenilikçi, 
sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir hizmet modeli (gündüz bakım hizmeti) geliştirmeyi ve 
bu yolla ulusal düzeydeki politika belirleme çalışmalarına katkıda bulunulmayı amaçladık. 

Bu çerçevede öncelikle kavramsal bir model oluşturmak amacıyla literatür çalışması, saha 
ziyaretleri ve paydaşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Buna göre geliştirilecek çocuk ba-
kım hizmeti modelinin genel çerçevesi belirlenmiştir:
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kadının güçlendirilmesi için atılan ilk adımlardan biri de ulus-
lararası kuruluşların da desteğiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde GAP-BKİ koordinasyonun-
da oluşturulan ÇATOM (Çok Amaçlı Toplum Merkezi) modelinin uygulamaya konmasıdır.

● Model ÇATOM’ların okul-öncesi sınıflar ve toplumla çalışma konusundaki deneyimleri 
üzerine inşa edilmiştir. 

● Modelin, var olan ortaklık yapısının girdi kalitesini (fiziki/mekânsal düzenlemeler, öğ-
retmen görevlendirme, uygun eğitim araç ve gereçlerinin sağlanması için protokollere bağ-
lanmış, insan gücü de dahil, ayni ve/veya mali kaynaklar) güvence altına alabilecek, sonuç 
kalitesini (çocukların gelişimi ve öğrenme motivasyonu, velilerin güçlenmesi, öğretmenle-
rin mesleki doyumu ve ortakların hizmet sunumu açısından sağlayacağı başarılar) en üst 
düzeye çıkarabilecek biçimde iyileştirilmesi amaçlamıştır. 

● Model, yaygınlaşma şansını artırmak üzere tekrarlanan giderleri en aza indirgeyecek bi-
çimde tasarlanmıştır.

Hizmet Modelinin Kalite Çerçevesi

Bakımın kalitesi, beklenen sonuçların elde edilmesi ve çocuk bakım hizmetlerinin sunu-
muyla olumlu etki yaratılması açısından kritik bir önem taşımaktadır. Kaliteli hizmet su-
numu kadın istihdamını kolaylaştırarak çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğini geliştirirken, 
çocukların gelişimi açısından olumlu sonuçlara imkan verecektir. Her iki sonuç da orta ve 
uzun vadede insan kaynaklarının gelişimine olumlu katkıda bulunacaktır. 

Kalite göstergeleri, kaynaklara ve sosyo-kültürel çevreye bağlı olarak farklı bağlamlarda de-
ğişiklik gösterebilir. Ancak, kaliteyi maddi girdiler14 biçiminde değil içerik açısından tarif 
etmek daha uygun olacaktır. Bu özellikle kaynakların yeterli olmadığı düşük maliyetli giri-
şimler için geçerlidir. 

Maliyetlerin paylaşılacağı düşük maliyetli bir müdahalede insan kaynakları ve maddi gir-
diler açısından söz konusu olabilecek zaafların üstesinden gelmek için bir kurum kültürü 
oluşturulması önemlidir. Bu çerçevede geçerli mevzuata bağlı kalınacak olmakla birlikte 
yerel ihtiyaçlara yanıt olabilecek eğitim yaklaşımları benimsenmeli, hizmet sunanlar ve hiz-
met alanların memnuniyetini artıracak prensipler belirlenmelidir. Bu çerçevede;

14 Girdi bir sistemde bir süreci başlatmak veya iyileştirmek üzere sistemde var olan ya da yeni dahil edilen öğeleri tarif eder.
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● 3-6 yaş grubu için MEB okul öncesi programını uygulanacaktır.

● 0-4 yaş çocuklar ile 6 yaş üzeri çocuklara kreşler ve çocuk kulüpleri kapsamında sağla-
nacak hizmetler ASPB’nin ilgili mevzuatına uygun olacaktır. 

● Eğitim programları farklılıklara saygı, önyargıların azaltılması ve aile eğitimi gibi konu-
larda yerel ihtiyaçlara uygun olarak zenginleştirilebilecektir. 

