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Refah Rejimi Ba lam!nda Çocuk Bak!m! Hizmetleri

Asl can KALFA*

ÖZET Toplumsal cinsiyete dayal  i!bölümü ba"lam nda kad nlar hane içi
yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumlu tutulmakta ve buna ko!ut olarak
bak m hizmetleri, kad nlar taraf ndan sunulmaktad r. Ancak kad nlar n i!gücüne
kat l m oranlar n n artmas , toplumsal cinsiyet rollerinin belli bir düzeyde de olsa
sars lmas na yol açm !t r. Bunun yan  s ra bo!anma oranlar n n ve tek ebeveynli
ailelerin say s ndaki art !, evi erke"in geçindirdi"i çekirdek ailenin yerini çal !an
anne/baba ve çocuklardan olu!an modelin almas , kad n eme"inin metala!mas  ve
buna ba"l  olarak çocuk bak m  hizmetlerine olan talebin artmas , bak m
hizmetlerinin yayg nla!mas na sebep olmu!tur. Bak m hizmetlerin sunumu farkl 
refah rejimlerine göre !ekillenmekte, refah rejiminin taraflar  olan devlet, piyasa, aile
ve gönüllü kurulu!lar n bak m hizmetlerinin üstlenilmesinde oynad klar  rol
de"i!iklik göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Refah rejimi, refah devleti, çocuk bak m  hizmetleri,
toplumsal cinsiyete dayal  i!bölümü, kad nlar n i!gücüne kat lma oranlar 

ABSTRACT
In  the  context  of  the  gendered  division  of  labour,  women  are  charged  on

fulfilling domestic work and in paralell with this issue of fact, care work is given by
women. However the rise of women’s participation in the labour market has led to
the  weakening  of  gender  roles,  although  in  a  limited  level.  Besides  the  rise  of
divorce rates and families headed by only one parent, the replacement of the male-
breadwinner nuclear family with a model composing of working mother/father
and children, the commodification of women labour and depending on this, the
rise of the demand for child care have led to the proliferation of care services. The
provision of care services is up to different welfare regimes and the role which the
partners  of  the  welfare  regime,  i.e.  the  state,  the  market,  the  family  and  the
voluntary sector play varies, while care services are being undertaken.

Key words: Welfare regime, welfare state, childcare services, gendered
divison of labour, rate of women’s participation in the labour market

G"R"#

Bu ara!t rma refah rejimlerince sunulan hizmetlerin önemli bir aya"  olan
bak m hizmetlerini, çocuk bak m  özelinde analiz etmeyi amaçlamaktad r. Bu
konunun seçilmesinin nedeni, çocuk bak m  hizmetlerinin yayg nla!mas n n
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kad nlar n çal !ma hayat na dâhil olmalar n n ve toplumla bütünle!ebilmelerinin
önemli bir bile!eni olmas d r. Bak m hizmetleri, refah devletinin ya!ad " 
dönü!ümün anla! labilece"i kritik bir aland r ve refah rejimlerine toplumsal cinsiyet
perspektifinden bakabilmemizi sa"layan aç l mlar sunar.

Bak m kavram  tarihsel olarak farkl  toplumsal formasyonlarda toplumsal
cinsiyet ili!kilerinin içkin oldu"u bir yap ya sahip olmu!tur. Feminist yakla! mlar,
bak m hizmetlerinin bu cinsiyetli yap s n n mekânsal boyutuna, bu ba"lamda hane
içi etkinliklerin bir parças  olarak bak m hizmeti sunmaya ve de bak m hizmeti
sunulurken sarf edilen duygusal eme"e odaklanm !lard r. Kad nlar n bak m hizmeti
sunduklar  ki!ilerin, genellikle çok yak n akrabal k ili!kisine sahip olduklar  ki!iler
olmas  nedeniyle duygusal emek, enformel bak m hizmetleri sunumunda son derece
önemli bir paya sahiptir. Çocuk bak m  hizmetleri sunumunda duygusal eme"in
daha da büyük bir paya sahip oldu"u dü!ünülebilir.

Refah rejimi ba"lam nda çocuk bak m  hizmetleri Esping-Andersen’ n refah
rejimine dair geli!tirdi"i üçlü s n fland rmaya ba!vurularak analiz edilmi! olsa da
kavram n bahsi geçen cinsiyetli do"as n  kavrayarak daha farkl  bir noktadan ele
alan alternatif yakla! mlar geli!tirilmi! ve çocuk bak m  hizmetleri analiz edilirken
Esping-Andersen’ n s n fland rmas n n geçerlili"i tart ! lm !t r.

Refah devletinde 1970’lerden itibaren ya!anan, “esneme” ya da “dönü!me”
olarak nitelendirilebilecek de"i!iklikler, çocuk bak m  hizmetlerinin refah rejiminin
taraflar  olan aile, devlet, piyasa ve gönüllü kurulu!larca üstlenilme biçimlerinde
de"i!iklikler yaratm !t r. Bu süreçte do"rudan ya da dolayl  nakit yard mlar  ve
bak m hizmetlerinin sunum biçimleri, ya!anan dönü!ümün önemli bile!enleri haline
gelmi!tir. Özellikle bak m ödenekleri ve ücret benzeri ödenekler, art k birçok Bat 
ülkesinde bak m hizmetlerinin enformel ili!ki a"lar  içerisinde metala!t r larak
sunuldu"u yönündeki e"ilimi göstermektedir. Hizmetlerin sunum biçimi aç s ndan
ya!anan dönü!ümler ise adem-i merkezile!me, sosyal harcamalar n niteli"i ve
enformel hizmet/formel hizmet ikili"inin sars lmas ndan olu!maktad r. Çocuk
bak m  hizmetlerinin yayg nla!t r lmas , toplumsal cinsiyet e!itli"ini sosyal
politikalar n n önde gelen unsurlar ndan biri olarak geli!tiren Avrupa Birli"i
taraf ndan benimsenen önemli bir politika alan  haline gelmi!tir.

Refah rejiminin Osmanl ’dan kalan miras n etkisiyle !ekillendi"i ve bu
ba"lamda ailenin hizmet sunumunda önemli bir paya sahip oldu"u Türkiye’de ise
Cumhuriyet döneminden itibaren devletin aktif rol oynad "  bir sürece girilmesine
ra"men, çocuk bak m  hizmetleri geleneksel aile rolleri çerçevesinde kad nlar n
görevi olarak görülmü! ve refah rejimi içerisinde bak m hizmetlerinin sunulmas nda
aile ön plana ç kmaya devam etmi!tir. Türkiye’de devlet ve refah rejiminin di"er
taraflar nca sunulan bak m hizmetlerinin yetersizli"i kad nlar n i!gücüne kat lma
oranlar n n dü!üklü"ünü etkileyen önemli etkenlerden biridir. Buna ra"men devlet
taraf ndan bak m hizmetleri sunumunun yayg nla!t r lmamas n n yan  s ra mevcut
hizmet sunumundan da geriye giden düzenlemeler yap lmakta, tüm bunlar
kad nlar n çal !ma hayat ndan uzakla!malar na yol açan etkiler yaratmaktad r.
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Bu ara!t rma tüm bu bahsi geçen hususlara dayanarak çocuk bak m 
hizmetlerini, bak m kavram n n içeri"ini, kavrama yönelik geli!tirilen de"i!ik
yakla! mlar , refah devletinin ya!ad "  dönü!ümü göz önünde bulundurarak analiz
etmeyi; Avrupa Birli"ince izlenen politikalar  ve Türkiye’deki çocuk bak m 
hizmetleri yönünde geli!tirilen politikalar  de"erlendirmeyi hedeflemektedir.

