
İZMİR KREŞ ATÖLYESİ NOTLARI (Ocak 2013) 

1-BAKIM HİZMETLERİ NASIL DÜZENLENMELİ VE BU DÜZENLEMEDE KAMUNUN YERİ NE 

OLMALIDIR? 

Bakım hizmetlerinin sınıflandırılması gerekiyor 

      0-3 yaş : Bakıma ihtiyaç duyulan yaş kreş 

      3-4 yaş: Yuva 

      4-5 yaş: Anaokulu 

      6-17 yaş: Etüd/çocuk klübü 

Engelli çocuklar için rehebilitasyon merkezleri ihtiyaca karşılık vermiyor. Engelliler için ayrı bakım 

hizmetleri verimeli. Engelsiz çocuklarla zaman zaman bir araya getirilmelidir. 

Anaokulu, kreşler ve yuvalar ilkokullarla iç içe ve bağımsız olamalı. Bu kurumlarda çalışan kişiler 

çocuk gelişimi mezunu veya eğitimi almak zorunda. 

Vardiyalı personel için 24 saat açık kreşler olmalı. 

Sadece kreş değil gündüz bakım ihtiyaçları için saatlik bakım hizmetleri de verilmeli. 

Kreşlerde görev yapacak kişiler devlet tarafından atanabilir veya çocuk gelişimi konusunda 

eğitim almış kişiler çalıştırılabilir. Devlet tarfından atanan kişilerin de çocuk gelişimi konusunda 

eğitim alması gerekli. 

Her mahallede, her semtte, hatta imar izinlerinin içerisine konulmak üzere her toplu konutta 

kreş açılması gereklidir. 

Bunun için bakım hizmetleri yasal zemine oturtulmalı. 

Mahallelerde kreşleri belediyelerin açmasında yarar var. 

Devlet belediyelere kaynak aktarmalı. Bu konuda yönetmelik ve yasalar belediyeyi bağlar. 

Belediyeler kendi şirketleri üzerinden göstererek kreş açabilir. (İZMİR'de İZELMAN üzerinden) 

Kamunun bakım hizmetelerinde yeri ağırlıklı olmalı. Belediye, hastane vb. yerlerde kamu kendi 

öz kaynakları ile kreş açmalı. 

Kreşlerle ilgili yönetmelik ve esaslar net olmalı. 

Var olan iktidara göre kreş politikaları şekillenmemeli. 



Kamu kaynak aktarımı yapacağı gibi denetim mekanizmaları içinde de yer almalı. 

Ayrıca ilköğretim yaşının aşağı çekilmesi, bu yaşın çocukların kişisel bakımını yerine 

getirebilecekleri yaş olmadığı için ve görevlendirilen kişiler bu konuda yeterince değişik 

sorunların yaşanmasına neden olacak. Bununla ilgili de çalışma yürütülmeli. 

2- TOPLUMSAL CİNSİYET ROLLERİNİ AŞINDARACAK VE "AİLE KURUMU" ÜZERİNDEN 

İŞLEMEYECEK BİR SOSYAL POLİTİKA MÜMKÜN MÜ? 

Evet mümkün. Çocuk sadece anneye ait değil, bakımı da sadece anneye ait olmamalı. Bununla 

ilgili olarak çocuk doğduktan sonra babanın da anne kadar olmasa bile izin almasının önü 

açılabilir.  

Ayrıca çalışmayan kadınların da çocuk ve hasta bakım hizmeti yapma zorunluluğu yoktur. 

Bakım hizmeti veren kurumlarda kadın ve erkek çalıştırılması ve her iki cinsin de çocuk gelişim 

eğitimi almış olması gerekli. 

Kreşlerde kadın- erkek çalışanlara toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmeli. 

Kreşlerde çocuklara yönelik verilen eğitim toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifini yansıtan 

çerçevede olmalı. Bunun için en basitinden cinsiyetçi olmayan masal kitaplarının çocuklara 

okunması gösterilebilir. 

Ayrıca farkındalıklarımızla bir arada yaşayabilmemize olanak sağlayan eğitimler de verilmeli. 

Eğitim verecek kişilerin ruh sağlıklarının da önemi var. Ruh sağlığı düzgün kişiler seçilmeli. 

