
İSTANBUL KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (12.01.13) 

 KAGİDER, bakanlıkla süreci aktardı: 

2009'da KAGİDER, "çalışmak istiyoruz" diye bir kampanya yapmıştı. Bu kampanyanın 

etkinliklerinden birine dönemin çalışma ve sosyal güvenlik bakanı gelmişti. AÇEV de vardı. 

Kadın istihdamının önündeki engeller konuşulurken konu bakım hizmetlerine geldi. 

"Türkiye'de devlet eliyle oluşturulacak bir çocuk bakım modeli olduğunda kadın istihdamı 

artacaktır," dedik. Bakan da böyle bir model geliştirebileceğimizi söyledi. AÇEV'le ne 

yapabileceğimize baktık ve aslında bir kamu finansman modeli gibi bir şey geliştirdik. Şu 

kadar yardım verilecek, şu kadına verilecek gibi bir model değildi bu. Çalışan anne ve babaya 

maaşa ek bir çocuk bakım teşviği verildiğinde bunun yaratacağı istihdam artışı, kayıt içine 

geçiş vs. gibi bütün süreçleri hesaplayıp, bakanlığa "Eğer siz maliye bütçesinden böyle bir 

bölüm ayırırsanız, aslında ekonomiye böyle bir faydası olacaktır," dedik. Makro düzeyde, 

çalışan kadın sayısı, mevcut kreş sayısı vs. bilgilerini de içeren böyle bir model hazırlamıştık.  

 

Biz bu çalışmaları yaparken farklı ülke örneklerini de inceledik. Özellikle Fransa ve 

İngiltere'deki uygulamalara baktık. Smart kartlara maaşa ek olarak yüklenen miktarların 

çocuk bakımı için kullanıldığı örnekleri inceledik. Fransa’da o kartlarla akredite kreşlerde, 

çocuk bakım merkezlerinde ve evde bakımda çocuk bakım maliyetini karşılamak mümkün. 

Bizim aklımızda da böyle bir şey vardı ve modeli de buna uyumlu olabilecek şekilde 

gerçekleştirdik. Ama bunu somut bir yöntem olarak sunmadık. Ya da bu para şu gruba 

verilsin, şu kadar verilsin önerimiz yoktu. Biz de ara ara basından takip ediyoruz Fatma ve 

Aşkın Hanım’ın açıklamalarını. Sonra bize telefonlar geliyor ismimiz geçtiği için. Şu an 

bakanlığın çalışması var; ama şeklini şemalini biz de bilmiyoruz. Nasıl olacağını merakla 

bekliyoruz biz de. 

 

İz kreşleri, AÇEV’in ciddi danışmanlık verdiği bir proje; ama sahibi Özyeğin Üniversitesi. 

Franchaise modeli gibi. Bir kişi kreş açmak istese, bunun maliyeti vs. tamamen hesaplanmış 

bir program. Mesela kreş açmak istediğimde, onlarla işbirliği yaparak iz kreş kreşi 

açabiliyorum ileride. Bütün maliyetleri hesaplanmış bir iş modeli gibi çalıştılar. Şu an Koç ve 

Özyeğin Üniversitelerinin bünyelerinde var.  

Kreşleri herkes açabilir; ancak işletmesini mutlaka bir çocuk gelişimi uzmanının-müdürünün 

pedagog-çocuk gelişimi-psikolog vs. olması gerekiyor. 

 



 Sosyalist Feminist Kolektif, daha önce yapmış oldukları kreş atölyesi sonuçlarını paylaştı. 

Çıkan sonuçlar; 

Bakım hizmetleri istihdamdan bağımsız, bir çocuk hakkı olarak ele alınmalı, 

Mahalle kreşlerinin yaygınlaşması özellikle tam zamanlı ev kadınları için önemli. Bu kreşlerin idareleri 

de yerel yönetimlerde olmalı, 

30 çalışanı olan işyerlerinden kreş talep edilmeli, 

30 altında çalışanı olan işyerleri mahalle kreşleri için pay vermeli, 

Yerel yönetim kreşleri yaygınlaşmalı, 

Kreşlerde erkekler de çalışmalı, 

Kreşler, kadın-erkek tüm çalışanlar üzerinden düşünülmeli, 

Cinsiyetçi işbölümünü aşındıracak kreşlerin (feminist kreş anlayışı) sendikalarda da yaygınlaştırılmalı, 

Sadece çocuk değil hasta, yaşlı vd. bakımı için bakım hizmetleri düşünülmeli. Kreş talebimizi genel 

anlamda bakım hizmeti talebi içinde de şekillendirebiliriz. 

 Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı, mahalle kreşleri uygulamalarını aktardı 

Tespitler, gözlemler, deneyimler… 

Eski sosyal hizmetler şimdi ASP'de çalışan katılımcı: İstanbul'da bir sürü kreş var ve bunların 

denetimi için çok az sayıda personel var. Ayrıca bunların üstünde sadece kreşlerin denetimi de 

yok, başka yerlere de bakıyorlar. Kayıt dışı kreşler çok fazla, mesela Avcılar'da 30'un üzerinde kreş 

var, ama kaçı kayıtlı? 200 liraya tam gün bakan yuva var. Bunlar genelde iki şeyden kısıyor: yemek 

ve personel.  