● Eğitim/bakım araç gereç ve materyallerinin gelişimi destekleyecek biçimde zenginleşti-
rilecektir.

● Fiziksel ortamın düzenlenmesine, hijyen ve güvenlik standartları başta olmak üzere, ilgili 
mevzuatta belirlenen standartlara olabildiğince uyulmaya çalışılacaktır. 

● Hizmetin beklenen sonuçları sağlayabilme şansını artırmak için personel alımında gönül-
lülük esası gözetilecektir.

● Hizmet maliyetlerinin çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesinde ve kadın istihdamı-
nın artırılmasında rol ve sorumluluk sahibi tüm paydaşlarca bölüşülecektir. 

Ancak tüm paydaşların ihtiyaç ve önceliklerine saygı gösteren ve bu ihtiyaçlara ve öncelik-
lere yanıt veren, sürece15 dâhil olan tüm aktörlerin etkin katılımı sağlayabilen bir yönetim 
yaklaşımı kapsayıcı olabilir. 

● ÇATOM’da çocuk bakım hizmetleri sunumuna ilişkin kurumsal ve idari kapasite artırıla-
cak; çalışma ilkeleri, iş tanımları, iş akışları belirlenecektir.

GİRDİLER

Kurumsal yapı
Organizasyon yapısı
Düzenleyici çerçeve
Müfredat
İnsan kaynakları
- Öğretmenler/bakıcılar
- Öğrenciler
- Veliler
Maddi kaynaklar
- Fiziki çevre
- Öğrenme materyalleri
- Bakım materyalleri
Mali kaynaklar

SONUÇLAR

Çocuklar
- Büyüme
- Olumlu sosyal davranışlar
- Okula hazır olma
Veliler
- Daha iyi anne-babalık
- Daha iyi çalışma performansı
Öğretmenler
- Kişisel gelişim
- İş tatmini
Ortaklar
- Hizmetin iyileşmesi

SÜREÇLER

Yönetim yaklaşımı
Çalışma ilkeleri ve 
İş akışları

Hizmet öncesi ve hizmet-içi 
eğitim
Çocuk merkezli etkileşimli 
öğrenme süreçleri
Aile katılımı
Paydaş katılımı 

Süreç izleme ve gelişim sonuç-
larının izlenmesi

15 Hizmet Modelinde süreçlerin kalitesinin sağlamak için aşağıdaki ilkeler benimsenmiştir. Süreç bir sonucun elde edilmesini 
sağlayan eylem, değişiklik veya işlevler dizisidir. Süreç kalitesi en başından itibaren güçlü bir sahiplenme yaratılması ve bek-
lenen sonuçların üretilmesi açısından çok önemlidir.
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● Eğitim hizmetlerinin sunumunda demokratik ve katılımcı yaklaşımlar benimsenecektir. 
Hizmetin planlanması ve yönetiminde katılımcılık ilkelerinin yaşama geçirilecek, öğrenci 
merkezli etkin öğrenme yöntemleri kullanılacak, aile ve toplum katılımının özendirilecek-
tir.

● Hizmetin izlenmesi ve değerlendirilmesine paydaşların katılımı şeffaf yönetim anlayışı 
uygulamalarıyla özendirilecektir. 

Bir çocuk bakım hizmeti modelinin başlıca sonucu16 çocukların gelişimine ilişkin başarılar-
dır. Önerilen kavramsal model; veliler, öğretmenler ve diğer paydaşlar için de sonuçlar ön-
görmektedir. Böylece modelin uygulanabilir bir modele evrilmesi daha kolay olabilecektir. 

● Çocukların büyüme ve gelişmesinde olumlu sonuçlar gözlenecektir, öğrenme motivasyo-
nunun artacaktır, olumlu sosyal davranışlar gelişecektir.

● Öğretmenler ve yardımcı personel için bireysel ve mesleki gelişim alanında yeni bir ola-
nak sağlanacaktır.

