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Önsöz

Türkiye’de sunulan kurumsal çocuk bakım hizmetleri yetersiz kalmaktadır. Toplumsal 
cinsiyet temelli şekillenen işbölümü bağlamında bakım sorumlulukları kadınların üzerinde 
görülmekte ve bu hizmetlerin daha çok hanede kadınlar tarafından yerine getirilmesi 
beklenmektedir. Bu durum, hem çocukların bu hizmete erişim hakkını engellemekte, hem 
de kadınların istihdam dâhil tüm sosyal yaşama katılımını son derece zorlaştırmaktadır. 
Kurum temelli çocuk bakım ve eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması özellikle kadınlar 
ve çocuklar açısından hayati önem taşımaktadır. Bu eksikliğin giderilmesinde ise, yerel 
yönetimler tarafından açılacak kreşlerin önemli olduğu düşünülmektedir.

KEİG Platformu’nun erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine yönelik çalışmalarının 
bir ayağını oluşturan bu çalışma, yerel yönetim birimlerinden biri olan belediye kreşlerine 
odaklanmaktadır. 2014-2015 yıllarında yürütülen çalışmada araştırma alanı olarak İstanbul 
seçilmiş, kreşe sahip olan belediyeler araştırılmış ve mevcut belediye kreşlerinin nasıl 
işlediğini anlamaya yönelik bir çalışma yürütülmüştür1*Araştırma kapsamında, İstanbul’da 
kreş açmış tüm belediyelerle yüz yüze görüşmeler yapılmış, mevcut durumdan hareketle 
bu kreşlerin daha yaygın ve ulaşılabilir olması için neler yapılabileceğine ilişkin çözüm 
önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır.

Yüz yüze görüşmeleri kabul ederek araştırmaya katkıda bulunan Bakırköy, Beşiktaş, 
Beyoğlu, Kartal, Kadıköy, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyelerine; erken çocukluk bakım 
ve eğitim hizmetleriyle ilgili çalışmaları yürüten tüm KEİG Platformu üyesi örgütlere ve 
bu çalışmayı gerçekleştirerek yayına hazırlayan Nihal Şirin PINARCIOĞLU’na ve Ayşegül 
TAŞITMAN’a teşekkürlerimizi sunarız.

KEİG Platformu
2016

*1 Araştırma sonrası tarihlerde diğer bazı belediyelerin de (Esenyurt Belediyesi gibi) kreş açtıkları 
bilgisi alınmıştır.
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Giriş

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı (ASPB), 
Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Sendikalar, Büyük Ölçekli İşletmeler, 
Dernek ve Vakıflar ile gerçek ve tüzel kişiler erken çocukluk bakım ve eğitim hizmeti 
sunabilmektedirler. Hizmet sunan bu kurumların sayısı 27.793’tür ve bu kurumlar sadece 
1.209.106 çocuğa ulaşmaktadır. Oysa Türkiye’de 0-6 yaş arası çocuk nüfusuna baktığımızda 
sayının 8.839.164 olduğu görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’de çocuk bakım hizmetlerinde 
yeterli bir kurumsallaşmadan söz etmek henüz mümkün değildir. Çocuk bakımı, bir 
kamu sorumluluğu olarak algılanmamakta, bu hizmetin daha çok hanelerde “kadınlar” 
tarafından sunulması beklenmektedir; çünkü çocuk bakımı da diğer bakım hizmetleri gibi 
kadın olmanın “doğal” bir uzantısı olarak kabul edilmektedir. Nitekim Türkiye İstatistik 
Kurumu (TÜİK)2012 yılı verilerine göre1  0-5 yaş arası çocukların bakımını annelerin 
üstlenme oranı %90 iken bu oran babalarda sadece %1,5’tir. Çocuk bakımını annelerden 
sonra en çok babaanneler (%4,8) ve anneanneler (%3,5) diğer bir anlamda yine kadınlar 
üstlenmektedir. Kreş ve anaokulları gibi erken çocukluk bakım ve eğitim hizmeti sunan 
kurumlar ise yakın akrabalar ve bakıcıların toplamıyla birlikte kalan%0,6’lık oranın içinde 
yer almaktadır.

Çocuk bakım hizmetlerinin yeterince kurumsallaşmaması özellikle kadınları ve çocukları 
olumsuz olarak etkilemektedir. Kadınlar, başta istihdam olmak üzere toplumsal yaşamın 
herhangi bir alanına bakım yükümlülükleri nedeniyle katılamazken, çocuklar da sağlıklı 
gelişimlerine katkı yapacak olan bir haktan yoksun kalmaktadırlar. Bu nedenle, erken 
çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin kurumsallaşması için önemli adımların atılmasına 
gereksinim duyulmaktadır. Hizmetlerin kurumsallaşması, yaygınlaşması ve her kesim 
tarafından erişilebilir olması için yerel yönetimler tarafından verilecek ücretsiz ya da düşük 
maliyetli kreş hizmetlerinin bu adımlardan biri olabileceği düşünülmektedir. Bu bağlamda, 
öncelikle yerel yönetimler tarafından sunulan çocuk bakım hizmetlerinin incelenmesi, 
işleyen ve aksayan yönlerinin tespit edilerek bir değerlendirme yapılması gerekmektedir. 
Bu çalışma, böyle bir ihtiyaçtan yola çıkarak tasarlanmıştır.

Bu amaçla, İstanbul’daki belediye kreşleriyle yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Görüşmelerde kreşlerinkapasite ve ücretleri, hizmet sunulan saatler, fiziki koşulları, 
denetimleri, çocukların ulaşımının nasıl sağlandığı, kreşe kabul kriterleri, verilen eğitimler 
ve personelin niteliği gibi konularla ilgili sorular yöneltilmiş ve araştırma sonucunda bir 

1 TÜİK 2012, Gelir ve Yaşam Koşulları Raporu, http://www.turkstat.gov.tr/PreHaberBultenleri. 
 do?id=13594
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değerlendirme yapılmıştır. Ancak bu değerlendirmelere geçmeden önce, Türkiye’de genel 
olarak erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin durumuna ve yerel yönetimlerin bu 
hizmetleri sunmasına ilişkin genel bir çerçeve çizilecektir.

 1.Türkiye’de Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin   
   Durumu

Daha önce de belirtildiği üzere Türkiye’de kurum temelli çocuk bakım hizmetleri yaygın 
olarak sunulmamaktadır. Halihazırda sunulan hizmetlere bakıldığında ise bu hizmetlerin 
temel olarak MEB ve ASPB’ye bağlı kurumlar tarafından sunulduğu görülmektedir. 
Bu bakanlıklara bağlı olarak kamu ve özel sektörün yürüttüğü çocuk bakım ve eğitim 
hizmetleri; anaokulu, anasınıfı, kreş ve gündüz bakımevi, çocuk yuvası vs. gibi çeşitli adlar 
altında verilmektedir. Öte yandan, kamu kuruluşlarının kendi çalışanları için açılan kreş ve 
gündüz bakımevleri, İş Kanunu’na bağlı olup 150 üzeri kadın çalışanı olan bazı işyerlerinin 
sunduğu hizmetler ile Organize Sanayi Bölgesi (OSB), sendikalar, yerel yönetimler ve Sivil 
Toplum Kuruluşları’nın (STK) sundukları hizmetler de bulunmaktadır. Türkiye’de erken 
çocukluk bakım ve eğitim hizmeti sunan kurum sayısı 27.793’tür (Bkz. Tablo-1).