ASP, %10’luk ücretsiz bir kontenjan ayırıyor; ancak koşulları kötü kreşler var ve ayrımcılıkla 

karşılaşılıyor. 

Var olan işyeri kreşlerine taşeron çalışanların çocukları alınmıyor, ayrımcılık yaygın. 

Burslu kontenjanlar var okullarda; ancak kullanılmıyor, kullanılıyormuş gibi yapılıyor. 

Kreşlerin çalışma saatleri sorunlu, özellikle vardiyalı çalışmaya uygun değil. 



Eğitim-sen 4 no'lu şube, kreşle ilgili bir imza kampanyası başlatmış (bölgesel kreşler) ve kadın-

erkek birlikte örgütlemişler. Yerel yönetimlerden kreş talep edilmiş; ancak “yer yok” gerekçesiyle 

reddedilmiş. 

Kadıköy Belediyesi’ne ait 3 yuva mevcut. Ücretsiz, 8-5 saatleri arası açık. Her mahallede gönüllü 

evleri var ve buralarda çocuk eğitim merkezleri var. 6 yaş üstü hizmet veriyor. 0-3 yaş arası kreş 

gündemde; ancak yer yok.  Belediyenin kendi çalışanına ve herkese olmak üzere 2 kreş yöntemi 

var. Öncelikle çalışan kadınlara hizmet veriliyor. 

Başka bir konu, hasta olan çocuklar. Kreş çocuğun burnu bile aksa evine gönderiyor. Çocuğu hasta 

olanlar için ebeveyn izni düzenlenmeli önerisi oldu. 

Erkeklerin bakım hizmetlerini vermeleri kesinlikle önemli: “bakıcı abi”. Erkeklerin çocuk gelişimi 

bölümlerine girebilmelerinin önü açılmalı.  

Hava-İş Sendikası kadın-erkek herkese destek veriyor kreşle ilgili.  

Kreş olan işyerlerinde vardiya saatleri dikkate alınmıyor. 

Şişli Belediyesi’nin her semtte bir kreşi mevcut. 150-200 TL arası alınıyor.ancak toplamda 50 

kapasite falan ediyor ve 'eğitim kalitesi' açısından sorunlu. 

Bir soru: Kreş modelleri daha esnek de yapılandırılabilir mi? 

Bir katılımcının anlattığı, sübyan okulları: Esenyalı ve Bağcılar'da görüşmeler yamışlar. Sadece 

mahalledekilerin bildiği, kayıt dışı okullar ve büyük ölçüde cemaatlerin elinde. Buraların tercih 

edilmesi öncelikli olarak yemek ve yolun ücretsiz olması. Çocukları evlerinin kapısından servisler 

alıyor. Anneler için 'sohbet odaları' var. Vardiya saatine uygun, 24 saat ya da yatılı hizmet 

verebiliyor. Mesela Bağcılar'daki 4 yıldır varmış. 

Tarlabaşı Toplum Merkezi 

İTÜ’nün kreşlerinde puantaj sistemi uygulanıyor. Maliyeti düşük, en yüksek olan 300 TL 

Bağımsız anaokulları, Kürt çocuklar, asimilasyon problemi (bölgede Dünya Bankası kaynaklı 3 

yaştan itibaren açılan anaokuları var: 'asimilasyon politikası' olarak) 

Hafta sonları ve yaz tatillerinde ne olacak? 

Kreşlerin yönetiminde ebeveynin de olması ve içeriğin birlikte belirlenmesi önemli. Denetim 

kısmında da ebeveynin olmasının önemine değinildi.  



Kreşlere ulaşımın da ücretsiz olması gerekliliği konuşuldu. 

Genelde OSB'deki ya da büyük fabrikalardaki kadınlar işyerine yakın istiyor (boş zamanlarda 

çocuklarla gidip ilgilenebilmek için), ama genel anlamda kadınlar mahalle kreşi istiyor (Sevda'nın 

görüşmelerden aktardığı) 

Talepler… 

Ücretsiz kreş 

İstihdamdan bağımsız, çalışan çalışmayan tüm kadınlar/erkekler için kreş 

Yerel yönetim ve kamu finansmanında bir kreş 

24 saat açık, kolay ulaşılabilir, ücretsiz, nitelikli ve yaşam alanlarımızda açılacak kreşler 

Erkekler de bakım hizmetlerinde çalışmalı (taciz konusu ne olacak?) 

4+4+4’le okullar yarım gün oldu, etüt merkezleri de yaygınlaştırılmalı 

Yaz okulları da yaygınlaşmalı 

Kreşlere ulaşım da ücretsiz olmalı 

Kreş yönetiminde ebeveyn de yer almalı, içerik birlikte belirlenmeli 

 


