
BEKEV İZMİR  

KREŞ İLE İLGİLİ ATÖLYE ÇALIŞMASI SONUÇLARI 
 
 

22 Ocak 2013 Salı günü BEKEV'de yapılan kreş atölyesine 17 kişi katılmıştır. 

İlk olarak KEİG platformu hakkında bilgi verilmiş, ardından KEİG kreş kampanyasıyla ilgili  

“Kadınlar nasıl kreş istiyor” konusu görüşülmüştür. Atölye çalışması tek grup şeklinde yapılmış, 

kampanya hakkında bilgi verildikten sonra 'nasıl kreş istiyoruz'la ilgili sorular sorulmuş, öneriler 

alınmıştır. 

 

Her semte bir kreş kampanyası Atölye sonuçları: 
 

1- Kreşlerin açılacağı semtlerin nüfus yoğunluğu ve kolay ulaşılabilir olması dikkate alınmalı. 

2-Çocukların kendilerini ,el becerilerini geliştirebilecekleri atölyeler olmalıdır. 

3-Kreş öğretmenlerin en az çocuk gelişimi ve sosyal hizmet uzmanı olmalı. Ayrıca, eğitimli, 

uzman personel çalışmalı. 

4-Mevsimsel hastalık geçiren ve geçirmekte olan çocuklar için steril,lokal odalar olmalı,hasta 

olan çocuklar tedavisi tamamlandıktan sonra diğer gruba katılmalı. Kreşe giden çocukların büyük 

çoğunluğu sık sık hastalık sorunu yaşıyor.Bu nedenle hemen veliler çağrılarak çocuklarını 

kreşten almaları isteniyor. Bu bir önlem olabilir. 

5-Ortak kullanım olduğu için sık sık dezenfekte edilmeli,hijenliğe çok dikkat edilmelidir. 

6-Kreşler vardiyalı çalışanlar için 24 saat açık olmalı ve çalışanların çalışma saatleri dikkate 

alınmalıdır.  

7-Sadece çalışan kadınlar için değil,çalışmayan kadınlarında hastane, pazar, eğitim, kurs, 

toplantı, aktivitelere katıldıklarında çocuklarını saatlik ve günlük bırakabilmeli sağlanmalı. 

8-Çocuk bakımı kadının sorumluluğundan alınarak çocuğu olan  bireyin (kadın-erkek)sorunu 

olarak eşit paylaşımı sağlayan düzenleme yapılmalı. 

9-Engelli çocuklar diğer çocuklarla ayrıştırmadan kaynaştırma sağlanmalı, engelli çocuklar için 

özel eğitimli,uzman kişiler görevlendirilmeli. 

10-Yaşlı bakımı da kadın istihdamının önündeki en büyük engellerden biridir. Yaşlılara uygun 

aktivitelerin yapılacağı,kendilerini rahat ifade edebilecekleri, onları anlayabilecek uzmanların 

bulunduğu yaşlı gündüz bakım merkezleri açılmalı. Şiddetten uzak sevgi, hobi, aktivite, 

rehabilitasyon merkezleri olmalı. 

11-Kreşler ücretsiz olmalı. Asgari geçim standartları ve asgari ücret dikkate alınmalı, yüksek 

ücretlerden puanlama sistemiyle cüzi ücret alınabilir. 

12-Yaşlı bakım evleri ücretsiz olmalı. 

13-Devlet belediyelere kaynak aktarmalı, kreşler belediyeler tarafından açılmalıdır. Kreş 

açmayan işyerleri personelinin çocuklarının gittiği kreşlere kaynak aktarımı yasal zemine 

oturtulmalıdır. 

14-Kreş denetimleri çocuğu kreşe giden velilerin de içinde bulunacağı, sosyolog, uzman ve 

STK'lardan oluşan bir kurul tarafından belli sürelerde denetlenmelidir. 

15-Kreş ve çocuk bakımı ücreti  yardım değil,sosyal bir hak olduğu ve çocuğu olan her birey bu 

haktan yararlanma hakkına sahiptir. 