I. Bak!m Kavram!

Bak m kavram , genel bir aç klamayla, bir bireyin kar! s ndaki ki!inin refah n 
ve iyili"ini sa"lamak ve onun ekonomik ya da toplumsal ya!ama kat l m n  yeniden
üretmek amac yla yürüttü"ü etkinlikler bütünüdür. Bu tan ma ba"l  olarak, bak m
kavram n  refah n sa"lanmas  için belirlenen etkinli"in aktar m  !eklinde
dü!ündü"ümüzde, aç "a ç kan ili!kisellik boyutu üzerinde durmam z gerekmektedir.
Kavram n ili!kiselli"i çerçevesinde, bak m n bile!enleri bak m hizmeti sunan
bireyden ve bu hizmetten faydalanan (hizmeti alan)  bireyden olu!ur. Thomas’ n
yapt "  tan ma göre bak m,

“ücretli ya da ücretsiz i!e dayal  etkinlikleri ve duygusal empatiyi
içerecek !ekilde destek sa"lanmas d r.” Bak m, “daha ziyade kad nlar
taraf ndan… engellilere, ba" ml  yeti!kinlere ve çocuklara, kamusal
ya da yerel alanlarda, çe!itli kurumsal ba"lamlarda sa"lanmaktad r”
(1993: 665, aktaran Geissler; Pfau-Effinger, 2005: 3).

Tronto ise bak m hizmetine dair etkinliklerin gerçekle!mesini bir süreç
olarak ele alarak bu süreci dört a!amal  bir !ekilde tarif etmi!tir. Bu a!amalar !u
!ekildedir:

Bak m ihtiyaçlar n n içeri"inin saptanmas ,
Bak m  sa"lanacak ki!iye bak m hizmetini kimin sunaca" n n
saptanmas ,
Bak m hizmetinin verilmesi, yani bak mla ilgili ihtiyaçlar n pratikte
nas l giderilece"inin saptanmas ,
Bak m hizmetinin al nmas , yani bak m hizmetlerini sunan ki!i
vas tas yla bu hizmetlerden faydalan lmas  (1996: 147, aktaran
Geissler; Pfau-Effinger, 2005: 5).

Bak m kavram  bak m hizmeti sa"layan tarafça yürütülen etkinliklerin
boyutlar  itibariyle ele al nd " nda ise bak m n bile!enlerinin, “fiziksel emek” ve
“duygusal emek” olmak üzere iki türlü oldu"u görülmektedir. Fiziksel emek, bak m
hizmeti sa"layan ki!inin bu etkinlikler bütünü için sarf etti"i güç ve gayret anlam na
gelirken; duygusal emek, bak m hizmeti sa"layan ki!inin bak m hizmetinden
faydalanan ki!iyle aras ndaki duygusal ba"a dayanan emek faaliyetlerinin bütününe
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i!aret eder. Ba!ka bir deyi!le duygusal emek,1 bireylerin insanlarla çok yak n ve
genellikle yüz yüze ili!kiler kurmaya dayanan i! ve etkinliklerden ötürü sarf ettikleri
emek olarak tan mlanabilir.

Bak m kavram n n Bat  Avrupa’n n ikiliklere dayal  dü!ünce dünyas  ve
toplum yap s  çerçevesinde çe!itli z tl klara dayanmas , dikkat çekilmesi gereken
önemli bir noktad r. Brückner bu ikilikleri kamusal/özel, ba" ml /ba" ms z,
mant ksal/duygusal ve annelik/profesyonellik olarak s ralamaktad r. Kamusal/özel
ayr m , bak m hizmetlerinin kurumsal ya da özel alanda sunulmas n ,
ba" ml /ba" ms z ayr m  her toplumda bireylerin bak m hizmetine gereksinim
duymalar na ba"l  olarak bu gereksinimin de"i!ik mekanizmalar ve süreçler
vas tas yla kar! lanmas n , mant ksal/duygusal ayr m  bak m n, birbirleriyle akrabal k
ili!kisi olan bireylerin duygusal ba"lar na dayanarak sunulmas  ile kurumsal ve
profesyonelce sa"lanmas  aras ndaki z tl "  ve annelik/profesyonellik ayr m ,
bak m n her halükarda “kad n i!i” olarak görülüp kurumsal ya da enformel biçimde
kad nlara yüklenmesi ile, bak m n kad nlar n görevi olmaktan ç kar lmas  amac yla
toplumun di"er bireylerinin de üstlenece"i bir etkinlik haline getirilmesini içerir
(2004: 32–34). Bununla birlikte, bak m hizmeti sunumunda kurulan duygusal ba" n
sadece enformel bak m hizmetlerinde de"il; kurumsal olarak sunulan bak m
hizmetlerinde de aç "a ç kt " na dair bir görü! vard r. Bu argüman n gerekçesi
olarak, hizmet sunulurken iki taraf aras nda kar! l kl  bir etkile!imsellik kuruldu"u
fikri ileri sürülmektedir (Milligan, 2003: 458).

II. Bak!m Kavram!na Yönelik Feminist Yakla$!mlar

Bak m kavram n n genel bir tan m n n sunulmas ndan sonra, bak m
kavram n n cinsiyetli yap s n  göz önünde bulundurarak yap lacak feminist
çözümlemeler, konunun daha derinlikli bir !ekilde kavranmas n  sa"layacakt r.

1. Hane  çi Yükümlülüklerin Bir Parças! Olarak Bak!m Kavram!

Bak m hizmetleri, erkek egemen de"erler sistemi içinde kad nlara biçilen
roller çerçevesinde, kad nlar n görev alan  olarak saptanan etkinliklerin önemli bir
parças  haline gelmi!tir. Tarihsel olarak kapitalizmin ortaya ç k ! yla olu!an özel
alan/kamusal alan, ücretli emek/ev içi emek gibi ayr m ve ikilikler, erkek egemen
sistemin kapitalist sistemle bütünle!erek kad nlar n özel alana ait olarak
kodland klar  ve hane içi yükümlülüklerden sorumlu tutulduklar  bir düzeni
meydana getirmi!tir. $zleyen dönemde kad nlar n özel alandan kamusal alana
ç karak i!gücüne kat lmalar  ise, kad n sorununu tart !ma alanlar ndan biri olarak
gündemine alan Marksizm’in öngördü"ü gibi kad nlar  özgürle!tiren de"il,
üzerlerindeki yükü iki kat art ran ve emeklerinin daha fazla sömürüldü"ü bir

1 Duygusal emek kavram  ilk olarak sosyolog Arlie Hochschild taraf ndan kullan lm !t r.
Ara!t rmac  duygusal eme"i “duygunun derecesini ya da niteli"ini de"i!tirme çabas ” olarak
tan mlam !t r (2003: 561).
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toplumsal yap  yaratm !t r. Karen Sontag ve Nancy Fraser gibi sosyalist feministler,
kad nlar n kar! l "  ödenmemi! ev içi emekleri üzerine yo"unla!an analizler
yürütmü!lerdir. Bu analizler, kad nlar n ücretli i!gücünü yeniden üreten hane içi
etkinlerine –yemek yapmak, temizlik yapmak, çocuklar n, ya!l lar n bak mlar n 
üstlenmek gibi etkinlikler- odaklanm !t r. Sosyalist feministler kad nlar n
emeklerinin bu çifte sömürüsüne çözüm olarak, ev hizmetlerinin kamusalla!mas n 
ya da kad nlar n hane içinde yürüttükleri etkinliklerin ücretlendirilmesini
önermi!lerdir.2

Bu ba"lamda, feminist bir çözümlemenin öncelikle hane içi etkinliklerin
önemli bir unsuru olan ve konumuzu te!kil eden çocuk bak m  kavram n n
mekânsal boyutuna dikkat çekti"i görülmektedir. Genel olarak bak m kavram  için
geçerli oldu"u üzere, çocuk bak m  da toplumsal cinsiyet ili!kilerince belirlenen bir
aland r. Ataerkil de"erler sistemine özgü ailesel ili!ki biçimlerine uygun olarak,
annelik kad nlar n toplumsal cinsiyet rollerinin önemli bir parças  olarak kodlan r ve
bu durum, kad nlar n çocuk bak m  hizmetlerinden sorumlu tutulmalar na sebep
olur.3 Kad nlar n annelikle özde!le!tirilmesi sadece kapitalist sistemin olu!um
süreciyle e!zamanl  geli!en bir durum de"ildir. Kad nlar n annelikle
özde!le!tirilmesi ve buna paralel olarak erkeklerin baba olarak, çocuklar yla
aralar nda kurulabilecek ve bak m hizmeti sunmaya dayanacak potansiyel ba"lar n n
neredeyse kopar lm ! olmas , ataerkil sosyal formasyonun tarihi kadar eskidir.