Türkiye Okul Türü Okul/
Kurum

Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı

Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek

Genel 
Toplam

Okul Ön-
cesi Eğitim 

ve Özel 27.793 1.209.106 575.757 633.349 72.228 68.357 3.871

Okulöncesi 
Eğitim 

(Resmi) 23.135 1.017.436 486.260 531.176 54.145 50.581 3.564

Okulöncesi 
Eğitim 
(Özel) 4.658 191.670 89.497 102.173 18.083 17.776 307

MEB Ana-
okulları 

(Resmi ve 
Özel)

6.788 483.522 229.237 254.285 32.463 30.738 1.725

Ana-
sınıfları 

(Resmi ve 
Özel)

21.005 725.584 346.520 379.064 39.765 37.619 2.146

Diğer 657 Sayılı 
K. 191. 

Maddeye 
göre açılan 
kurumlar 
(Resmi)

56 3.479 1.655 1.824 319 243 -

Toplum 
Temelli 

Kurumlar 
(Resmi)

692 21.020 10.636 10.384 1.383 1.383 -

Aile ve 
Sosyal 

Politikalar 
Bakanlı-

ğı’na Bağlı 
Kreş ve 

Bakımevle-
ri (Özel)

1.385 46.757 21.380 25.377 6.386 6.386 -

İş Kanu-
nu’na Göre 

İşletme-
lerde Açı-

lan Kreşler 
(Özel)

1 63 28 35 9 9 -

Kaynak: MEB, Milli Eğitim İstatistikleri, 2015-2016.

Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşu, özel işyeri, organize sanayi bölgesi kreşleri gibi diğer 
kreşlerin sayılarıyla ilgili net verilere ulaşılamamakla birlikte, MEB’in her yıl yayımladığı 
Milli Eğitim İstatistikleri’ne 2015-2016 yılında iki yeni kategori eklenmiştir (Bkz. Tablo-1). 
Bu kategorilerden biri, “toplum temelli kurumlar”dır. Bu kategori içine Diyanet İşleri 
Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş arası kurslar, belediyelerce açılan kreşler ve derneklerce açılan 

Tablo-1: Türkiye’de Sunulan Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetleri
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ise 56’ya gerilemiştir (MEB Milli Eğitim İstatistikleri, 2008/2016). Bu veriler de merkezi 
ve yerel yönetimler tarafından sunulan hizmetlerin ve işyeri kreşlerinin yetersiz olduğunu, 
özel kreşlerin ise yüksek ücretlerle bu hizmeti sunması nedeniyle çocuk bakım ve eğitim 
hizmetleri toplumun her kesimi tarafından erişilebilir olmadığını, devletin çocuk bakım ve 
eğitimini büyük ölçüde haneye bıraktığını bir kez daha ortaya koymaktadır. 

 2. Erken Çocukluk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin 
     Yerel Yönetimler Tarafından Sunulması

Türkiye’de erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerine ayrılan kamu kaynakları oldukça 
sınırlıdır.Ayrılan bu pay GSYİH’nin yaklaşık olarak %0,1’ine denk gelmektedir (ERG-AÇEV, 
2013). Özel sektörün sağladığı hizmetler ise toplumun her kesimi tarafından erişilebilir 
değildir ve özellikle bölgeler arasında ciddi eşitsizlikler söz konusudur. Bu noktada, yerel 
yönetimlerce açılacak olan ücretsiz ya da düşük maliyetli bakım ve eğitim kurumları, 
bu hizmetlerin yaygınlaşmasında son derece önemli olacaktır. Burada “kurumsal bakım 
hizmetlerinin bölgesel ve yerel özelliklere uygun yenilikçi modellerle güçlendirilmesi” 
ve “yerel yönetimlerin, çocuk ve yaşlı bakım hizmetlerinde daha çok sorumluluk 
üstlenmesi” önem taşımaktadır (Ecevit, 2008). Dünyada da 1980’lerden itibaren hizmet 
sunumunda yerelleşme eğilimleri gözlenmektedir. Bu noktada çocuk bakım hizmetlerinin 
de yerelleştirilmesi gündeme gelmiştir. Hizmetlerin yerinden sunumu yerel ihtiyaçların 
tespitini kolaylaştırma ve yurttaşlarla yakın ilişki kurularak farklılaşan ihtiyaçlara göre 
hizmet sunumunu mümkün kılma imkanı taşımaktadır. Bununla birlikte, yerelleşme, 
bu hizmetlerin sunumunda niteliksel ve niceliksel birtakım eşitsizlikleri de beraberinde 
getirme riski taşımaktadır (Kalfa, 2010). Bu nedenle yerel yönetimlerin gelirlerinin de 
bölgesel olarak farklılıklar taşıdığı göz önünde tutulmalı, bu farklılıklara göre merkezi 
bütçeden gerekli pay aktarımları yapılmalıdır.

Yerel yönetimlerin kreş açmaları konusu kadın örgütleri tarafından gündeme taşınmış,6  
konuyla ilgili çeşitli illerde çalışmalar yürütülmüştür.7  Konu, son olarak 64. Hükümet 
tarafından da gündeme alınmış ve eylem planında “ilk 6 ayda yapılacaklar” arasında yer 
almıştır.8  Bu kapsamda Belediye Kanunu’nun 14.maddesine “nüfusu 100 binin üzerindeki 
belediyelerin kreş açması zorunludur” ibaresi ekleneceği haberleri gündeme gelmiştir.9  

6 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.kaderankara.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/beledi 
 yekadinlarada.pdf ve
 http://www.kaderankara.org.tr/wp-content/uploads/2015/05/yerelyonetimlereiliskin.pdf
7 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://bianet.org/bianet/kadin/156148-bes-belediye-kres-sozu-verdi-ka 
 ci-tutacak
8 Ayrıntılı bilgi için bakınız: https://www.akparti.org.tr/site/haberler/64.-hukumetin-ey  
 lem-plani/81171#1
9 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www.sabah.com.tr/ekonomi/2016/01/03/nufusu-100-bi  
 ni-gecen-belediyeye-kres-zorunlu

kreşler dahil edilmiştir. Buna göre, Türkiye’de çocuk bakım hizmeti sunan 692 adet toplum 
temelli kurum vardır. Diğer kategori ise “İş Kanunu’na göre işletmelerde açılan kreşler”dir. 
Bu şekilde açılan yalnızca 1 kreşin olduğu bilgisi verilmiştir. Ancak daha önce TBMM’de bir 
soru önergesine verilen yanıtta denetimi yapılan işyerleri arasında kreş açması gereken 172 
işyerinden 76’sında kreş bulunmadığı bilgisi verilmiştir.2  Dolayısıyla ya verilerle ilgili ciddi 
sorunlar bulunmaktadır ya da bu kreşler kapatılmıştır. 

