KREŞLERİN DENETİMLERİNİ HANGİ KURUMLAR YAPIYOR?
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi/
CEDAW‟ın 2. Maddesi, devletleri “kadınlara karşı ayrımcılık oluşturan mevcut
yasaları, hukuki düzenlemeleri, gelenekleri ve uygulamaları değiştirmek veya
kaldırmak için gerekli her türlü tedbiri almak"la yükümlü kılmıştır. Bu yükümlülük
devletlerin kadına karşı ayrımcılık kapsamına giren alanlarda gerekli denetimlerin
yapılması konusunda devletleri sorumlu tutmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarınca açılacak çocuk bakımevlerinin Yönetmelik esaslarına
uygunluğu, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü, eğitim faaliyetleri ise MEB
tarafından denetlenir (Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakımevleri
Hakkında Yönetmelik, m.2, Ek m.1)
Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile ilgili koşullara uymayan kurumlara İl Müdürü
tarafından idari para cezası verilmekte, bu para cezasının ödenmemesi halinde ikinci
bir para cezası uygulanmaktadır. Bir yıl içinde beş defa idari para cezası uygulanan
kuruluş ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından kapatılır (2828 Sayılı
Sosyal Hizmet Kanunu m. 35, “Müeyyideler”).
Özetle;
* özel kreş ve gündüz bakımevlerinin ücretleri ile ilgili şikayetlerinizde, Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığı‟na bağlı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü‟ne ulaşarak
Yönetmeliğin 28'inci maddenin (b) bendi hükümleri çerçevesinde işlem yapılmasını
sağlayabilir;
* kurumların işleyişi ile ilgili şikayetlerinizde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl
Müdürü tarafından idari para cezası uygulanmasını sağlayabilirsiniz. (Bu para
cezasının ödenmemesi halinde ikinci bir para cezası uygulanmaktadır. Bir yıl içinde
beş defa idari para cezası uygulanan kuruluş ise, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
tarafından kapatılır -2828 Sayılı Sosyal Hizmet Kanunu m. 35).
İşyeri denetimleri konusunda İş Müfettişliği ve İş Teftiş Kurulu Başkanlığı, sorumlu
kuruluş olarak görünmektedir (4857 sayılı İş Kanunu‟nun “Devletin Yetkisi” başlıklı
91/1. Madde)
İşyerinizde 100‟den fazla kadın çalışan var ama emzirme odası yoksa ya da 150‟den
fazla kadın çalışan var ancak kreş hizmeti sağlanmıyorsa Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı‟na bağlı Alo 170‟i arayabilirsiniz. Ayrıca, internet sitesinden canlı
yardım alabilir, kimlik numaranızla daha önce yaptığınız başvurunun sonucunu takip
edebilirsini. (Bkz. http://alo170.gov.tr/sss.aspx)
Yaptığınız görüşmede şikayetinizle ilgili durumun kendiniz dışında biriyle
paylaşılması halinde yasal işlem yaptıracağınızı hatırlatmayı unutmayın.
Ayrıca ilinizdeki İş Teftiş Kurulu‟na başvurarak bilgi edinme başvurusunda da
bulunabilirsiniz. KEİG Platformu, yasal olarak yükümlü işyerlerinde kreş açılıp
açılmadığını denetlemek amacıyla 14 ilde İş Teftiş Kurullarına bilgi edinme

başvurusunda bulunmuştur.
Kreşlerin sahip olması gereken koşulları öğrenmek için şu kaynaklardan
faydalanabilirsiniz:
İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Denetmenleri Başkanlığı tarafından
hazırlanan Okul Öncesi Eğitimi Denetim Kılavuzu.
Anne ve Çocuk Sağlığı Vakfı/ AÇEV ve Eğitim Reformu Girişimi/ ERG‟nin kreşlerin
denetimi ile ilgili olarak ortaklaşa hazırladığı kapsamlı bir rehber için tıklayınız.
İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt‟ün „kreş‟ sorusuna Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı‟ndan gelen yanıt, durumun vahametini ortaya koydu. Türkiye‟de
150 ve daha üstü kadın çalışanı bulunan resmi ve özel kurum sayısı yaklaşık 9 bin.
Bu kurumlardan denetlenenlerin sayısı ise sadece 300. Denetlenen yerlerden yüzde
65‟inde emzirme odası, yüzde 45‟inde de kreş yok. (Kaynak: “İşyerinde kreşe yer
yok”, T24, 08 Ağustos 2013)