Özel bakım hizmeti veren yerlerde velilerle atölye çalışmaları yapılmalı. 

3- ŞİMDİYE KADAR BAKIM HİZMETLERİNE YÖNELİK HANGİ MODELLER UYGULANDI? BU 

MODELLERİN OLUMLU VE OLUMSUZ YANLARI NELERDİR? 

1- Kamu eli ile yürütülenler 

2- Milli Eğitim'e bağlı olanlar 

Kamunun olumlu yanları, belediye örnek verilirse bakım hizmeti kaynağı yetersizse kaynak 

aktarımına gidilebiliniyor. Mesela kreş ihtiyacı sonrasında etüd merkezi ihtiyacı oldu, kolaylıkla 

bu talepler karşılanabiliniyor. Servis gibi olanaklar sağlanabiliniyor. 

Kamuda verilen bakım hizmetlerinin kalitesinde sorun yaşanabiliniyor.  

Denetim sırasında konuyla ilgili olmayan kişiler konuya müdahale edebiliyor. 



Kamuda verilen bakım hizmetlerinin fiyatları özellere göre daha uygun olduğu için aileler 

ekonomik olarak daha az zorlanıyor. 

Özelde; 

Konu ile ilgisiz kişler kreş açabiliyor. 

Ancak velilerin istedikleri kreşi seçme avantajı var. 

Milli Eğitim'e bağlı özel kreşlerde veliler denetimi daha kolay yapıyor ve memnun kalmazlarsa 

koşulların değişmesinde etkileri oluyor. 

Sadece işleyişle ilgili sorunlar dışında her ikisinde de yemek hizmetleri bu konuda uzman 

olmayan kişiler tarafından veriliyor. 

4- KREŞ YARDIMINI NASIL DEĞERLENDİRİYORSUNUZ? KREŞ YARDIMI İŞ YERİNDE KREŞ HAKKINI 

AŞINDIRACAK BİR UYGULAMA MI? 

Doğru bulmuyoruz.  

Kreş yardımları işverenin bu konuyu istismar etmesine sebep olabilir. İşveren çalışanlardan imza 

toplayarak iş yerinde kreş açmanın çok maliyetli olduğunu ve kendi yönlendirdikleri kişilerin 

kreşlerinde çalışanların çocuklarının gönderilmesi baskısı kurabiliyor.  

Bu yardımın, piyasada bir bakım hizmetleri pazarını oluşturmak için yapıldığını düşünüyoruz. 

Yardımın doğrudan işçi kadına değil, patronlara verilmesi; işvereni bu yükümlülüklerinden 

arındırıp; nasıl kıdem tazminatlarını özel sigorta şirketlerine yönlendirmişlerse burada da aynı 

şey söz konusu. Sermayeye ek finans sağlıyor. 

5- KREŞ YARDIM PAKETİ, BAKIM HİZMETLERİNİN NERESİNDE DURUYOR? 

Öncelikle, yardım paketi ismini kabul etmiyoruz. Kreş kazanılmış bir haktır. Kolektif bir hakkın 

yardıma dönüşmesi kadın emekçiler açısından uzun vadede yarar değil zarar getirecektir. 

6-KREŞ DESTEĞİNDEN KİM YARARLANACAK/ YARARLANMALI? 

Kreş desteğinden tam zamanlı güvenceli kadınlar yararlanıyor. Merdiven altı, kayıtsız çalışan, 

esnek çalışan, ev eksenli çalışan, tarım işçisi çoğu kadın bu yardımdan yararlanamayacak. 

Güvenceli-güvencesiz çalışan, hatta çalışmayan kadınlar bile yararlanmalıdır; çünkü kadının asli 

görevi çocuk bakımı değildir. 

 



7- KREŞ DESTEĞİNDEN HANGİ KOŞULLARDA YARARLANILIYOR/YARALANILMALI? 

Kreş yardımı puanlama sistemi ile veriliyor. Gelir durumuna göre 0-100 gibi bir puana tabi 

tutulacak. Bu puanlamaya göre kadının kendisine değil doğrudan kreşe verilecek. Bu gelir 

durumu neye göre hesaplanacak? Eşlerin geliri hesaba katılacak mı? Eğer öyle ise aile geliri 

üzerinden puanlama birçok kadının bu paradan yararlanamamasına neden olacak. 