Bu hizmetlerden yararlanan toplam çocuk sayısı ise ağırlıklı olarak 3-5 yaş arası olmak 
üzere 1.209.106’dır. Türkiye’deki 0-6 yaş arası toplam çocuk sayısı TÜİK verilerine göre 
8.839.164’tür. 3-5 yaş arası çocuk nüfusu 3.723.706 iken, 3-5 yaş arası net okullulaşma 
oranı %32, 7’dir.3 3 yaş altındaki çocukların okullulaşma oranı ise oldukça düşüktür. OECD 
2013 verilerine göre3 yaş okullulaşma oranı OECD ortalamasında % 74, AB ortalamasında 
% 80 iken Türkiye’debu oran sadece% 7’dir.4 Bu veriler, 0-3 yaş arasındaki çocuklara 
sunulan bakım hizmetlerinin son derece sınırlı olduğuna işaret etmektedir. 3-6 yaş arası 
çocuklara sunulan bakım ve eğitim hizmetlerinden ise çocukların yarısından daha azı 
yararlanabilmektedir. Diğer yandan kurum temelli sunulan çocuk bakım hizmetlerinin 
niteliğine ilişkin bir standarttan söz etmek de mümkün değildir. Yüksek ücretler talep eden 
kurumların sundukları hizmetler ile görece daha düşük ücret alan kurumların sundukları 
hizmetler arasında nitelik açısından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Kamu ve özel 
işyerinde çalışanların çocukları için kurumların kendileri tarafından açılan kreşler ise ya 
daha düşük ücretli ya da ücretsiz olsa da yaygın değildir. Türkiye’de 150 üzeri kadın çalışanı 
olan özel işyerlerinin kreş açma zorunluluğu bulunmakla birlikte, işletmelerin %99,9’unu 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler’in (KOBİ) 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 sunulmadığı, işletmelerin bir teftiş olduğu halde verilecek cezayı ödemeyi 
tercih ettikleri anlaşılmaktadır (Dedeoğlu, 2009). Buradaki diğer kritik nokta, işyerlerinin 
kreş açmasının kadın çalışan sayısı koşuluna bağlanmasıdır. Çocuk bakımını kadınların 
sorumluluğunda gören anlayışın bir uzantısı olan bu koşulun değişmesi önem taşımaktadır. 
Bu kreşlerin açılması kadın çalışan sayısı koşuluna değil, toplam çalışan sayısı ya da çocuk 
sayısı koşuluna bağlanmalıdır. 657 sayılı kanunun 191. maddesine göre kamu kurum ve 
kuruluşlarında çalışanların çocukları için açılan kreş ve gündüz bakımevlerinin sosyal 
tesis kapsamına alınması ve giderlerini kendilerinin karşılaması zorunluluğu getirilmesiyle 
birlikte sayıları oldukça düşmüştür. 2008’de 497 olan kreş sayısı, 2015’de 121’e ve 2016’da 

2 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://www2.tbmm.gov.tr/d24/7/7-19413sgc.pdf 
3 ERG, 2015.
4 OECD, 2015.
5 Kadir Gökmen Öğüt’ün sunduğu soru önergesine Faruk Çelik tarafından verilen yanıt için bakınız:
 http://www2.tbmm.gov.tr/ d24/7/7-19413sgc.pdf
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Bu alan araştırması kapsamında yapılan ön araştırma sırasında İstanbul’daki 39 ilçe 
belediyenin 9’unda11  kreş olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Ancak yüz yüze görüşmek için 
randevu alımı aşamasında Çatalca Belediyesi’nin kreşi olmadığı belirtilmiştir. Alan 
araştırması sonucunda İstanbul’da Bakırköy Belediyesi’ne bağlı 7, Beşiktaş Belediyesi’ne 
bağlı 2, Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı 9, Kadıköy Belediyesi’ne bağlı 3, Kartal Belediyesi’ne 
bağlı 11, Maltepe Belediyesi’ne bağlı 5, Sarıyer Belediyesi’ne bağlı 3 ve Şişli Belediyesi’ne 
bağlı 6 olmak üzere toplam 46 kreş ve gündüz bakımevi bulunduğu öğrenilmiştir. 
Toplamda 2.970 çocuk kapasiteli olan belediye kreşleri çoğunlukla 3-6 yaş arası çocuklara 
bakım hizmeti sunmaktadır ve doluluk oranları -bir belediye kreşi dışında12  yüzde 100’dür.
Yapılan görüşmelerde tüm belediye kreşlerine kapasitelerinin çok üzerinde talep olduğu 
vurgulanmıştır.

Tablo-2: İstanbul’da Belediye Kreşleri
Belediye Okul/Kurum Sayısı Toplam Kapasite Doluluk
Bakırköy 7 592 %100
Beşiktaş 2 150 %90
Beyoğlu 9 660 %100
Kadıköy 3 248 %100
Kadıköy 11 550 %100
Maltepe 5 250 %100
Sarıyer 3 160 %100

Şişli 6 360 %100
Toplam 46 2970

İstanbul’daki 8 belediyeye ait kreşlerle yapılan yüz yüze görüşmeler sonucu, belediye 
kreşlerinin hangi gereksinimden hareketle kurulduklarına, çocuk bakım hizmetlerini nasıl 
sunduklarına, finansmanın nasıl sağlandığına, kapasite ve ücretlerine, çocukların kreşe 
kabulündeki kriterlere ve verilen eğitimlere yönelik birtakım bilgiler derlenmiştir. Aşağıda 
bu bilgilere yer verilmektedir.

 3.1. Bakırköy Belediyesi

Bakırköy Belediyesi’ne ait 7 kreş bulunmaktadır. 3-6 yaş arası toplam 580 çocuğun 
yararlandığı bu kreşler tam kapasite olarak çalışmaktadır. 08:00-16:30 (yaz aylarında 
08:30-17:00) saatleri arasında hizmet veren kreşlerden çocuklar ücretsiz olarak 

11 Bu ilçeler; Bakırköy,Beşiktaş, Beyoğlu, Çatalca, Kadıköy, Kartal, Maltepe, SarıyerveŞişli.
12 Talep çok olmasına rağmen, bazı şartlardan dolayı kayıt kabul edemedikleri için kapasitenin çok az  
 altında hizmet verdikleri görülmektedir.

Ancak bununla ilgili bir düzenleme olmamış ve 65. Hükümet bu konuyu henüz gündeme 
almamıştır. 

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. maddesi belediyelere okulöncesi eğitim kurumu 
açma yetkisi vermekteydi; ancak bu madde okulöncesi eğitim hizmetinin yerel değil ulusal 
nitelikte bir hizmet olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından 2007 yılında iptal 
edilmiştir. Bu durum, belediyelerde okulöncesi eğitim kurumu açma konusunda çekinceler 
yaratmaktadır. Yasal olarak net bir çerçeveye gereksinim olduğu açıktır; ancak hali hazırdaki 
durumda da bu hizmetin sunulmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.10 Yerel 
yönetimler yasada yer alan sosyal hizmet yükümlülüklerine dayanarak bu hizmetleri yerine 
getirebilmektedir. 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediyeler, gelirlerinin 
%1’lik bölümünü sosyal amaçlı hizmetlerde kullanmak zorundadır. Yerel yönetimler, 
sosyal hizmetler kapsamında erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerini, ASPB ve MEB 
denetiminde doğrudan kendileri verebilecekleri gibi çeşitli işbirlikleri kapsamında da 
bu hizmeti sağlayabilirler. Dolayısıyla belediyelerin çocuklar, kadınlar, gençler, engelliler 
gibi grupların sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak için harcama kalemleri 
oluşturmalarının ve bu hizmeti sunmalarının önünde bir engel bulunmamaktadır. Nitekim 
Türkiye’de bazı belediyeler 3-6 yaş arası çocuklar için bakım ve eğitim hizmeti sunmaktadırlar.
Bir sonraki bölümde bu çalışma kapsamında yapılan alan araştırması bağlamındaİstanbul’da 
çocuk bakım hizmeti sunan belediyelere odaklanılmaktadır. Bu odaklanmanın amacı, 
çocuk bakım hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılmasında önemli bir katkısı 
olacağı düşünülen yerel yönetim kreşlerinin bu hizmetleri nasıl sunduklarını anlamaya 
çalışmak ve bir değerlendirme yapmaktır.