2. Duygusal Emek Boyutuyla Bak!m Kavram!

Feminizmin bak m hizmetleri hususunda dikkat çekti"i bir ba!ka önemli
nokta, bak m n duygusal emek boyutudur. Buna göre duygusal emek bak m
kavram n n ayr lmaz ve muhakkak göz önünde bulundurulmas  gereken bir
unsurudur. Özel alanda gerçekle!en bak m etkinliklerinin aile içi ili!kiler
çerçevesinde yürütüldü"ü dü!ünüldü"ünde, kad n n bak m hizmeti sundu"u ve
genellikle akrabalar  olan ki!ilerle duygusal bir ba" kurmas  son derece normal
görünmektedir. Özellikle Anglo-Amerikan feminist teorisyenler, bak m hizmeti
sa"laman n “sevgiye dayanan emek” sarf etmek  anlam na geldi"ini, hatta bak m
hizmeti sunman n profesyonel ya da duygusal bir etkinlik oldu"unun ay rt
edilmesinin zor oldu"unu ve bak m n pratik ihtiyaçlarla bütünle!ecek biçimde
asgari bir sevgi düzeyi gerektirdi"ini ileri sürmektedirler (Lappalainen R.; Motevasel

2 Sosyalist feministlerin ve Marksist feministlerin ev içi emek kavram yla ilgili yürüttükleri
tart !malarla ilgili ayr nt l  bilgi için bkz: Donovan, Josephine (2001), Feminist Teori, $leti!im
Yay nlar , Ankara: 145-174; Acar-Savran, Gülnur; Tura Demiryontan, Nesrin (2008),
Kad n n Görünmeyen Eme!i, Yordam Yay nlar , $stanbul.
3 Bu sorumluluk, çe!itli kültürlerde, mitlerle ve dini inan ! biçimlerinin farkl 
varyasyonlar yla harmanlanarak önümüze sunulur ve topluma sürekli hat rlat l r. Bunun
önemli bir örne"i, H ristiyanl kta Meryem’in o"lu $sa’yla özde!le!tirilmesinin Rönesans
döneminden itibaren resim sanat n  derinden etkilemesi ve üretilen sanat eserlerinin anne
Meryem’le o"lu $sa birlikteli"ini ikonografik olarak yeniden in!a edilmektedir
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I., 1997: 189-192). Buna göre bak m “sevmek, dü!ünmek ve yapmak” (Leira, 1992:
27, aktaran Daly; Lewis, 2000: 283) edimleri vas tas yla gerçekle!en bir sürecin
ürünüdür. Kad nlar n ko!ulsuz bir !ekilde ev içi yükümlülüklerden ve çocuk
bak m ndan sorumlu tutulmalar , onlar için fiziksel oldu"u kadar duygusal bir yük
anlam na  da  gelmektedir.  Daly  ve  Lewis  bu  duygusal  yükün  üzerinde
durmaktad rlar:

“Bak m n içeri"i kar! l "  ödenmemi! ki!isel hizmetlerden daha
fazlas n  içermektedir, özsel olarak sahip oldu"u ili!kilerle
tan mlanm !t r; bu ili!kiler zorunluluk,  sorumluluk, güven ve
sadakat ba"lar yla nitelendirilme e"iliminde olan ili!kilerdir” (2000:
283).

Kad nlar n do"urganl k özellikleri gere"i çocuk sahibi olduklar nda duygusal
olarak çocuklar na ba"lanmalar 4 söz konusu olsa da, anneli"in toplumsal olarak
in!a edilen mitsel boyutunun göz ard  edilmemesi gerekmektedir. Anneli"in bu
kadar kutsanmas yla ve  çocuklarla babalar n n kurmalar  gerekli olan ba"  da
annenin kurmas n n beklenmesiyle, bak m hizmeti duygusal olarak kad n  tüketen
bir noktaya varabilmektedir.5

III. Refah Rejimi Ba lam!nda Bak!m Kavram!

Bak m kavram na betimsel olarak yakla! ld ktan ve kavram n cinsiyetli
yap s na dair ilgili literatürde geçen analizler sunulduktan sonra, refah rejimleri
ba"lam nda bir de"erlendirme yap lacakt r.

Refah rejimi, bir toplumda ya!ayan bireylerin refaha dayal  ihtiyaçlar n n
giderilmesi için refah temelli etkinliklerin toplumdaki farkl  taraflarca sürdürülmesi
anlam na gelmektedir. Refah rejiminin taraflar , devlet, aile, piyasa ve gönüllü
kurulu!lar ya da cemaate dayal  sosyal ili!kilerin sürdürüldü"ü yap lard r. Bak m
hizmetleri, bu taraflardan hangilerinin hizmeti üstlendi"ine ba"l  olarak formel ve
enformel olmak üzere ikiye ayr lmaktad r. Formel bak m, bak m hizmetinin
kurumsal bir ba"lamda yürütülmesi, yani devlet, piyasa ve gönüllü kurulu!lar
taraf ndan üstlenilmesi anlam na gelirken, enformel bak m, hizmetin aile, akrabal k
ya da kom!uluk ili!kilerine dayanan bir biçimde, herhangi bir kurumsall "a ba"l 
olmadan yürütülmesi anlam na gelmektedir. Bireylerin refaha dayal 

4 Bak m hizmeti sunman n annelik ve kad nl kla özde!le!tirilmesi ve bu ba"lamda cinsiyete
dayal  farkl  kimliklerin sosyal in!as na dair Chodorow’un geli!tirdi"i bir analiz için (1978,
aktaran Lappalainen R.; Motevasel I., 1997: 189).
5 Genel olarak bak m kavram na yönelik feminist analizler, sadece bak m hizmeti sa"layan
kad nlara odakland klar  ve bak m hizmeti alan ve ço"unlu"u kad n olan kesimleri es
geçtikleri, bir ba!ka deyi!le kad nlar n “öznelik” durumlar na odaklanmakla s n rl  kald klar 
gerekçesiyle ele!tirilmi!lerdir (Orme, 1998: 619). Lappalainen R. ve Motevasel I. de, konuyu
sosyal politika ba"lam ndan kopar p sadece feminist bir yakla! m sunman n eksik bir
çözümleme olaca" ndan bahsetmektedirler (1997: 189).
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gereksinimlerinin giderilmesinin rejimin taraflar nca ne !ekilde, hangi a" rl klara
sahip olarak bölü!üldü"ü, ba!ka bir deyi!le enformel bak m ve formel bak m n
bak m hizmetleri içerisinde hangi oranlarda yer ald " , toplumlar n kültürel yap lar ,
gelenekleri, sosyal politikalar n n geli!im evreleri gibi birçok farkl  de"i!kene ba"l 
olarak !ekillenir. Bu ba"lamda konuyu mevcut farkl l klara odaklanarak ele almak
daha aç klay c  olacakt r.

1. Farkl! Refah Rejimleri Ve Bak!m Hizmetlerinin Sa"lanmas!

De"i!ik ülkelerde, refah rejimi içerisinde bak m hizmetlerinin sunulma
biçimleri farkl l k göstermektedir. Ülkeler aras nda var olan bu farkl l klar kimi
zaman Esping-Andersen’in geli!tirmi! oldu"u refah rejimi s n fland rmas yla
örtü!mekle birlikte, çocuk bak m  hizmetlerinin sunumu aç s ndan bu
s n fland rmaya ba!vurmay  reddeden alternatif yakla! mlar da geli!tirilmi!tir.