16-Kreş hakkı sadece kayıtlı çalışan kadının değil ayni zamanda kayıt dışı ve merdiven altı 

çalışanlarını da kapsamalıdır 

17-Din,dil,ve vicdan özgürlüğü dikkate alınmalıdır. 
 



Buca Evka- Kadın Kültür ve Dayanışma Derneği/ İZMİR 
 

Deneyimler: BEKEV  
 

Hülya öğretmen: 

Özel kreşe verdiğim dönemde çocuğum eve aç geliyordu, çok mutsuz ve stresliydi, kreşe gitmek 

istemiyordu. Kapıdan içeri girer girmez yemek istiyordu. Sonra belediyenin kreşine verdim. 

Orada mutluydu, yemek ve beslenme konusunda sorun yoktu. Orada da çok hasta oluyordu. Üç 

günde bir hastalanıyordu, hastalık konusunda çok sorun yaşadım.  
 

Fatma hemşire: 

Özele gittiğinde yemek sorunu yaşıyordum. Kreş sahibinden çok korkuyordu. Çocuk aç 

geliyordu, mutsuzdu. Belediyenin kreşine verdiğim zaman çocuk severek gidiyordu, beslenme 

sorunu yaşamıyordum. Ancak saat konusunda sorun yaşıyordum, kızım okula giderken kardeşini 

de kreşe bırakıyordu. Bazı günler derslere geç kaldığı oluyordu. Kızım küçük yaşta anne olmuştu. 

Hizmet olarak iyiydi. 
 

Hayal: 

Ben çalışıyordum, sonra iş yeri açtım, hamile kaldım ve çocuğum olunca ayrıldım.Mecburen 

kendim baktım. Kreşe göndermek ekonomik olarak sarsıyordu. Oğlum özel kreşe gitti, yemek  

yemediği halde bana çok yedi diyorlardı. Eve aç geliyordu. Yemediği şeyleri bile yedi diyorlardı. 

Çocuklarda özel aktiviteler, el faaliyetleri yoktu, kendi hallerinde ortada oynuyorlardı. 
 

Songül: 

Torunuma üç yaşına kadar ben baktım. Şimdi kreşe gidiyor. Kreşe başladığından beri hep hasta, 

haftanın iki günü gidiyor, üç gün evde kalıyor. Çocukları alan servisler çok erken alıyorlar, 

çocuklar iki saat yolda gezerken yoruluyorlar. Tek servis çıktığı için böyle oluyor, ama çaresi 

yok. 
 

Fatma: 

Yeğenimi özel kreşe ben götürüyordum. Bizi kapıda o kadar sevecen ve ilgiyle karşılıyorlardı ki 

bir gün yeğenim, "Bizi içeri alınca hep bağırıyorlar,azarlıyorlar" dedi. Bunu kendisi ifade etti. 

Bakıcı annelerin eğitimli olması gerekiyor. 
 

Şengül: 

İki çocuk büyüttüm. Bakacak kimsem olmadığı için çalışamadım. Çocuklar büyüdükten sonra 

kırk yaşında geçici sürelerde çalışmaya başladım. 
 

Senem çalışıyor.: 

Çocuğum olduğunda işten ayrıldım. Sonra anneanne ve babaanne sırayla baktılar. Hasta 

olduklarında ve işleri çıktığında sorun yaşadım. Özel kreşlere verecek ekonomik durumum da 

yoktu. Anneanne ve babaannelerde yaşlı onlar da bu yaşta çocuk bakmak zorunda değiller. Ben 

işten eve gidene kadar derslerini yapmıyorlar, ben geç gidiyorum sorun oluyor. Ücretsiz semt 

kreşleri veya etüt merkezleri olsa memnuniyetle gönderirim. 
 

Sibel, kuaför: 

Bebekken bakacak kimsem olmadığı için mecburen çalışamadım ve kendim baktım. Daha sonra 



çalışmaya başladım, çocuğumu her gün iş yerine getirdim öyle büyüttüm. Okula başladığı zaman 

etüde verdim ama ekonomik olarak karşılayamadığım için aldım. Şimdi dokuz yaşında yine iş 

yerine geliyor. Derslerini çalışamıyor, internet kafeye gidiyor. Ücretsiz etüt merkezi olsa hiç 

kaçırmam.   