 3. İstanbul’da Belediyeler Tarafından Sunulan Çocuk Bakım   
 Hizmetleri

TÜİK 2014 verilerine göre İstanbul’da 0-3 yaş arası 883.113, 4-6 yaş arası 671.469 olmak 
üzere 0-6 yaş arası toplam çocuk sayısı 1.554.582’dir. Bununla birlikte bu yaş aralığındaki 
çocuklardan yalnızca 179.384’ü bakım ve eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir 
(Milli Eğitim İstatistikleri, 2015). İstanbul’da çocuk bakım ve eğitim hizmeti sunan 3.161 
kurum bulunmaktadır. İçinde yerel yönetim kreşlerinin de yer aldığı MEB’e bağlı olmayan 
resmi kurum sayısı ise (kamu kurumlarında çalışanların çocukları için açılan kreşler ve 
toplum temelli kreşler) Türkiye genelinde 748 iken, İstanbul’da 110’dur. Sadece 4.528 çocuk 
bu kreşlere gitmektedir. Yani bu kurumların çoğunluğu İstanbul’da olmasına rağmen 
ihtiyacı karşılayacak sayıda değildir. Ayrıca bu verilerden-il bazında ayrıştırılmadığı için- 
yerel yönetimlere ait kaç kreşin olduğu bilgisine ulaşılamamaktadır. 

10 Ayrıntılı bilgi için bakınız: http://tegm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2013_07/23123442_final  
 toplumtemellechpdf.pdf
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bilgilendirme yapılmaktadır. Kreşlerden birinin yetkilisi, çocuklar arasında ciddi bir sosyo-
ekonomik fark olduğunu ve ebeveynlerin bu durumdan zaman zaman çeşitli gerekçelerle 
rahatsız olduklarını ifade etmiştir. Kreşlerde haftanın iki günü gelen psikolog ve hemşire ile 
üç gün gelen 2 branş öğretmeni bulunmaktadır. Öğretmenler, çocuk gelişimi ve okulöncesi 
bölümlerden lise, ön lisans ya da lisans mezunudurlar. 

 3.3. Beyoğlu Belediyesi

Beyoğlu Belediyesi’ne ait14  Semt Konakları15  bünyesinde hizmet veren 9 okulöncesi eğitim 
merkezi bulunmaktadır. Kapasitesi 40 ila 150 çocuk arasında değişen anaokullarından 
semt konaklarının bulunduğu mahallelerde16  yaşayan toplam 660 çocuk yararlanmaktadır. 
4-6 yaş arası çocuklar için sabah ve öğleden sonra olmak üzere 2 grupta eğitim verilen 
anaokullarında aylık yarı zamanlı bakım ücreti 55 TL’dir. Çocukların beslenmeleri haftada 
1 gün belediye tarafından, diğer günler velileri tarafından karşılanmaktadır. Çoğunlukla 
25’er kişilik olan sınıflarda 1 öğretmen ve 1 yardımcı öğretmenin yanı sıra stajyerler de 
bulunmaktadır.

Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı anaokullarının hepsi bir bahçeye ve oyun odasına sahiptir. 
Fiziksel koşullarının çocukların sağlıklı gelişimine uygun olduğu belirtilmiştir. Bakım ve 
eğitim merkezlerinin denetimi, Belediye’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 
yapılmaktadır. 

Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı anaokullarında MEB müfredatına bağlı kalındığı, Morpa ve 
Tübitak yayınlarının ve materyallerinin kullanıldığı belirtilmiştir. Anaokullarında akıl 
oyunları atölyesi, okuma çalışmaları, matematik, Türkçe dil becerisi, deney atölyeleri, resim, 
fen ve hayat bilgisi gibi ders ve etkinlikler düzenlenmektedir. Yanı sıra belediye tarafından 
çocuklar için sanatsal ve kültürel birçok gezi ve aktivitenin düzenlendiği belirtilmiştir. 
Ayrımcılıklara karşı farkındalık sağlayacak özel bir çalışma yürütülmemektedir. Bununla 
birlikte eğitmenlerin pozitif ayrımcılıkla ilgili çeşitli seminerlere katıldığı ve edinilen 
bilginin çocuklara aktarıldığı ifade edilmiştir. 

Beyoğlu Belediyesi’ne bağlı anaokullarında her dönem biri oryantasyon olmak üzere üç 
veli toplantısı yapılmakta, ayrıca velilerden talep gelmesi durumunda özel zamanlarda 
da görüşmeler yapılmaktadır. Veliler için çeşitli eğitim seminerleri düzenlemektedir. Her 
anaokulunun ebeveyn profilinin bulundukları semtlere göre farklılaştığı anlaşılmaktadır. 
Bazı anaokullarındaki ebeveynler görece daha iyi ve güvenceli işlerde çalışırken, bazı 

14 Belediye’nin ayrıca kendi personelinin çocukları için açtığı ücretsiz bir kreşi de bulunmaktadır.
15 Ayrıntılı bilgi için:  http://semtkonaklari.beyoglu.bel.tr/semtkonaklari/default.aspx?SectionId=961
16 Ayrıntılı bilgi için:  http://semtkonaklari.beyoglu.bel.tr/haberler/default.aspx?SectionId=963&Con 
 tentId=5115

yararlanabilmektedir. 12 ay boyunca hizmet veren kreşlerden Bakırköy sınırları içinde 
ikamet eden çalışan ebeveynlerin çocukları ile ilçedeki kamu kurum ve kuruşlarında 
çalışan ebeveynlerin çocukları yararlanabilmektedir. Çocuklar, ücretsiz servislerle sabah 
Belediye önünden alınıp, akşam yine Belediye önüne bırakılmaktadırlar. Yaş gruplarına 
göre ayrılmış sınıflarda eğitim alan çocuklara, İngilizce, müzik, resim, dans, yüzme, tenis, 
satranç gibi branş dersleri verilmektedir. Eğitim içerikleri, MEB müfredatına uygun olarak 
okulöncesi öğretmenleri tarafından belirlenmektedir. Kreşte, çocuklar için geziler, sinema, 
tiyatro etkinlikleri ve yılsonu gösterileri düzenlenmektedir. Diğer kreşlerden farklı olarak 
kreşlerin fiziki koşulları engelli çocuklar için de uygundur. Kreşlerde her sınıfta çocuk 
gelişimi alanında lise, ön lisans ya da lisans düzeyinde eğitim almış bir öğretmen ve bir 
yardımcı öğretmen bulunmaktadır. Ayrıca her kreşte psikolog ve hemşire de bulunmaktadır. 
Kreş, Belediye tarafından iç denetime tabi tutulmaktadır.