1.1.Esping-Andersen’!n Refah Rejimi S!n!fland!rmas!na Ba"l! Olarak
Geli#tirilen Model

Refah rejimi tart !malar nda Gosta Esping-Andersen taraf ndan ülkeler aras 
farkl l klar  temel alarak yap lan s n fland rma önemli ölçüde kabul görmü! ve
konuyla ilgili akademik çal !malarda s kça ba!vurulan bir nitelik kazanm !t r. Bu
s n fland rmaya göre temel olarak üç tip refah rejimi vard r: $skandinav ülkelerinin
rejimlerini aç klayan sosyal demokrat-evrenselci model, Anglo-Sakson liberal model
ve K ta Avrupas  ülkeleri için geli!tirilen korporatist model. Bu modellemeye göre
$skandinav ülkelerinde refah rejimi yard mlar  tüm vatanda!lar  kapsayacak !ekilde
amaçlanmak suretiyle geli!tirilmi!, Anglo-Sakson modelde ise vatanda!lara daha
asgari düzeyde yard mlar sa"lanmas  temel al nm !t r. Korporatist modelde ise refah
rejimi desteklerine hak kazanmak sosyal sigortalar vas tas yla, mesleki katmanla!ma
üzerinden !ekillendirilmi!tir. $lk modelin karakteristi"i olan “güçlü evrenselcilik”
anlay ! yla “metala!man n s n rland r lmas ” (decommodification) yüksek
düzeydedir. Liberal Anglo-Sakson ülkeleri için geli!tirilen modelde ise “güçlü bir
bireyselcilik” anlay ! yla metala!man n s n rland r lma düzeyi dü!üktür. Korporatist
karakterli ülkelerde ise metala!man n s n rland r lmas n n ortalama bir düzeye sahip
oldu"u belirtilmektedir (Esping-Andersen, 1990: 77, aktaran Arts; Gelissen, 2006:
176). Evrenselci yakla! m, “toplumdaki tüm ki!isel risklerin bir !emsiye alt nmas n ”
hedeflerken liberal modelde “en muhtaç kesimlere” yönelen bir risk yönetimi
anlay !  benimsenmi!tir. Korporatist yakla! m ise riskleri belli mesleklere ait olma
üzerinden grupland rmaktad r (Esping-Andersen, 2006: 45).

Çocuk bak m hizmetlerini analiz etmek üzere, Esping-Andersen’in
geli!tirdi"i refah rejimi s n fland rmas na sad k kal narak kurgulanan modele göre,
bak m hizmetlerinin sunumunda üçlü bir s n fland rma mevcuttur. $lk model (çifte
emekçi modeli), e!itlikçi politikalar n izlendi"i, kad nlar n da erkekler gibi yo"un
olarak i!gücüne kat ld "  ve bu ba"lamda kamusal bak m hizmetlerinin
yayg nla!t r ld " , ikinci model (aile destek modeli) devlet transferleriyle kad nlar n
ev içinde enformel olarak bak m hizmetlerini sunmalar n n desteklendi"i ve
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kad nlar n daha s n rl  olarak i!gücüne kat ld klar , üçüncü model ise (piyasa modeli)
bak m hizmetlerinin piyasa ili!kileri çerçevesinde sunuldu"u ve kamusal bak m
hizmetlerinin daha s n rl  oldu"u bir görünüm arz etmektedir ($lkkaracan, 2008).
$sveç gibi $skandinav ülkeleri toplumsal cinsiyet e!itli"ini sa"lamak ve bunun en
önemli araçlar ndan biri olarak kad nlar n i!gücüne kat lma oranlar n  art rmak için
izledikleri politikalara paralel olarak özellikle çocuk bak m  hizmetlerini kamusal
olarak yayg nla!t rm !lard r. Bu ba"lamda bu ülkelerin ilk modelde yer ald klar 
aç kt r. Almanya gibi daha korporatist, muhafazakâr ve refah devleti politikalar n n
evi aile reisi erke"in geçindirdi"i çekirdek aile kavram  üzerinden kurguland " 
ülkeler, ikinci modele dâhildirler. Bununla birlikte, bu s n fland rman n $kinci
Dünya Sava!  ertesindeki dönem için yap ld " , 1970’li ve 1980’li y llara kadar
geçerlili"e sahip oldu"unun belirtilmesi gerekmektedir. 1970’li ve 1980’li y llardan
itibaren birçok Avrupa ülkesinde bo!anma oranlar  artm ! ve anne, baba ve
çocuklardan olu!an geleneksel aile yap s  sars larak yerini önemli ölçüde tek
ebeveynli ailelere b rakm !t r. Üçüncü modele dâhil olan $ngiltere gibi, daha piyasa
yönelimli ve liberal-asgariyetçi politikalar n izlendi"i ülkelerde ise kamusal bak m
hizmetleri daha s n rl d r, burada piyasa ili!kilerinin ya da kom!uluk ili!kilerinin
daha fazla yer tutmas  söz konusudur. Bu çerçevede $ngiltere’de kay tl  ya da
kay ts z çocuk bak c lar , bak m hizmeti sunumunda önemli rol oynamaktad rlar
(Yeandle; Gore; Herrington, 1999: 30). Bu tarz refah rejimlerinde devlet aileyi
önemli bir hizmet kayna" , enformel bak m hizmeti sa"layanlar  bir taraf ya da yar 
profesyonel bir meslekta!, bak m hizmetini alanlar  ise kurumsalla!m ! bak m
hizmetleri içerisinde mü!teri olarak görür (Milligan, 2003: 457).6

1.2.Alternatif Yakla#!mlar
Esping-Andersen’in s n fland rmas  üzerinden ilerleyen bu analize alternatif

yakla! mlar da geli!tirilmi!tir. Bu yakla! mlar n temel dayana" , Esping-Andersen’ n
refah rejimi s n fland rmas n n “cinsiyet körü” oldu"u, ba!ka bir deyi!le “erkek
merkezli ve kad nlar n deneyimlerini hesaba katmad " ” gerekçesiyle ele!tirilmesidir
(Blackman, 2000: 182). Bu ele!tirilere göre Esping-Andersen’ n analizi, bak m
hizmetleri sunumu söz konusu oldu"unda aç klay c l " n  yitirmektedir. Bu
saptamaya ko!ut olarak, daha toplumsal cinsiyet duyarl l " na sahip alternatif
feminist refah rejimi teorileri geli!tirilmeye ba!lanm !t r. Bu teoriler, kad nlar 
bak m hizmeti yükümlülüklerinden kurtarmaya odaklanarak geli!tirilen analizlere
dayanmaktad r (Sainsbury, 1994, aktaran Blackman 2000: 182). Blackman hem bu
ele!tirilere dayanarak, hem de bak m hizmetleri ba"lam nda de"i!ik ülkelerin refah
rejimlerinin Esping-Andersen’in s n fland rmas na birebir uymad " na dair