● Veliler arasında etkili anne-babalık becerileri gelişecek ve çalışma yaşamında çocukları-
nın bakım sorumluluklarına ilişkin kaygıların azalması, geç kalma, işe gidememe gibi so-
runların azalmasıyla işyerinde verimlilik artışı gözlenecektir.

● Paydaşlar kurumsal sorumluluklarını yerine getirme konusunda yeni bir fırsat elde ede-
cek, kurumlar arasında işbirliği ve ortaklık pratiği gelişecektir. Böylece tüm paydaşlar ken-
di kurumsal sorumlulukları çerçevesinde çalışmalarını daha iyi uygulama fırsatı bulurken, 
sosyal ve ekonomik kalkınmaya ilişkin genel hedeflere ulaşılması yönünde bir sinerji yara-
tabileceklerdir. 

Hizmet Modelinin Kalite Standartları

Özellikle düşük gelirli topluluklar için tasarlanan düşük maliyetli hizmet modellerinde 
standartların sağlanmasının maliyete ilişkin sonuçları göz ardı edilmeksizin, bir çocuk ba-
kım biriminin araştırma ve deneyimlere dayalı bir asgari standart kümesinin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

16 Sonuç sürecin sonunda elde edeceklerimizdir, yani eylemlerimizin yaratması beklenen bir durumdur.
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3-6 yaş grubu için MEB Okul Öncesi Programını uygulayacak olan model, özellikle hijyen 
ve güvenlik standartları başta olmak üzere, MEB tarafından belirlenen standartlara ola-
bildiğince uymaya çalışacaktır. 0-4 yaş arası çocuklar ile 6 yaş üzeri çocuklara kreşler ve 
çocuk kulüpleri kapsamında sağlanacak hizmetler de ASPB’nin ilgili mevzuatına uygun 
olacaktır. Standartları mevzuata yaklaştırma çabası, hizmetin hâlihazırda üzerinde çalışıl-
makta olan genel çocuk bakım hizmetleri sistemi içine dâhil olabilme şansını artırabilecek 
ve ÇATOM’ların çocuk bakım hizmetleriyle gelir elde etmesinin yolunu açabilecektir. An-
cak, insan kaynakları, maddi kaynaklar ve fiziki olanaklara bağlı olarak standartların bazı 
durumlarda mevzuatın gerektirdiği ölçülerin altında kalabileceği, tercihen bunun üzerine 
çıkabileceği de göz önüne alınmalıdır. 

Hizmet Modeline Ortak Yapısı

Düşük gelirli ebeveynlerin karşılaşabileceği düşük maliyetli bakım hizmetleri geliştirilir-
ken, hizmetin maliyetlerinin çocuk bakım hizmetlerinin iyileştirilmesinde ve kadın istihda-
mının artırılmasında rol ve sorumluluk tanımlanmış tüm paydaşlarca bölüşülmesine ilişkin 
anlaşmaların yapılması çok önem taşımaktadır. En alt düzeyde bile olsa, velilerin de mali-
yetlerin karşılanmasında pay sahibi olmasını sağlayacak düzenlemeler de çok önemlidir. 
Velilerin sağlayacakları ayni veya mali katkı, ayıracakları zaman veya emek, onları pasif 
hizmet kullanıcıları olmaktan aktif paydaşlara dönüştürmekte etkili olacaktır ve çocukları-
nın gelişimine ilişkin sorumluluk duygusunu geliştirecektir. 

Ortaklık yapısı girdi kalitesini güvence altına alabilecek, sonuç kalitesini en üst düzeye çıkara-
bilecek ve tekrarlanabilirlik ve yaygınlaştırılabilirlik şansını artırmak üzere, yerel koşullar ve 
olanaklar dikkate alınarak, tekrarlanan giderleri en aza indirgeyecek biçimde tasarlanacaktır. 

Hizmet Modelinin Maliyetleri

Başlangıç Giderleri: Pilot proje kapsamında bu giderler karşılanacak olmakla birlikte, ge-
lecekte tekrarlanma şansını artırabileceğinden yerel kurum ve kuruluşların bu aşamada or-
taklığa dâhil olması önemlidir. 