 3.2. Beşiktaş Belediyesi

Beşiktaş Belediyesi’ne ait 2 kreş bulunmaktadır. Kreşlerden biri 80, diğeri 70 kapasiteye 
sahiptir ve şu an her iki kreşten 3-6 yaş arası toplam 135 çocuk yararlanmaktadır.13 08:00-
17:00 arası açık olan kreşlerin ücretleri; belediye personelinin çocukları için 132 TL, devlet 
memurlarının çocukları için 300 TL ve diğer çocuklar için 600 TL’dir. Ayrıca ücretsiz 
kontenjandan yararlanan çocuklar da bulunmaktadır. Ücretlere, eğitim materyalleri 
hariç, tam gün bakım ve eğitim ile beslenme giderleri dâhildir. Ulaşım için ücretsiz servis 
imkânı bulunmamaktadır. Kreşlere alım önceliği belediye personeli, devlet memurları, 
ücretsiz kontenjandan yararlananlar ve kontenjan durumuna göre gelen diğer talepler 
şeklinde belirlenmiştir. Kreşlerden çoğunlukla belediye personeli ve devlet memurlarının 
çocukları ile ücretsiz kontenjandan yararlanan çocuklar hizmet almaktadır. Kreşlerin bina 
ve taşerona bağlı çalışan personel giderleri belediye tarafından, diğer giderleri ise kreş 
bütçesinden karşılanmaktadır. Kreşlerden birinde 5 sınıf, diğerinde 4 sınıf bulunmaktadır 
ve yaş grubuna göre ayrılmış sınıf başına 2 öğretmen düşmektedir.

Kreşlerin fiziksel koşulları, çocukların sağlıklı gelişimine uygundur. Kreşlerde geniş bir 
bahçe ve yeşil alan mevcuttur. Kreşler, ASPB tarafından yılda bir kez denetlenmektedir. 

Kreşlerde MEB müfredatı temel alınarak ve farklı eğitim programlarından da yararlanılarak 
eğitim içerikleri oluşturulmaktadır. Sanat etkinliği, fen ve matematik etkinliği, Türkçe ve 
okuma yazma etkinliği, müzik ve İngilizce gibi branş dersleri verilmektedir. 

Beşiktaş Belediyesi’nin kreşlerinde, velilerle rutin toplantılar yapılmaktadır. Veli ve kreş 
arasında her gün gelip giden iletişim defterleri yoluyla da çocukların gelişimine yönelik 

13 Talep çokolmasına rağmen 80 kapasiteli kreşte 65 çocuk bulunmaktadır. Yetkili tarafından bunun  
 nedeni, her  başvuruyu kabul edememeleri olarak açıklanmıştır.
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anaokullarındaki ebeveynler ise mevsimlik, geçici ve güvencesiz işlerde çalışmaktadır. Aynı 
anaokulundaki çocukların sosyo-ekonomik durumlarının benzer olduğu belirtilmiştir. 
Diğer yandan anaokulları birçok kurumla ve sivil toplum örgütüyle ortak çalışmalar 
yürütmektedir. Örneğin AÇEV’le çocuklara okuma atölyesi, velilere aile eğitimi, anne 
eğitimi, baba-çocuk atölyeleri gibi etkinlikler düzenlenmektedir. 

 3.4. Kadıköy Belediyesi

Kadıköy Belediyesi’ne bağlı toplam 248 kapasiteli 3 çocuk yuvası 17 bulunmaktadır. Hafta içi 
her gün 08:00-17:30 arası hizmet sunan yuvaların ücretleri 550 TL iken, bu ücret memurlar 
için 385 TL, belediye personeli için 250 TL ve yuva personeli için 150 TL’dir. Ücret tarifesi, 
her Eylül ayında Belediye Meclisi tarafından belirlenmektedir. Ücretsiz servis imkânı 
bulunmamaktadır. 3-6 yaş arası çocuklara hizmet sunan yuvalarda sınıflar yaş gruplarına 
göre ayrılmıştır ve sınıf başına meslek liselerinden çocuk gelişimi alanından mezun iki 
öğretmen düşmektedir. 

Yuvalarda toplam 20 öğretmen ve bakıcı anne bulunmaktadır. Eğitimlerin içeriği MEB 
müfredatına bağlı olarak hazırlanmaktadır. Öğretim programlarının çocuk merkezli 
olduğu ve çocukların, tüm gelişim alanlarını içine alan, “yaparak – yaşayarak – eğlenerek” 
öğrenmeyi sağlayan programlar olduğu belirtilmiştir. Yuvalarda çocuklar için bale, folklor, 
müzik, seramik, satranç gibi branş dersleri verilmektedir. Yanı sıra gezi, tiyatro, sinema 
gibi etkinlikler de aralıklı olarak yapılmaktadır. İzlenen eğitim sistemi çocuk merkezlidir. 
Yuvalarda haftada bir gün psikolog bulunmaktadır. Ayrıca üç haftada bir çocuklar doktor 
tarafından sağlık muayenesinden geçirilmektedir. Yuvalar MEB ve Belediye tarafından 
denetlenmektedir.

 3.5. Kartal Belediyesi

Kartal Belediyesi, bünyesindeki Kreş Müdürlüğü koordinatörlüğünde bakım ve eğitim 
hizmeti sunan 11 adet kreşe sahiptir. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını 
artırmak üzere, sosyoekonomik durumu düşük olan çocuk sayısının fazla olmasından ve 
gelen taleplerden de hareketle Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) danışmanlığında 
başlatılan hizmet sunumu, gelir düzeyine göre ücret uygulamasıyla sürdürülmektedir. 

İlçenin 20 mahallesinin 11’inde kreş bulunmaktadır ve her mahalleye en az bir kreş açmak 
hedeflenmektedir çünkü talebin çok fazla olduğu vurgulanmaktadır. Herhangi bir geliri 
olmayanların da ücretsiz olarak yararlanabildikleri kreşler, ödeme gücü olanlar için 300 TL, 
Belediye çalışanları için ise %50 indirimli olarak hizmet sunmaktadır. Alınan bu ücretler 

17 Daha önceden Kadıköy Belediyesi’ne bağlı ücretli 5 adet çocuk yuvası, ücretsiz 1 adet çocuk evi  
 bulunmaktadır.

dışında Belediye kendi bütçesinden kreşler için pay ayırmaktadır. Kreşe ulaşımda ücretsiz 
servis imkânı bulunmamaktadır. Kapasiteleri birbirinden farklı olan 11 kreşten sabah 
08:00-17:00 saatleri arasında toplamda 3-6 yaş arası 590 çocuk yararlanabilmektedir. 

Kreşlerde, 11 eğitim sorumlusu, 57 öğretmen ve 5 aktivite öğretmeni çalışmaktadır. 
Öğretmen ve yardımcı öğretmenler, çocuk gelişimi bölümlerinden mezundur ve tamamı 
kadındır. Kreşlerde MEB müfredatına uygun eğitim verilmektedir. Veliler için de aile ve 
çocuk eğitimleri gibi çeşitli eğitimler düzenlenmektedir.