6 Bu  üçlü  modele  göre,  ilk  gruba  ayr ca  Finlandiya,  Fransa,  Hollanda  ve  k smen  Belçika;
ikinci modele Avusturya, $talya, $spanya, $rlanda ve üçüncü modele de Avustralya, Kanada,
Japonya ve -$lkkaracan’a göre- Türkiye girmektedir (2008).
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aç klamalar sunar.7 Bu farkl l klar n saptanmas na yönelik geli!tirilen model,
kad nlar n de"i!ik ülkelerde i!gücüne kat lma derecelerinin bak m hizmetleriyle olan
ili!kisine dayan r ve bu minvalde farkl  refah devleti modelleri geli!tirir. Blackman,
$ngiltere, Norveç, Danimarka, Yunanistan, $rlanda ve $talya’y  temel alarak yapt " 
analiz sonucu, $ngiltere, Norveç ve Danimarka’y  bir grupta, $rlanda, Yunanistan ve
$talya’y  ise ba!ka bir grupta de"erlendirir (2000: 189). Ancak tüm bu analizler ya!l 
bak m  hizmetleri üzerinden yürütülmü!tür, Blackman çocuk bak m  hizmetlerini
de analiz noktas  olarak alan bir model geli!tirmemi!tir. Yine de bu model,
alternatif bir yakla! m olmas  aç s ndan önemli görünmektedir. Bunun yan  s ra
kültürel olarak aile, cemaat ya da Kiliseye dayanan ba"lar n ya da kom!uluk ili!kileri
gibi a"lar n bak m hizmetlerinin sa"lanmas nda a" rl kl  bir yere sahip olmas n n
Bat da sadece $talya, $spanya, Yunanistan gibi Akdeniz ülkeleriyle s n rl  olmamas 
da Esping-Andersen’ n s n fland rmas yla örtü!memektedir. Kanada, $ngiltere ve
ABD gibi daha bireyci ve piyasa ili!kilerinin egemen oldu"u refah rejimlerine sahip
(asgariyetçi rejimler) toplumlarda bile, bak m hizmetlerinin sa"lanmas nda devletin
rolünün s n rl  olmas nda bu hizmetlerin aile ili!kileri çerçevesinde sa"lanaca" 
varsay m n n yatt " n  ileri süren ara!t rmac lar vard r (Lee 1985, aktaran Aronson,
1992: 9). $ngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkelerde aile, akrabal k ve kom!uluk
ili!kilerinin çocuk bak m  hizmetlerinde belli bir yere sahip olmas  da Esping-
Andersen’in s n fland rmas yla ba"da!mamaktad r. Görüldü"ü gibi bu yakla! mlara
göre Esping-Andersen’in refah rejimi s n fland rmas , çocuk bak m  hizmetlerini
aç klamada kimi zaman yeterli olmamaktad r.

2. Çocuk Bak!m! Hizmetlerinin Geli#imi ve Refah Devletinin
Ya#ad!"! Dönü#üm

Refah rejimi kapsam nda çocuk bak m  hizmetlerini ele almak için, farkl 
ülkelerin izledikleri toplumsal cinsiyet e!itli"i politikalar na ve kad nlar n zaman
içerisinde toplumdaki rol ve konumlar nda meydana gelen dönü!üme dikkat
çekmemiz gerekmektedir.

Analizi refah rejiminin devlet taraf  üzerinden yapacak olursak, bu noktada
ilk olarak belirtilmesi gereken, $kinci Dünya Sava!  sonras  ortaya ç kan refah
devletinin son derece cinsiyetli bir yap ya sahip olmas d r. Bu yap , Esping-
Andersen’in geli!tirmi! oldu"u s n fland rmaya paralel olarak, özellikle Almanya gibi
korporatist karakterli ve refah hizmetlerinden faydalanman n sigorta sistemlerine
dayand "  ülkelerde kar! m za ç kmaktad r. Bu ülkelerdeki refah devleti politikalar ,
ücretli bir i!te çal !an ve evi geçindiren erkek vatanda! üzerinden kurgulanm !,

7 Bu aç klamalara göre sözgelimi $rlanda, emeklilik sisteminin $ngiltere’yle benzer olmas na
ra"men sosyal bak m hizmetleri ba"lam nda daha ba!ar s zd r. $ngiltere Norveç ve
Danimarka’dakine benzer !ekilde sosyal bak m hizmetleri sunmaktad r. Blackman ayr ca
daha az kapsay c  olmas na ra"men $ngiltere’nin $rlanda, $talya ve Yunanistan’a göre daha
dayan kl  bir sisteme sahip oldu"unu belirtir (2000: 182).
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kad nlar n ise ücretli i!lerde çal !mayarak evde çocuklar n n bak mlar ndan ve
büyütülmelerinden sorumlu olduklar  varsay lm !t r. $zlenen politikalar da bu
varsay mlar üzerinden !ekillenmi!tir. Bu noktada kad nlar n vatanda! olduklar  ve
refah devleti hizmetlerinden bir birey olarak ba" ms z !ekilde faydalanma hakk na
sahip olmalar  gerekti"i göz ard  edilmi!tir. Böyle bir sosyal politika gelene"i
içerisinde kad nlar n ihtiyaçlar na cevap verecek çocuk bak m  hizmetleri devlet
taraf ndan s n rl  bir !ekilde üstlenilmi!tir. Bu toplumlarda a" rl kl  bir yere sahip
olan Kilise ve cemaat ili!kilerinin ba!at oldu"u kurumlar, çocuk bak m 
hizmetlerinin sunumunda daha büyük bir paya sahip olmu!lard r.

Esping Andersen’in refah rejimi s n fland rmas n n d ! nda kalan Sovyetler
Birli"i ülkelerinde ise muhafazakâr/korporatist nitelikli ülkelerdekinin aksine,
çal !ma kavram na yap lan vurguyla birlikte kad nlar n çal !ma hayat na girmeleri
istihdam politikalar n n önemli bir parças yd . Bunun tesis edilmesinin önemli bir
arac , devlet taraf ndan yüksek bir sübvansiyonla desteklenen yayg n çocuk bak m 
hizmetleriydi. Sistemin çökü!üyle birlikte bu ülkelerin daha liberal refah rejimi
modellerine yönelmeleri söz konusu olmu!tur (Avrupa Ya!ama ve Çal !ma
Ko!ullar n  $yile!tirme Vakf , 2008: 2).

Refah devletinin 1970’lerde ya!ad " , kimileri taraf ndan kriz ya da k r lma
olarak, kimilerince de refah devletinin de"i!ikliklere uyum kapasitesi ya da esneme
kabiliyeti olarak nitelendirilen dönü!üm sonucu, birçok hizmette oldu"u gibi çocuk
bak m  hizmetlerinde de baz  de"i!iklikler ya!anm !t r. Bu dönü!üm ba"lam nda
konumuz aç s ndan önemli olan geli!meler, demografik de"i!ikliklerin (nüfus
ya!lanmas  ve do"um oranlar ndaki dü!me) meydana gelmesi, bo!anma oranlar n n,
buna ko!ut olarak tek ebeveynli ailelerin say s n n artmas  ve kad nlar n i!gücüne
kat l m oranlar n n yükselmesidir. Kad nlar n i!gücüne artan kat l m , çocuk bak m 
hizmetlerine olan talebi art rmakta, bu hizmetlerin yayg nla!mas  ölçüsünde
kad nlar i!gücüne kat lmaya istekli olmaktad rlar. Bu ba"lamda kad nlar n i!gücüne
kat lmalar yla çocuk bak m  hizmetlerinin sunumunun yayg nla!mas , birbirini
besleyen süreçlerdir.8 Özellikle $sveç gibi toplumsal cinsiyet e!itli"inin önemli bir
politika olarak benimsendi"i, bu ba"lamda kad nlar n i!gücüne erkeklerle e!it olarak
kat lmalar n n sa"land "  sosyal demokrat/evrensel karakterli refah devletlerinde
çocuk bak m  hizmetlerine olan talep önemli boyutlardad r. Buna ko!ut olarak
bak m hizmetlerinden faydalanman n ve bunlar için yard m alman n temel bir
vatanda!l k hakk  oldu"u $skandinav ülkelerinde (Ungerson, 1997: 373) çocuk
bak m  hizmetlerine olan talebi kar! lamaya yönelik etkin politikalar geli!tirilmi!tir.

1970’lerden itibaren refah devletinde ya!anan dönü!ümle birlikte çocuk
bak m  hizmetlerinin sunumunda da de"i!iklikler ya!anm !t r. Bu de"i!iklikler,
sosyal harcamalar n niteli"inde ya!anan dönü!üm ba"lam nda nakit yard mlar nda

8 Haavio-Mannila, bu süreci, i!gücüne kat l m oranlar n n Avrupa ülkeleri geneline göre
öteden beri çok yüksek oldu"u ve kad nlar n çal !malar na yönelik cinsiyetçi önyarg lar n
çok s n rl  oldu"u Finlandiya özelinde aç klamaktad r. Ayr nt l  bilgi için bkz: Haavio,
Mannila (1983), “Caregiving in the Welfare State”, Acta Sociologica, (26/1): 62-82
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gözlenen art !,9 enformel/formel ikiliklerinin sars lmas  ve hizmet sunumunun
adem-i merkezile!mesidir.