● Tesis ÇATOM’lar tarafından sağlanacaktır. Ancak bir çocuk bakım hizmetinin gerek-
tirdiği standartları karşılamak için bakım/onarım ve yenileme gerekebileceği unutulma- 
malıdır. 
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● Güvenlik koşullarını sağlamaları ve pedagojik olarak uygun olmaları şartıyla var olan 
mobilya ve eğitim materyallerinin yeniden kullanımı ve geri dönüşümünün ilke olarak be-
nimsenmesi başlangıç giderlerini en aza indirgeyecektir.

Tekrarlanan giderler: Hizmet biriminin mali sürdürülebilirliği açısından kritik önem taşı-
maktadır ve ileriye dönük planlamaya olanak verebilmek için maliyetlerle kalite arasındaki 
dengeyi sağlamak üzere özenle hesaplanmalı ve izlenmelidir. 

● Hizmetin ÇATOM tesislerinde yürütüleceği düşünüldüğünde, kira, kentsel hizmetler gibi 
tekrarlanan giderler en aza inecektir. 

● Pilot uygulamanın düzenli izleme faaliyetleri kapsamında tekrarlanan giderler ileriye dö-
nük planlama ışık tutacak biçimde izlenecektir. 

Hizmet Modelinin Beklenen Sonuçları

● Model ve pilot uygulama bir çocuk-bakım hizmeti sunarak çalışma yaşamında kadın 
erkek eşitliğini özendirecektir. 

● Model, paydaşların dile getirdiği ihtiyaçları karşılamak üzere mevcut uygulamada yer al-
mayan yenilikçi unsurlar içermektedir. 

Bu kapsamda Erken Çocukluk Eğitiminde Kültürel Farklılıklara Saygı Programı AB Demok-
rasi ve İnsan Hakları Programı kapsamında Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı (KEDV) 
ve MEB ortaklığında geliştirilmiş bir programdan yararlanılacaktır. Program çocukların 
ve ailelerin toplumsal cinsiyete, sosyo-ekonomik ve kültürel farkılılara, engellilik ve dış gö-
rünüşe dayalı ayrımcı davranışlarını azalmak üzere tasarlanmıştır. Programın, bölgede bir 
sorun olarak belirmeye başlayan Suriyeli konuklara yönelik önyargıları önlemek ve/veya en 
aza indirgemek ve topumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak için dile getirilen ihtiyaçları 
karşılaması beklenmektedir.

Programın önemli bir bileşeni olarak aile katılımının sağlanması ile ailelerin gerek karar 
alma süreçlerinde söz sahibi olması gerekse ayni ve nakdi katkılarıyla hizmet sunumuna 
destek olmaları kolaylaştırılacaktır. 
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ÇATOM’ların faaliyetleri arasında önemli bir yeri olan toplumla çalışmalar, hem erkenço-
cuklukta bakım ve eğitimi özendirecek, hem de toplumun Suriyeli konuklarla etkileşimini 
kolaylaştıracaktır. 

● Model ve pilot uygulamanın başarılı bir örnek sergileyerek yerel düzeyde kamu-özel-sivil 
ortaklıklarını özendirmesi ve mevcut ortaklıkları güçlendirmesi beklenmektedir.

Erken Çocuklukta Bakım Modelinin Pilot Uygulaması

Kavramsal modelin denenmesiyle uygulanabilir bir model geliştirmek için ayrıntılı bir uy-
gulama planı hazırlanmıştır. 

“Güneydoğu Anadolu’da Kadının Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama” çerçeve-
sinde hazırlanan kavramsal modelin denenmesi için Kilis ili seçilmiştir. 

Pilot uygulamanın 2015 Eylül ya da Ekim ayında başlatılması planlanmıştır. 

Kilis’te hizmet veren iki ÇATOM, MEB ile yapılan bir protokol çerçevesinde 3- 6 yaş arası çocuklara 

okul-öncesi bakım ve eğitim hizmetleri sunmaktadır. 