Kadınlar ve çocuklar üzerindeki eşitsizliği körükleyecek. Oysa her çocuk için kreş haktır. 

Olması gereken asgari geçim indirimi göz önüne alınarak yapılmalı. Asgari geçim indirimi 

üzerindekilerden puanlama ile ücret alınabilir. Ancak bunun dışındakiler için ücretsiz olmalıdır. 

8- KREŞ DESTEĞİNİN DÜZEYİ, NİTELİĞİ, DENETİMİ NE OLACAK/ OLMALI? 

Öncelikle denetim şeffaf olmalı. 

Denetim ilkelerinin belirlendiği yönerge çıkarılmalıdır. 

Denetim bakım hizmeti veren yerlerin sadece fiziki koşulları ve ruhsat kontrolleri üzerinden 

olamamalıdır. Eğitim veren kişilerin çocuklarla iletişimleri ve yeterlilikleri ile de ilgili olmalıdır.  

Denetim sırasında velilerin fikirleri de dikkate alınmalıdır.  

Denetim bir komisyon şeklinde olabilir. Bu komisyondakiler ayrı ayrı ya da birlikte denetimi 

sağlayabilir. Komisyon veli derneklerinden temsilci, ilgili derneklerden (psikologlar derneği, vs.)  

temsilci, STK'lardan temsilci (Sendikalar- Kadın Örgütleri), kamudan uzman bir temsilci şeklinde 

olabilir. 

Denetimi yapacak kişlerin Milli Eğitim müfettişleri yerine, çocuk gelişimi konusunda eğitim almış 

kişlerden seçilmesi gerekli. 

9- KREŞ DESTEĞİ HANGİ MEKANİZMALAR VE KAYNAKLARLA SAĞLANACAK/SAĞLANMALI? 

300 TL'lilk kaynak işsizlik fonundan, sosyal yardımlaşma ve dayanışma teşvik fonundan ve çalışan 

kadınların ücretinden (%15 KESİNTİ) sağlanacak. 

Hastane gibi kamunun açması gereken yerlerde kamu bu ihtiyacı kendi öz kaynakları ile 

sağlayabilir.  

Mahalle, semt ve hatta toplu konutlarda finasman oluşturulacak bir fon ile yapılabilir. 

Bunun için bakım hizmetleri ile ilgili fon kurulabilir. Bu fondan çocuğu olan herkesin 

faydalanması sağlanmalıdır. Bu fon asgari geçim indirimi üzerindeki kişilerden puanlama ile 

kamudan belli bir prim ve işverenden belirli bir prim oranında olmalıdır. 



Bakım hizmetleri belediyeler eli ile yürütülmelidir. Bu fonun kullanımı yerel yönetimlerin yetkisi 

altında olmalıdır. 

Asgari geçim indirimi altında olan kişilerden kesinlikle ücret alınmamalıdır. 

10- KREŞ DESTEĞİ SOSYAL HAK TEMELLİ BİR HİZMETTEN PİYASA TEMELLİ BİR HİZMETE 

DÖNÜŞÜYOR MU? 

Kesinlikle evet. 

Devlet yardım paketi hizmeti ile bu hizmetleri piyasaya sunmak istiyor. Kendi yükümlülüğünden 

kurtulup 300 TL yardım adı altında sadaka zihniyeti ile bakım hizmeti pazarı yaratmak istiyor. Bu 

hizmetler tamamen özel sektöre devrediliyor. 

Oysa bakım hizmetleri bir haktır. Piyasaya sunulamaz. 

TOPLANTIDA VARILAN SONUÇLAR; 

1- Bakım hizmetleri sadece çocuklara yönelik düşünülmemeli. Ayrıca, yaşlı bakımı ve hasta 

bakımının da kadın çalışması önünde önemli bir engel olduğu fark edilmelidir. 

2- Mahallelerde bakım hizmeti ile ilgili gerekirse kapı kapı dolaşılarak anket çalışması yapılmalı. 

Kadınların talepleri ve bu konuya bakış açıları belirlenmelidir. 

 

 