Çocuk bak m  hizmetlerinin profesyonel olarak sa"lanmas  yerine nakit
yard mlar n n uygulanmas  sosyal harcamalarda ya!anan niteliksel dönü!ümleri
göstermektedir. Bak m hizmetleri sunumunda ya!anan bu de"i!iklik günümüze de
yans m !, nakit transferleri bak m hizmeti politikalar n n önemli bir biçimi haline
gelmi!tir.

Almanya gibi nüfusun ya!lanmas n n ciddi bir tehdit olu!turdu"u, ancak
kamusal çocuk bak m  hizmetlerinin yeterince geli!medi"i, daha ziyade sosyal
sigorta sistemine dayanan korporatist muhafazakâr rejimlerde öteden beri
uygulanm ! olan nakit transferleri, 1980’lerden itibaren devletin bak m
hizmetlerinin enformel aile ve akrabal k ili!kileri içerisinde sa"lanmas n  te!vik
etmesi yönündeki politikalar n n önemli bir arac  haline gelmi!tir. Bu durumun
ilginç bir örne"i Fransa gibi i!sizli"in hayli yüksek oldu"u ekonomilerde bak m
hizmetlerinin sa"lanmas n n istihdam yaratacak bir alan olarak belirlenmesi ve
bireyleri akrabalar  ya da kom!ular na bak m hizmeti sa"lamalar  yönünde istihdam
edecek uygulamalar n yap lm ! olmas d r. Özellikle ekonomik durgunluk
dönemlerinde, pahal  bak m hizmetlerine alternatif olan bu hizmetlere talep
olmu!tur. Böyle durumlarda topluluk içerisinde sunulan bak m hizmetleri son
derece cazip hale gelmi!tir (Aronson, 1992: 9). Devletin bak m hizmetlerinde s n rl 
bir !ekilde yer ald "  ya da hizmet sunumuna hiç kat lmad "  rejimlerde ise, özgül
kültürel ko!ullara uygun olarak aile do"rudan bak m hizmetleri sunumunu
üstlenebilmektedir. Özellikle ekonomik yeniden yap lanma politikalar n n izlendi"i
dönemlerde sosyal harcamalar n k s ld "  Güney Do"u Asya ülkeleri gibi ülkelerde
ya da Akdeniz ülkelerinde bu yönde e"ilimlerin yayg nl "  dikkat çekmektedir
(Milligan, 2003: 459).

Nakit yard mlar  uygulamalar n n yayg nl k kazanmas  çocuk bak m 
hizmetlerinin sunumunda klasik kamusal alan/özel alan ya da ücretli/ücretsiz emek
ikiliklerini ortadan kald racak geli!melerin meydana gelmesine neden olmu!tur.
Evde sa"lanan ancak kurumsal bir niteli"i olan bak m hizmetlerinin ortaya
ç kmas yla birlikte kamusal bir bak m hizmeti etkinli"inin özel alanda yürütülmesi
söz konusu olmu!tur. Bu durum, klasik anlamda bir refah rejiminde, bak m n
verildi"i mekân n profesyonellik derecesini göstermesini, (Haavio-Mannila, 1983:
64), ba!ka bir deyi!le kurumsalla!man n profesyonelle!meyi beraberinde getirmesi
durumunu sarsm !t r. Çünkü art k özel alanda da bak m hizmetleri profesyonel bir
!ekilde yürütülebilmektedir. Bunu, özel alan n piyasala!mas  olarak yorumlayanlar
olmu!tur (Ungerson, 1997: 363). Bu noktada özel alanda formel bak m/enformel

9Baz  Avrupa ülkelerinde hükümetlerin çocuk bak m  ve anal k izni için yapt klar  sosyal
harcamalarla ilgili bilgi için bkz:  Henderson, A.; White, L.A. (2004), “Shrinking Welfare
States? Comparing Maternity Leave Benefits and Child Care Programs in European Union
and North American Welfare States, 1985–2000”, Journal of European Public Policy, 11(3):
497–519
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bak m ayr m n n yeniden üretildi"i görülmektedir. Bu geli!meler çerçevesinde
geli!tirilen sosyal bak m kavram , bak m kavram n n Sanayi Devriminin geli!im
dinamikleriyle birlikte meydana gelen kamusal alan/özel alan ikiliklerine meydan
okuyan bir kavramd r; ayr ca refah devletinin geli!im ve de"i!im dinamikleriyle
birlikte bu ayr mlara ba"l  çözümlemelerin güncelli"ini yitirdi"ini vurgular. Bak m
kavram na yönelik bu yeni kavramsalla!t rmaya göre sosyal bak m, emek,
sorumluluk, zorunluluk ve finansal ve duygusal maliyet içerir (Daly; Leis, 2000:
285).

1980’lerden günümüze refah rejimlerinde meydana gelen önemli
de"i!ikliklerden biri hizmet sunumunda adem-i merkezile!menin
(desentralizasyonun) ya!anmas d r. Bu ba"lamda çocuk bak m  hizmetlerinde de
adem-i merkezile!me e"ilimleri gözlenmi!tir. Adem-i merkezile!meyle yerel
yönetimler de bak m hizmetlerine katk  sa"lamaktad r ve bunu yaparken de
vatanda!larla daha yüz yüze ve yak ndan ili!kiler kurman n avantajlar n 
kullanmaktad r. Bu durum !üphesiz ihtiyaç tespitini de kolayla!t rmaktad r. Bununla
birlikte adem-i merkezile!me hizmet kalitesindeki ve hizmetlerin da" t m ndaki
standartlardan sapmaya neden olmakta ve e!itsiz bir yap  yaratmaktad r. Trydegard
ve Thorslund, özellikle $sveç’te ya!anan ve “refah belediyecili"i” ad n  verdikleri
anlay !  aç klayarak, adem-i merkezile!menin farkl  belediyelerin sunduklar  hizmet
yo"unlu"unda hem niteliksel hem de niceliksel e!itsizliklere sebep olmas n n
üzerinde durarak, bu durumun refah devletlerinde e!itsizlik yaratt " n  ileri
sürmektedirler (Trydegard; Thorslund, 2001).

3. Çocuk Bak!m! Hizmetlerinin Çe#itleri

Çocuk bak m  hizmetlerinin sunumu, bak m hizmetlerinin profesyonel
olarak sa"lanmas , do"rudan ya da dolayl  nakit yard mlar n n yap lmas  ve
anal k/ebeveyn izinlerinden olu!maktad r.