 3.6. Maltepe Belediyesi

Maltepe Belediyesi’ne bağlı kreşler, 4857 sayılı iş yasası 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Mevzuat Hükümlerine göre 2014 yılında hizmet 
vermeye başlamıştır. 5 kreşi bulunan Maltepe Belediyesi’nde 24-60 ay arası toplam 250 
çocuğa bakım ve eğitim hizmeti verilmektedir. Kaynaştırma öğrencileri de belediyenin 
kreşlerinden yararlanmaktadır. Kreşlerin fiziki kapasitelerine bağlı olarak yaş gruplarına 
göre ayrılmış sınıflarda, bir öğretmen ve bir yardımcı öğretmen bulunmaktadır. Eğitmenler 
çocuk gelişimi lise, ön lisans ya da lisans mezunudur. Kreşlerde ayrıca psikolog, sosyolog, 
pedagog ve çocuk gelişimi uzmanları yaş gruplarına göre eğitim vermektedir. Hafta içi her 
gün 08:30-17:00 saatleri arasında ücretli olarak hizmet sunulmaktadır. 

Kreşe alım koşullarında öncelik Belediye’nin çalışan anne ve babaları ile sosyo-ekonomik 
gücü yeterli olmayan ailelerdir. İhtiyaç sahibi aileler için muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi 
ispatı aranmaktadır. Kreşler için Belediye’nin personel servisinden faydalanılmaktadır.

Eğitim içerikleri oluşturulurken MEB müfredatından yararlanılmakta yanı sıra belediye 
meclisi ve uzmanlar tarafından farklı öğretim programları uygulanmaktadır. Kreşlerde 
bahçeler çocukların yaş grubuna göre planlanmıştır, ayrıca çeşitli atölye çalışmaları ve 
eğitimler çocuklarda çevre bilincini artırmak amacıyla bahçede yapılmaktadır. Kreş, 
Belediye’nin İç Denetim Müdürlüğü’nce denetlenmektedir. 

Kreşlerde cinsiyet ayrımı gözetmeksizin çağdaş, demokratik, insan haklarına bağlı 
programlar kapsamında eğitim verilmektedir. 18 mahallesi olan Maltepe Belediyesi’nin her 
mahalleye iki kreş açma planı bulunmaktadır.
 
 3.7. Sarıyer Belediyesi

Sarıyer Belediyesi’nin 3-6 yaş arası çocuklara hizmet sunan 3 kreşi bulunmaktadır. 
Kreşlerden biri 75, diğer ikisi ise yaklaşık 45’er çocuk kapasitesine sahiptir. Kreş yetkilisi, 
talebin çok fazla olduğunu ve tam kapasite çalıştıklarını, Belediye’nin her mahalleye bir 
kreş açma hedefi olduğunu belirtmiştir. Kreşe alımlarda öncelik Belediye personeline 
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ve çalışan kadınlara tanınmaktadır. Yaş gruplarının her 6 aya göre ayrıldığı sınıflarda 
maksimum 15 çocuk bulunmaktadır ve her sınıfta 1 öğretmen ve 1 yardımcı öğretmen 
bulunmaktadır. 08:00-17:00 arası açık olan kreşte tam gün bakım ve eğitim ücreti 450 TL’dir. 
Ücretsiz kontenjandan yararlanan çocuklar da bulunmaktadır. Ulaşım için ücretsiz servis 
imkânı yoktur. Kreş bütçesi, Belediye’den aldığı bütçe ve çocuklardan alınan ücretlerden 
oluşmaktadır.

Sarıyer Belediyesi’ne ait kreşlerin fiziki koşulları da çocukların sağlıklı gelişimine uygun 
olarak tasarlanmıştır. Geniş bir bahçesi, oyun parkları ve kum havuzları bulunmaktadır. 
Kreşlerin denetiminin, Belediye’nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ayda bir 
kez yapıldığı belirtilmiştir.

Sarıyer Belediyesi’ne ait kreşlerde verilen eğitimlerin içeriği MEB müfredatına uygun 
olarak belirlenmektedir. Kreşlerde; spor, halk oyunları, müzik, İngilizce, okuma-yazma, 
matematik gibi dersler verilmektedir. Kreş yetkilisi, her türlü ayrımcılığa karşı bir duruş 
izlendiğini, özellikle toplumsal cinsiyet rollerinin yerleşmemesine gayret edildiğini 
vurgulamıştır. Öğretmenler, çocuk gelişimi ile ilgili bölümlerden ön lisans ya da lisans 
derecesine sahiptirler

Sarıyer Belediyesi’ne ait kreşlerde yıllık rutin veli toplantılarının yanı sıra tüm velilerle 
bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Beşiktaş Belediyesi kreşlerine benzer bir uygulamayla 
“aile iletişim defteri” tutulmaktadır. Kreş yetkilisi, veli profilinin oldukça değişken olduğunu, 
sosyo-ekonomik durumlarının benzerlik göstermediğini ifade etmiştir. 

 3.8. Şişli Belediyesi

Şişli Belediyesi 6 adet kreşe sahiptir. Kendi personelleri dışında kamuya da açık olan bu 
kreşlerin her birinin toplam kapasitesi 60 çocukla sınırlıdır. Belediye’nin kendi meclis 
toplantılarında belirlenen ücretler, belediye personeli için 115 TL, belediye dışı hizmet 
alanlar içinse 235 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca düşük gelirli ebeveynlerin çocukları için 
%10’luk kota ayrılarak ücretsiz yararlanmaları sağlanmaktadır. Belediye kreşlerinde hizmet 
veren idarecilerin ve öğretmenlerin özel kreş yönetmeliğince çocuk gelişim mezunu olması 
gerekmektedir. Şişli Belediyesi’nin kreşlerinde yönetmeliğe uygun olarak çocuk gelişimi 
mezunu, formasyon almış erken çocukluk eğitimi için nitelikli eğitmenler bulunmaktadır. 
Tamamı kadın olan öğretmenler, bakıcı anneler ve stajyerler, MEB müfredatına uygun 
eğitim programlarının takip edildiği bir eğitim vermektedirler. Çocukların ulaşımı için 
ücretsiz servis hizmeti olmayan kreşler saat 08:00-17:00 arası 3-6 yaş grubu çocuklara 
hizmet vermektedir.

Genel Değerlendirme ve Sonuç

İstanbul’da erken çocukluk bakım ve eğitim hizmeti sunan belediye kreşlerinin 
değerlendirildiği çalışma sonucunda toplam 8 belediyenin bu hizmeti sunduğu tespit 
edilmiştir. Yapılan alan araştırması kapsamında ulaşılan tespit ve değerlendirmelere  aşağıda 
yer verilmektedir.

•  Bazı belediye kreşlerinin sayı ve kapasiteleri daha fazla iken, bazı kreşlerinise 
daha sınırlıdır. Bakırköy, Beyoğlu, Kartal ve Şişli Belediyeleri’ne ait kreşler 
hizmet potansiyeli yüksek, Beşiktaş, Kadıköy, Maltepe ve Sarıyer Belediyeleri’ne 
ait kreşler ise hizmet potansiyeli açısından geliştirilmesi gereken ilçeler olarak 
belirlenmiştir.