Kilis ÇATOM, aynı mahallede yer alan iki binada yaklaşık 150 kadın ve 18 çocuğa hizmet vermektedir. 

Ekrem Çetin ÇATOM, üç katlı bir binada yaklaşık 100 kadın ve sabah 25, öğleden sonra 10 olmak üzere 

yaklaşık 35 çocuğa hizmet vermektedir. 

Kilis’te bebek bakımı ile ilgili kültürel tutumlar erken bakımın anne ve/veya yakın aile üyeleri tarafından 

üstlenilmesinden yanadır.

3-6 yaş grubundaki okula gitmeyen çocuklar ile ilköğretim çağındaki 6-13 yaş grubundaki çocuklar için 

ailelerin ödeme gücüne uygun bakım hizmetlerinin bulunmaması çalışan anneler için önemli bir sorun 

olarak görülmektedir. Bu durum ikili öğretim söz konusu olduğunda daha da önem kazanmaktadır. 

Pilot uygulamanın genel amacı çalışan anneler için bir çocuk bakım hizmeti modeli oluş-
turulması yoluyla kadınların ekonomik güçlenmesine katkıda bulunmaktır. 

Pilot uygulamanın özel amacı ÇATOM’lar için yenilikçi, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir 
bir çocuk bakım hizmeti sunmak için uygulanabilir bir model geliştirmektir. 
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Pilot uygulamanın beklenen sonuçları şunlardır:

●  Kavramsal modelin izlenmesi ve değerlendirilmesi

●  Yeni bir çocuk bakım hizmeti modeli oluşturulması

●  Hizmetlerden yararlanan çocukların gelişimine destek olunması

●  Çocuk bakım hizmeti modelinin özendirilmesi

Pilot uygulama kapsamında yürütülecek ana faaliyetler aşağıda sıralanmıştır:

● HAZIRLIK ÇALIŞMALARI kapsamında; mevcut protokollerin yenilenecek, gerekli gö-
rülen yeni protokoller oluşturulacak, inşaat ve onarım çalışmaları yürütülecek, ekipman 
ve mobilya temin edilecek, öğretmen ve personel için oryantasyon ve hizmet öncesi eğitim 
faaliyetleri gerçekleştirilecek, paydaşlarla birlikte izleme ve değerlendirme planı oluşturu-
lacaktır.

● HİZMETLERİN SUNUMU kapsamında; öğrencilerin kayıt işlemleri gerçekleştirilecek, 
eğitim programlarının uygulanacak, anne-babalarla çalışmalar planlanacak ve yürütülecek-
tir. 

● GÖRÜNÜRLÜK VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI kapsamında; yerel paydaşlarla iletişimin 
ilkeleri belirlenecek, erken çocuklukta bakım hizmetlerinin özendirilmesi ve yaygınlaştırıl-
ması için toplumla çalışmalar planlanacak ve uygulanacak, modelin ve pilot uygulamanın 
bölgesel ve ulusal düzeyde tanıtılması için planlama ve uygulama yapılacaktır. 

● İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ kapsamında; pilot uygulamanın iz-
lenmesi ve değerlendirilmesi için raporlama sisteminin oluşturulacak, üç ayda bir alanda 
izleme ziyaretleri gerçekleştirilecek, nihai değerlendirme toplantısı yapılacak ve nihai de-
ğerlendirme raporu ve sürdürülebilirlik planı hazırlanacaktır. 

Proje Uygulama Alanı

Proje fiziki olanaklar ve insan kaynakları açısından uygun olduğu değerlendirilen Kilis ÇA-
TOM’da uygulanacaktır. 

● 3-6 yaş grubundaki çocuklar hâlihazırda çocuk bakım hizmetlerinin sunulduğu binada 
hizmet alacaklardır. 