3.1. Bak!m Hizmetlerinin Profesyonel Olarak Sunulmas!
Bak m hizmetlerinin profesyonel olarak sunulmas , çocuk bak m n n

kurumsalla!m ! taraflar taraf ndan –piyasa ili!kileri ba"lam nda özel bak m hizmeti
sunan kurumlar, sivil toplum kurulu!lar /gönüllü topluluklar ya da kamusal bak m
hizmetleri- sunulmas  anlam na gelmektedir. Profesyonel olarak sunulan çocuk
bak m  hizmetleri kre! (0-3 ya!), anaokulu (3-6 ya!) ve okul ça" ndaki (7-11 ya!
aras ) çocuklar için okul sonras  etüt hizmetlerinden olu!maktad r. $skandinav
ülkelerinde izlenen e!itlikçi politikalar dâhilinde, kad nlar n i!gücü piyasas ndaki e!it
durumlar n  korumak amac yla 0-3 ya! grubu çocuklara yönelik kre! hizmetleri çok
yayg nd r. Kad nlar n i!gücüne kat l m oranlar n n art r lmas  ve cinsiyet e!itli"inin
sa"land "  bir i!gücü piyasas n n olu!abilmesi için kre! hizmetlerinin kamusal olarak
sunulmas  çok  büyük  önem  ta! maktad r.  Ancak  az  önce  bahsedildi"i  gibi,  refah
devletinin ya!ad "  dönü!ümün ard ndan, özellikle 1980’li y llardan itibaren
kurumsal kre! ve anaokulu hizmetlerini yayg nla!t rmak yerine nakit yard mlar yla
bak m hizmetleri sunumunu gerçekle!tirmek tercih edilen bir politika olmu!tur.
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Devletin bak m hizmetleri sunumundan giderek çekilmesinin ve birçok Avrupa
ülkesinde çocuk bak m  hizmetlerinin yetersiz kalmas n n önemli bir sonucu,
1980’lerden ve 1990’lardan itibaren küresel düzeyde ya!anan göç hareketlerinin
yo"unla!mas  ve göçün kad nla!mas yla birlikte ucuz göçmen kad n eme"inin çocuk
ve daha ziyade ya!l  bak m  için cazip bir alternatif haline gelmesidir. $!gücüne artan
bir !ekilde kat lan, ancak talep ettikleri bak m hizmetlerini kamusal olarak
sa"layamayan kad nlar, göçmen kad n eme"ine ba" ml  hale gelmi!lerdir. Uzak
Do"u kökenli kad nlar ve Sovyet Sistemi’nin çökü!üyle Bat  Avrupa’ya göç eden
kad nlar, bu ihtiyac  üstlenmi!lerdir. Bu durum, “ulusötesi bir bak m zinciri”
yaratm !t r (Hochschild, 2001, aktaran Brückner, 2004: 34).

3.2. Nakit Yard!mlar!
Çocuk bak m  için sa"lanan nakit yard mlar , do"rudan ya da dolayl  !ekilde

uygulanan yard mlardan olu!maktad r. Bununla birlikte bak m hizmetlerinin nakdi
olarak sa"lanmas  aç s ndan temel bir ayr m, bak m verene ve bak m alana yap lan
nakit yard m d r. Bak m alana yönelik nakdi yard mlar çocuklar  kapsamad " 
(ya!l lar  ve engellileri kapsad " ) için bu yard mlara ara!t rmada yer verilmemi!tir.
Bu yüzden nakit yard mlar  sadece bak m hizmeti sunanlar ba"lam nda ele
al nmaktad r.

3.2.1. Do"rudan Nakit Yard!mlar!
Do"rudan nakit yard mlar na dayanan önemli bir s n fland rma Ungerson

taraf ndan yap lm !t r. Bu s n fland rmada, kamusal bak m hizmetleri sunumunda
ya!anan nakdi yard mlar yönündeki dönü!üm, farkl  refah rejimleri temelinde var
olan grupland rman n aksine, yard mlar n çe!itlerine odaklan larak analiz edilmi!tir
(1997: 366). S n fland rma genel olarak bak m hizmetlerini kapsad "  için, baz  nakit
yard mlar  çocuk bak m n n d ! nda kalmaktad r. Bu yüzden bu grupland rmada,
sadece çocuk bak m  için geçerli olan yard m çe!itleri ara!t rma çerçevesinde ele
al nacakt r.

a) Bak!m Ödenekleri:
Do"rudan nakit yard mlar n n ilk aya" n  bak m ödenekleri olu!turmaktad r.

Bak m hizmeti sunanlara ödenek verilmesinin mant " , bak ma muhtaç olan
yak nlar na bak m sa"lamak zorunda kald klar  için ücretli bir i!te çal !amayanlar n
ev içinde sunduklar  bak m hizmetinin kar! l " n n devlet taraf ndan tazmin
edilmesidir. Bak m ödenekleri çal !ma ça" ndaki bireylere verilmekte ve bu
ödeneklerden faydalanabilmek için bak m hizmeti sunan ki!inin bu hizmeti
sundu"u ki!iyle olan özel ba" n  ve ayr ca, vergi ve sosyal güvenlik sistemine
katk lar  ile ilgili bilgilerini göstermesi gerekmektedir. Ancak bak m hizmeti
sunanlar n bu hizmeti gerçekten sunduklar n  göstermek gibi bir sorumluluklar 
bulunmamaktad r. (Ungerson, 1997: 365-366).

Bak m ödene"i uygulamas yla, baz  sosyalist feministlerin kad nlar n
görünmeyen emeklerinin kar! l " n n ödenmesine dair taleplerinin göz önünde
bulundurulmas na ve bu ödeme biçiminin kad nlar n pratik ihtiyaçlar n  bir süre için
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giderebilmesine ra"men sistemin kad nlar n stratejik ihtiyaçlar yla çeli!ece"i ve verili
toplumsal cinsiyet rollerini yeniden üretece"i aç kt r. Bu tarz bir ücretlendirme,
kad nlar n i!gücüne kat l m oranlar n n artmas n  tehlikeli bir biçimde
engelleyebilir.10 Ayr ca bu ödene"in gerçekten ihtiyaç sahibine ula! p ula!mad " ,
ba!ka bir deyi!le bak m hizmetinin sa"lanmas  için kullan l p kullan lmad " 
!üphelidir. ABD’de ise, muhtemelen kad nlar n i!gücüne kat l m n  özendirmek ve
bak m yard m n  sa"larken kad nlar  çal !ma hayat ndan al koyabilecek bir
düzenlemeye mahal vermemek için, bak m yard m ndan faydalanmak ücretli bir i!te
çal !ma !art na ba"lanm !t r. Danimarka’da, çok ciddi bir hastal k sahibi olan bir
çocu"a bak m hizmeti sa"lamak durumunda olan çal !anlara kolayl k tan nm !t r.
Almanya’da ise, öteden beri nüfus ya!lanmas n n potansiyel tehlikelerine kar! 
izlenen aile politikalar yla do"urganl k te!vik edilmi!tir. Bu politikalar n önemli bir
aya"  “çocuk bak m  paras ” olarak adland r lan ödeme biçimidir. Almanya’ya özgü
bir uygulama olan çocuk bak m  paras  çocuk paras  ödemelerinin yan  s ra ailelere
verilen bir yard md r. Bu yard m, “çocu"un dünyaya gelmesi, bak m  ve
yeti!tirilmesi için” her ay ailelere belli bir ödeme yap lmas n  içermektedir. Bu
yard m kapsam nda do"um yapan bir kad n n iki y l içinde tekrar do"um yapmas yla
yard m yine sa"lanmakta, ayr ca ikiz çocuklar n her biri için ayr ca ödeme
yap lmakta ve nikâhs z ya!ayan çiftlerin çocuk sahibi olmalar  durumunda çocu"un
bak m n  üstlenen tarafa da ödeme yap lmaktad r (Seyyar, 2000: 13–14).

b) Ücret Benzeri Ödenekler:
Bu uygulamada bak m hizmeti sa"layan ve ücretli bir i!te çal !mayan ki!ilere,

“bak m hizmetini ücretli bir !ekilde sunsalard  alabilecekleri ücret miktar na benzer
bir ödeme” yap lmaktad r. Ücret benzeri ödenekler, genelde bak m hizmetinden
faydalananlar n akrabalar na yap lan bir yard m olup $skandinav ülkelerinde bir
zamanlar uygulanm !t r. Bu tarz bir ödeme biçimiyle bak m hizmeti sunan ki!i, art k
devletçe istihdam edilen bir çal !an durumundad r ve resmi olarak bak m hizmeti
sunumunda çal !an ki!iler gibi sosyal güvenlik haklar ndan faydalan r (Ungerson,
1997: 368). $skandinav ülkelerinde böyle bir uygulaman n geli!tirilmesiyle, bu
ülkelerde sa"lanan cömert yard mlar sonucu i!e devams zl k oranlar ndaki art ! n ve
bak m hizmetlerinin a! r la!mas n n önüne geçilmesinin amaçland "  dü!ünülebilir.
Bu sistemlerin ortak özelli"i, bak m hizmeti sunan ki!inin bu hizmeti sundu"unu
göstermek zorunda olmamas d r (Ungerson, 1997: 367).