•  İlçenin 20 mahallesinin 11’inde kreş bulunan Kartal Belediyesi yoğun talep 
üzerine her mahalleye en az bir kreş açmayı hedeflemektedir. Benzer biçimde 
Maltepe Belediyesi de her mahalle için en az iki kreş açarak yoğun talebi 
karşılamayı hedeflemektedir. Tüm belediye kreşlerine talep oldukça yoğundur. 
Bu durumda kreşlerin bu hizmeti ücretsiz ya da görece daha uygun ücretlerle 
sunuyor olması etkilidir.

•  Bakırköy Belediyesi ve Maltepe Belediyesi kreşleri bakım hizmetini 
ücretsiz sunan iki belediyedir. Beyoğlu Belediyesi ise sembolik bir ücret aldığı 
kreşlerde, erişilebilir bir hizmet sunmaktadır. Kartal ve Şişli Belediye kreşleri 
görece daha uygun bir ücret tarifesine sahiptir. Kartal Belediyesi, ücretsiz 
kontenjanı koyarak maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına hizmet 
sunmaktadır. Şişli Belediyesi de %10’luk bir kota koyarak düşük gelirli aileler 
için ücretsiz hizmet sunmaktadır. Beşiktaş, Kadıköy ve Sarıyer Belediye kreşleri 
daha yüksek ücretlidir. Bu kreşlerin de ücretsiz kontenjanları bulunmaktadır; 
ancak belediyelerin nüfusları göz önüne alındığında gelen talebi karşılamak 
için yeterli olmadığı anlaşılmaktadır. 

•  Genel olarak kreşlerin ücreti belediye meclislerinden çıkan kararlar 
doğrultusunda belirlenmektedir. Kreşlerin ücretleri hem kendi içlerinde hem 
de diğer kreşlere göre farklılık gösterebilmektedir. Ücretlerin belirlenmesinde 
ebeveynlerin belediye personeli olması, memur olması, çalışan olması 
ve ilçe sınırları içerisinde ikamet etmeleri gibi koşullar etkili olmakta, bu 
koşullar ücretlerdeki değişkenliği belirlemektedir. En uygun ücreti belediye 
personelinden olan aileler öderken, memur aileler ve iki ebeveynin de çalışıyor 
olduğuaileler görece daha düşük ücret ödemektedir.
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•  Belediyelerde kreşlerin genel bütçesini çoğunlukla ebeveynlerden alınan 
ücretler oluşturmaktadır. Bu da kreşlerde verilen günlük öğünleri ve eğitim 
için kullanılan materyalleri belirlemektedir. Genellikle ders kitapları ve 
kullanılan materyaller için ebeveynlerden ücret talep edilmektedir. Bazı 
belediyeler binanın kirasını ödeyerek kreşlere katkı sunmaktadır. Dolayısıyla 
kreşlerde verilen hizmetler alınan ücretle paralel olmakta, kreşten kreşe göre 
değişmektedir.

•  Kreşlerdeki fiziksel kapasite çocukların gelişimi için önemlidir. Çocukların 
hareket alanını kısıtlamayacak şekilde tasarlanması gereken sınıfların en az 20 
çocuğu kapsayacak alana sahip olması gerekir. Kartal, Maltepe ve Bakırköy 
Belediyeleri bu anlamda geniş kapasiteye sahip belediyelerdir.Burada da 
kreşlerin finansmanı konusu belirleyici olmaktadır. Yerel yönetim kreşlerinin 
yaygınlaşması ve fiziksel koşullarının daha iyi olması için merkezi yönetimden 
ayrılacak bütçe önem taşımaktadır. Bu durum kreşlerin standart bir kalitede 
hizmet sunmasını da kolaylaştıracaktır. Diğer yandan kreşlerin olduğu 
binaların engelli çocukların kullanımına uygun tasarlanması da gerekir. Ancak 
sadece Bakırköy Belediyesi bu konuda özen göstererek engelli çocukların 
da erişebilmesini sağlamıştır. Kreş hizmeti verilirken her türlü ayrımcılığa 
karşı bir perspektifin yerleştirilmesi ve bunun da yaygınlaştırılması önem 
taşımaktadır.

•  Kreşler genellikle 08:00-17:00 arası açıktır ve tam gün hizmet sunmaktadır. 
Beyoğlu Belediyesi ise yarım gün hizmet sunmaktadır. Bu uygulamanın genel 
olarak çalışan ebeveynler düşünülerek yapıldığı belirtilmiştir. Ancak, vardiyalı 
çalışan ebeveynler için 24 saat açık kreşlerin varlığı önem taşımaktadır. 
Maltepe Belediyesi, kreşlerin geceleri de açık olmasını planladıklarını ve 
uygulamaya geçireceklerini belirtmiştir. Diğer belediyelerin konuyu gündeme 
getirmemişlerdir.

•  Çalışan ebeveynlerin çalışma saatlerine göre belirlenen kreş saatlerinin yanı 
sıra çocukların kreşlere ulaşımı konusu da dikkate alınması gereken bir konu 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukların kreşlere ulaşımı da ebeveynlerin 
çalışma koşullarını kimi zaman zorlamaktadır. Bu nedenle ebeveynler ücretsiz 
servis olanağı talep etmektedirler. Ayrıca özellikle sosyo-ekonomik durumu 
iyi olmayan çocukların kreşlere ulaşımı zor olabilmektedir. Sadece Bakırköy 
Belediyesi ücretsiz servis hizmeti sunmakta, çocuklar sabah saatlerinde 
Belediye’den alınarak akşamları yine Belediye’ye bırakılmaktadır. Maltepe 
Belediyesi kreşinde ise çocukların personel servisinden yararlanabildikleri 
belirtilmiştir.

•  Genellikle eğitimin içeriği ve öğretim programları açısından MEB’in 
müfredatına bağlı olan belediyeler zaman zaman kendi alternatif programlarını 
da uygulamaktadırlar. Görüşülen belediyeler arasında Maltepe Belediyesi 
müfredat olarak MEB’e bağlı olmayıp kendi Belediye Meclisi ve uzmanlar 
tarafından geliştirdikleri müfredatı uygulamaktadır.

•  Müfredat olarak MEB’e bağlı olan belediyeler kısmen kendi geliştirdikleri 
öğretim programlarını da kullanmaktadırlar. Kadıköy Belediyesi’nde 
öğretim programlarının çocuk merkezli olduğu ve çocukların, tüm gelişim 
alanlarını içine alan, “yaparak- yaşayarak-eğlenerek” öğrenmeyi sağlayan 
programlar olduğu belirtilmiştir. Ayrıca çocuk katılımına özen gösterdikleri 
de vurgulanmıştır. Beyoğlu Belediyesi ise öğretim programlarında çocukların 
özgüvenlerinin ve kişisel becerilerinin geliştirilmesinin, sosyalleşmelerinin, 
ilköğretime hazırlanmalarının hedeflendiğini belirtmiştir.

•  Kreşlerin denetiminde bir standart bulunmamaktadır. Denetimi yapan kurum 
belediyelere göre değişiklik göstermektedir. Kimi belediye kreşleri (Bakırköy, 
Beyoğlu, Kartal, Maltepe, Sarıyer) belediyenin iç denetimine tabi tutulurken 
kimi kreşler MEB (Kadıköy) ve ASPB (Beşiktaş) tarafından denetlenmektedir. 
Bu noktada yerel yönetim kreşleriyle ilgili bir mevzuat oluşturularak kuruluşu, 
bütçesi, denetimi gibi konuların bir netliğe kavuşturulmasına ihtiyaç vardır.