6-13 yaş grubundaki çocuklar için ana binada uygun bir mekân düzenlenecektir. 
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Pilot Uygulamanın Hedef Grupları

Pilot uygulamanın ana hedef grupları GAP-BKİ ve Kilis ÇATOM ile Kilis’teki yerel pay-
daşlardır. Pilot uygulamanın görünürlük ve iletişim faaliyetlerinin hedef grupları yerel ve 
ulusal düzeydeki politika oluşturma ve karar alma mekanizmalarıdır. 

Pilot uygulamanın nihai hedef grupları standartlara uygunluğun sağlanabilmesi için Kilis 
ÇATOM’daki fiziki koşullar dikkate alınarak hesaplanmıştır. 

● 3-6 yaş grubundaki çocuklara verilecek hizmetler için belirlenen hizmet kapasitesi tam 
günlük bir hizmet için en fazla 20, yarım günlük bir hizmet için en fazla 40 çocuk olarak 
belirlenmiştir. 

Hizmetin ilk aşamada kayıtlı çocuklarla devam etmesi planlanmaktadır. Ancak, yeni kayıt-
lar alınırken çalışan annelerin çocuklarına öncelik verilebilir veya devletin koruması altın-
daki çocuklar, engelli çocuklar, sosyal yardımdan yararlanan ailelerin çocukları ve Suriyeli 
çocuklar için de kotalar uygulanabilir. 

● 6-13 yaş grubundaki çocuklara verilecek hizmetler için belirlenen hizmet kapasitesi ya-
rım gün hizmet alacak iki grup için en fazla10 çocuğa sunulacaktır. 

Bu hizmet, pilot uygulama çerçevesinde, öncelikle ÇATOM personeli için planlanacaktır. 
Mevcut kapasitenin personelin ihtiyaçlarını karşılayacağı tahmin edilmektedir, ama gele-
cekte hizmete olan talebin artabileceği öngörülmektedir.

● Velilerin hizmetten yararlanma düzeyinin, çocukların sayısına ve ebeveynlerin katılımına 
göre değişecek olmakla birlikte çocuk sayısına yakın veya her iki ebeveynin de katılması ha-
linde sayısından daha yüksek oranda çocukların sayısına eşit olması beklenmektedir. Uygu-
lamada çocuklarının gelişiminde sorumluluk üstlenmelerini sağlayacak şekilde babaların 
etkin katılımı hedeflenecektir. 

● Toplumun çeşitli kesimlerinin katılımıyla gerçekleştirilecek faaliyetlerden yararlananla-
rın sayısı, ÇATOM’un toplum içindeki çalışmalarında erken çocukluk döneminde gelişimi 
özendiren çalışmalar ile erişeceği kişi/aile sayısı ve Suriyeli konuklarla yürütülecek faaliyet-
lere bağlı olacaktır. 
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Pilot Uygulamada Kullanılacak Yöntem

Pilot uygulamada uygulanacak stratejiler çocuk bakım hizmetleri sunumunda kapasite ge-
liştirme, hizmet sunumu ve modelin test edilmesi, yerel ve ulusal düzeyde ortaklıklar oluştu-
rulması ve kaydedilen ilerlemenin iletilmesi yoluyla farkındalık ve kamu-özel-sivil kuruluşlar 
arasında sahiplenme yaratılmasıdır. Yukarıda açıklandığı gibi, tasarlanan çalışmadadaha ge-
niş kapsamlı iki programla (Güneydoğu Anadolu Projesi ve Güneydoğu Anadolu’da Kadının 
Güçlendirilmesinde Yenilikler Projesi 2. Aşama) sinerji yaratılması amaçlanmıştır. 

Eğitim yaklaşımı çocukların hakları, çalışma hakları, çalışma yaşamında kadın erkek eşitliği 
ilkeleri, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve yoksulluğun azaltılmasına ilişkin Binyıl 
Kalkınma Hedefleri17 ile ilgili uluslararası ve ulusal politika ve mevzuatı temel almaktadır. 
Model GAP-BKİ’nin ÇATOM’larda sunulan bakım hizmetleri ile ilgili deneyimi ile KEDV 
tarafından uygulanan ve erken çocukluk eğitiminde aile katılımı ve “farklılıklara saygı” bo-
yutunun önemle vurgulandığı alternatif programla ilgili deneyim üzerine inşa edilmiştir.

