
KADININ EV İÇİ BAKIM EMEĞİNİN AZALTILMASI KAPSAMINDA KREŞ 
HAKKI 

Arş. Gör. Dr. Kamile Türkoğlu Üstün 
      AHBVÜ Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalı 

kamile.turkoglu@gmail.com 
 

Geçmişten günümüze kadar uzanan ve şüphesiz en derinleşmiş toplumsal cinsiyet kalıplarından biri de ev işleri ile 
çocukların, yaşlıların ve varsa ailedeki hastaların bakım ihtiyaçlarının kadınlar tarafından yerine getirilmesi 
gerektiğidir. Kadınların ev içi bakım sorumlulukları çalıştıkları işlerin niteliğini, işteki konumlarını, eğitim 
olanaklarını, sosyal hayatlarını, boş vakitlerini nasıl değerlendirdiklerini ve kendilerine ne kadar zaman 
ayırabildiklerini önemli ölçüde etkilemektedir. Kadınları erkekler karşısında birçok yönden dezavantajlı konuma 
getiren ev içi bakım sorumlulukları kadının özgürleşmesindeki ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasındaki 
en önemli engellerden biridir. Kadınların aile içindeki konumunu güçlendirecek, iş gücüne katılımını arttıracak ve 
erkeklerin de ev ve çocuk bakım işlerini üstlenmelerini sağlayacak sosyal politikalara ihtiyaç olduğu açıktır. Bu 
kapsamda çocuk bakım hizmetlerinin yaygın, parasız veya düşük ücretli bir şekilde verilmesi bir sosyal hak olarak 
gündeme gelmektedir. 

Türkiye’de kadın istihdamının Avrupa ortalamasının çok altında olması, sınırlı sayıda kadının üst düzey 
pozisyonlarda ve karar organlarında görev alabilmesi, birçok kadının kayıt dışı veya kötü koşullar altında çalışmak 
zorunda olması, kadının medeni durumu ve ev içi bakım sorumluluklarıyla yakından ilgilidir. Bu nedenle çocuk 
bakım işlerinin sosyal devlet anlayışı içerisinde kurumsal çözümlerle sadece annenin sorumluluğu olmaktan 
çıkarılması ve çalışan-çalışmayan anne-baba ayrımı yapılmaksızın kreş hakkının tanınması ve bu hakka ulaşılabilir 
kılınması gerekmektedir. Bu çalışmada Türk hukukundaki yasal düzenlemeler toplumsal cinsiyet eşitliği açısından 
eleştirel bir şekilde değerlendirilerek kreş hakkının ne ölçüde sağlanmış olduğu ve uygulamadaki eksiklik ve 
tutarsızlıklar tartışılacaktır.  
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One of the most profound gender patterns in the community is the conviction that the duty to take care of children, 
the elders and the patients in the family belongs to women. Domestic care responsibilities of women significantly 
affect the quality of their work, their position in the workplace, their educational opportunities, their social lives, 
their leisure time and how much time they can devote to themselves. Domestic care responsibilities are one of the 
most important obstacles in women's liberation and gender equality. It is clear that there is a need for social policies 
that will strengthen the position of the women in the family, increase their participation in the labour force and 
motivate men to take care of home and child care. 

In Turkey, women's employment is much lower than the European average, there is a limited number of women 
in high-level positions and in decision-making bodies, most of the women have to work without a social security 
or in bad conditions which is closely related with women's marital status and domestic care responsibilities. For 
this reason, social state policies which maintain institutional child care services should be recognized and be 
accessible to working and non-working or female-male parents without making distinction. In this study, the legal 
regulations in Turkish law about the right to kindergarten will be evaluated critically in terms of gender equality 
and the deficiencies and inconsistencies in the implementation. 