•  Çocuklar öğretmenler tarafından belirlenen sosyal etkinliklerden 
yararlanmaktadırlar. Ayrıca kreş dışı etkinlikler ve geziler düzenlenmektedir. 
Ancak kreş bütçelerinde farklılıklar olduğu için bu etkinliklerin sayı ve kalitesi 
de farklılaşmaktadır. Kreş bütçelerinin devlet tarafından desteklenmesinin 
sunulan hizmetleri de dengeleyeceği düşünülmektedir.

•  Kreşlerde velilerle yapılan rutin toplantılar dışında ortak düzenlenen 
etkinlikler ve seminerler de bulunmaktadır. Erken çocukluk bakım ve 
eğitim hizmetlerinde ebeveynlerin öğretmenlerle kurduğu ilişki ve ebeveyn 
eğitimi, çocukların bilişsel gelişimini olumlu yönde etkilemektedir. Kartal 
ve Beyoğlu Belediyeleri, erken çocukluk eğitimi ve kadın emeği konularında 
çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmışlardır. “Aile 
eğitimi” başlığı altında Beyoğlu Belediyesi AÇEV ile, Kartal Belediyesi ise 
KEDV ile çalışmalar yürütmektedir. Bununla birlikte velilerin daha katılımcı 
olmasına gereksinim olduğu düşünülmektedir. Velilerin yerel yönetimlerle 
işbirliği yaparak erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetleri sürecine katılımı 
güçlendirilmelidir. Yerel yönetimlerce desteklenecek erken çocukluk bakım ve 
eğitim hizmetinin çocuğun yararına gelişim gösterebilmesi için veliler sürece 
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aktif olarak katılmalıdır. Öğretmen ve veli işbirliği güçlendirilerek, velilerin 
de çeşitli seminerlerle çocuk bakımı ve eğitim konusunda bilinçlendirilmeleri 
önemlidir.

•  Kreşlerde yönetici ve öğretmenler dışında belli zaman aralıklarıyla psikolog 
ve sağlık görevlisi bulunmaktadır. Bu zaman aralıkları da yine kreşlerin 
bütçelerine göre farklılaşabilmektedir.

•  Kreşlerde genellikle okul öncesi eğitim alanında lisans eğitimi almış 
öğretmenler çalışmaktadır. Yanı sıra her sınıfta bakıcı anne ya da stajyerler 
öğretmenlere destek olmaktadır. Araştırma kapsamındaki çoğu belediye 
kreşlerinde yönetmeliğe uygun olarak çocuk gelişimi mezunu, formasyon 
almış erken çocukluk eğitimi için nitelikli eğitmenler bulunmaktadır. Fakat 
burada da kreşler arası bir standart bulunmamaktadır. Öğretmenlerin 
mesleki yeterlilikleri ve bireysel gelişimleri desteklenmelidir. Öncelikle eğitim 
fakültelerindeki okulöncesi öğretmen adaylarının nitelikli eğitim almaları 
için fakülte koşullarının ve eğitim içeriklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. 
Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarının 
önü açacak mesleki eğitimler verilmelidir.

•  Kreşlerde  çoğunlukla ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin ayrıntılı 
çalışmalar yürütülmemekle birlikte Beyoğlu Belediyesi’nde eğitmenlerin 
“pozitif ayrımcılık” ile ilgili çeşitli seminerlere katıldığı ve kazanımların 
çocuklara aktarıldığı ifade edilmiştir.Kreşlerdeki bu eksikliğin giderilmesi, 
tüm çalışanların düzenli olarak cinsiyet, din, etnik köken gibi ayrımcılıklarla 
ilgili eğitim alması önem taşımaktadır. Konuyla ilgili farkındalık yaratıcı bir 
programın merkezi yönetim ve yerel yönetimler ortaklığında hazırlanması ve 
uygulanması gerekmektedir. 

Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin yeterince kurumsallaşmadığı Türkiye’de 
yapılan görüşmelerde ortaya çıkan en belirgin sonuç, birçok belediye kreşinin tam kapasite 
çalıştığı, ancak yine de talebi karşılayamadığı  yönündedir. Belediyelerin çoğu çocuk bakım 
hizmetini ücret karşılığı sunsa da kreş ücretleri özel kreşlere göre daha düşük olduğu için 
talebin fazla olduğu anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, kreş ücretleri asgari ücret ya da daha 
az gelirle geçinen haneler için yüksektir. Belediyeler ücretsiz kontenjan açıyor olsa da bunun 
ihtiyacı karşılayamayacağı açıktır. Bu hizmetlerin ücretsiz sunulması her çocuğun bir sosyal 
hak olarak kreşlerden yararlanabilmesini sağlayacaktır. Ancak görüşülen belediyeler bütçe 
kısıtlarını gündeme getirmektedir. Hatta bu nedenle kapanan kreşler de olmuştur. Yine de 
burada çoğunlukla yerel yönetimlerin bu hizmetlere kaynak ayırma istekliliği belirleyici 
olmaktadır. Öte yandan bu hizmetlerin sadece yerel yönetimlerin kaynaklarından 
karşılanması daha önce de belirtildiği gibi bölgeler arası eşitsizliği gündeme getirebilir. Bu 

noktada, merkezi yönetimin finansman anlamında sorumluluk alması ve yerel kaynaklara 
destek olması yerinde olacaktır. Ayrıca kreşlerin niteliğine yönelik asgari koşulların 
belirlenmesi ve denetimi gibi konularda da makro politikaların geliştirilmesi gereklidir. 
Bununla birlikte hizmetle ilgili ihtiyacın belirlenmesi ve hizmetin yürütülmesinde yerel 
yönetimlerin belirleyici ve etkin olması önem taşımaktadır. Hizmetle ilgili yerel ihtiyaçların 
ve taleplerin belirlenmesinde yerel katılımın sağlanması bu şekilde mümkün olabilecektir.
 
Erken çocukluk bakım ve eğitim hizmetlerinin kurumsallaşması ve yaygınlaştırılması 
noktasında ulusal politikalar geliştirilmeli ve bu hizmeti sunmakla yükümlü tüm kurumlar 
üstüne düşeni yapmalıdır. Bu hizmetlerin yaygınlaştırılmasında belediyelerin önemi, 
özellikle sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı çocukların hizmete ulaşabilmeleri noktasında 
açığa çıkmaktadır. Belediyelerin sunduğu çocuk bakım hizmetlerinde aksayan ve tam olarak 
oturmayan yanlar bulunsa da bu hizmetlerin her kesim tarafından erişilebilir olmasında 
belediye kreşlerinin önemli bir ihtiyacı karşılayabilecekleri açıktır. Bu noktada bakım ve 
eğitim hizmetlerinden sosyal bir hak olarak her çocuğun yararlanabilmesi için özellikle 
sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı durumda olan çocuklar göz önünde tutularak belediye 
kreşlerinin zorunlu, ücretsiz ve nitelikli çocuk bakım ve eğitim hizmeti sunmasının önünü 
açacak politikalar geliştirilmelidir. Bu politikalar ve destekleyici diğer politikalarla birlikte 
çocuk bakımından sorumlu tutulan kadınların istihdama ve sosyal yaşamın her alanına 
katılmalarını sağlamak için de önemli bir adım atılmış olacaktır.
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