Pilot uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi, hem pilot uygulamanın yönetimi, hem 
de eğitim programının uygulanmasını kapsayacak biçimde yürütülecektir. Çocukların ge-
lişimini izlemek için kullanılacak araçlar MEB programında sunulan standart formlardır. 
Ayrıca pilot uygulamaya ilişkin bir izleme planı ve rapor formatları hazırlanacaktır. Bu ra-
por formatları proje faaliyetlerinin düzenli olarak raporlanması sağlayacaktır. Bu bulgular 
izleme ziyaretleri ve değerlendirme toplantısında doğrulanacaktır. 

Pilot Uygulamanın Beklenen Sonuçları

Kısa dönemde; çocukların gelişiminde iyileşme ve öğrenme motivasyonunun artması, ai-
lelerin çocukların gelişimini destekleme konusunda güçlendirilmesi, çalışan annenin üret-
kenliğinde artış (daha az gecikme ve daha az izin kullanma vs…) gibi olumlu değişiklikler 
beklenmektedir. 

Orta dönemde; maliyet paylaşımını yaşama geçiren bir ortaklık yapısı oluşturarak çocuk 
bakım hizmetlerinin kalitesinin iyileşmesi, alternatif bakım modellerinin geliştirilmesini 
amaçlayan çabalara katkıda bulunulması umulmaktadır. 

17 UNDP Bin Yıl Kalkınma Hedefleri, http://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/mdgoverview.html
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Uzun dönemde; yerel ve ulusal düzeyde erken çocukluk hizmetlerinin sahiplenilmesine, 
hizmet sunumunun artırılmasına, kadın istihdamının artışına ve kadın ve çocuk yoksullu-
ğunun azalmasına katkıda bulunulabileceği düşünülmektedir. 

Pilot Uygulamanın Muhtemel Çoğaltan Etkisi

Modelin başarıyla uygulanması ve beklenen sonuçların alınması halinde;

● Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 44 ÇATOM’daki erken çocukluk hizmetlerinin 
bu yaklaşımla gözden geçirilmesi ve çoğaltılması mümkün olacaktır.

● Pilot uygulama ortakları tarafından benzer modellerin geliştirilmesi söz konusu olabile-
cektir. 

Pilot uygulamanın sürdürülebilirliği

Kurumsal sürdürülebilirlik hâlihazırda ÇATOM’lardaki çocuk bakım hizmetlerini koor-
dine eden GAP-BKİ tarafından sağlanacaktır. 

Mali sürdürülebilirlik giderlerin paylaşıldığı düşük maliyetli bir hizmet sunumu ilkesi ile 
güvence altına alınmıştır. Ayrıca, hizmetin iyileştirilmesi ve tekrarlanabilmesi için ulusal ve 
uluslararası hibe programlarından kaynak sağlamak mümkün olabilecektir. 
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Politik sürdürülebilirlik toplumsal cinsiyet eşitliği politikaları ile erken çocukluk eğitimi 
programları bağlamında yüksek olarak değerlendirilmektedir. Çocuk bakım hizmeti mo-
delinin yerel düzeyde yenilikçi, sürdürülebilir ve tekrarlanabilir bir uygulama örneği sunar-
ken, bu uygulamayla elde edilen bilgi ve deneyimin ulusal düzeydeki çalışmalara katkıda 
bulunacağı umulmaktadır.

Önümüzdeki aylarda başlaması planlanan pilot uygulama ile sınanacak, ulusal ve yerel dü-
zeyde görüş alışverişi fırsatlarından da yararlanılarak son halini alacak olan modelin erken 
çocuklukta bakım ve eğitim hizmetlerinin gelişmesine ve yaygınlaşmasını olumlu etkileye-
ceği beklenmektedir. 
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