c) Gönüllü Kurulu#lar ya da Yerel Otoriteler Taraf!ndan Gönüllük
Esas!na Dayanan Hizmet Sunumu  çin Ödeme Yap!lmas!:

Bu uygulama $ngiltere’ye özgü olup, gönüllü kurulu!larca örgütlenmekte ve
gönüllük esas na dayanarak özel alanda bak m hizmetinin sunulmas n  tesis

10 Nitekim Ungerson, $ngiltere’de 1977 y l nda Muhafazakâr Parti döneminde yürürlü"e
giren bu yönde bir yasan n, o dönemde orta s n f, erke"in eve ekmek getirdi"i ve kad n n ev
i!lerini gördü"ü aile modelini peki!tirmek suretiyle seçmene cazip görünmek amac yla
ç kar ld " n  ileri sürmü!tür (1997: 367).
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etmektedir. Bu uygulamada gönüllü kurulu!lar kendi yak n çevreleri ve
mahallelerinde bak m hizmetini üstlenecek ki!ilerle ba"lant  kurmaktad rlar. Bak m
hizmetinin sunulmas  için bak m hizmeti sunmaya gönüllü olan biriyle i! sözle!mesi
yap lmakta ve hizmet sunumu sonucunda ki!iye ücret de"il, sembolik bir ödeme
yap lmaktad r. Bu tarz bir bak m hizmeti örgütlenmesi daha ziyade dü!ük gelirli
kad nlara istihdam olana"  yaratmay  hedeflemektedir (Ungerson, 1997: 372). Bu
sistem kad nlar n bak m hizmetlerini özel ya da kamusal alanda üstlenmelerinin
tasarlanmas n n aç k bir göstergesi olup bak m n, toplumsal cinsiyet ili!kilerince
belirlenen etkinliklerden olu!an yap s n  yans tmaktad r. Kad nlar  “toplumun
anneleri”11 yapmak kad n i!sizli"iyle mücadele etmek ve kad nlar n kamusal hayata
kat l mlar n  sa"lamak için s kça ba!vurulan bir yoldur.

3.2.2. Dolayl! Nakit Yard!m!

Dolayl  nakit yard m , Almanya’da hayata geçirilen bir uygulama olup nüfus
ya!lanmas  tehdidine kar!  geli!tirilen aile politikalar  ba"lam nda çocuk sahibi
olmay  te!vik etmektedir. Çocuk sahibi olan ailelere çocuk say s yla orant l  olarak
vergi indirimi uygulanmaktad r. Bu indirimler, gelir ve ücret vergisi yasalar nda
düzenlenmi! olup yar ya indirilebilmektedir. Çocuk sahibi ailelere ya da tek ba! na
çocu"unu büyüten kad nlara uygulanan bu vergi imtiyaz , gelir transferi sistemine
dayanmaktad r. Böylelikle çocuksuz aileler çocuklu ailelerin vergi yükünü
payla!maktad rlar (Seyyar, 2000: 17).

3.3. Anal!k/Do"um/Ebeveyn  zinleri
Çocuk bak m  hizmeti sunumunun son aya" , anal k/do"um/ebeveyn

izinleridir. Do"um/anal k izni, do"um yapan kad nlar n do"um öncesini ve
sonras n  kapsayacak !ekilde belli bir süre (Avrupa ülkelerinde genellikle 14 Hafta12)
çocuklar yla ilgilenmeleri, bak mlar n  sa"layabilmeleri ve tekrar sa"l klar na
kavu!abilmeleri için elde ettikleri izinleri, ayr ca do"um için yap lan nakit
yard mlar n  kapsar. Bu nakit yard mlar  kad n n ald "  ücrete göre hesaplan r.
Avrupa Birli"i ülkelerinde ise, toplumsal cinsiyet e!itli"ine dayal  olarak izlenen
politikalara uygun bir !ekilde bu izinler ebeveyn izni olarak düzenlenmi!tir.
Ebeveyn  izni  ile  çocu"un  do"umunun  ard ndan  çocu"un  annesi  ya  da  babas  bu
izni kullanabilmekte, böylelikle erkek de çocu"un bak m n  üstlenebilmektedir.

4. Avrupa Birli"i Sosyal Politikalar! Ba"lam!nda Çocuk Bak!m!
Hizmetleri

11 $skandinavyal  feministler, kad nlar n bu !ekilde kamusal alanda hem!irelik, ö"retmenlik
ve çe!itli bak m hizmetleri sunumunda yo"un olarak istihdam edilmelerini “kamusal
ataerki” olarak nitelendirmektedirler (Siim, 1987, aktaran Daly; Lewis, 2000: 284).
12 Farkl  Avrupa  ülkelerinde  anal k izni  süreleri  için  bkz:  $lkkaracan,  $pek (2008),  “Bak m
Hizmetlerinin Sunumu ve $stihdam Politikalar na Yans mas ”, KESK Kad n Sempozyumu, 15
Mart 2008, http://www.kesk.org.tr/belgeler/ipek_ilkkaracan.pps, (17.01.09)
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Avrupa Birli"i sosyal politikalar n n çok önemli bir aya" n  toplumsal cinsiyet
e!itli"inin sa"lanmas  olu!turmaktad r. Kad nlar n i!gücüne kat l mlar , kad n erkek
e!itli"inin sa"lanmas n n en önemli yolu olarak görülmü! ve toplumsal cinsiyet
e!itli"inin ana ak mla!t r lmas  dâhilindeki politikalar bu perspektifle izlenmi!tir.13

Bu çerçevede çocuk bak m  hizmetlerinin yayg nla!t r lmas , kad nlar n i!gücüne
kat l mlar  aç s ndan kritik bir rol oynam !t r. Birlik düzeyinde bak m hizmetleri
sunumunda özellikle 0-3 ya! aras  çocuklar n bak m  için izlenecek politikalara daha
fazla odaklan lm !, okul ça" ndaki çocuklara yönelik bak m hizmetleri ise daha
s n rl  kalm !t r (Elniff-Larsen; Dreyling; Williams, 2006: 3).  Özellikle Danimarka
ve Belçika 0-3 ya! aras  bak m hizmetlerinin kapsay c  oldu"u ülkelerdir14$sveç’te
cömert ve esnek ebeveyn izinleri15 mevcut olup belediyeler taraf ndan sunulan
çocuk bak m  hizmetleri, hizmet sunumunun önemli bile!enlerini olu!turmaktad r.

Birlik düzeyinde çocuk bak m  politikalar n n geni!letilmesi ayn  zamanda
Avrupa’da artan i!sizlikle mücadele edebilmek ve özellikle gelir kaynaklar na
eri!imleri daha s n rl  olan kad nlar gibi dezavantajl  gruplara istihdam olana" 
sa"layabilmek için bir araç olarak görülmektedir. Avrupa Birli"i düzeyinde genel
olarak büyük oranda ücretli çal !anlar taraf ndan bak m hizmeti sa"lanmaktad r.
Bak m hizmetleri sunumu önemli bir sektör olarak geli!mi!, geni! kitlelere istihdam
olana"  yaratm !t r (Yeandle; Gore; Herrington, 1999: 32). Örne"in 1998 y l 
itibariyle Büyük Britanya’da 3.2 milyondan fazla say da ki!i bu alanda istihdam
edilmektedir ve en az 400 bin ki!inin çocuk bak m  hizmetlerinde istihdam edildi"i
tahmin edilmektedir (Yeandle; Gore; Pickford, Stiell 2000: 1).Ancak birçok dad n n
ve çocuk bak c s n n kad n olmas  gerekçesiyle bu alan son derece cinsiyetli bir
yap ya sahip olmaya devam etmektedir (Yeandle; Gore; Herrington, 1999: 32).

 Üye ülkelerde ya!anan bu geli!melere dayanarak çocuk bak m  hizmetleri,
hizmeti sunan taraflar bak m ndan !u !ekilde s n fland r lm !t r:

Kamu/devlet/yerel otoritelerce sunulan hizmetler
Özel sektörce sunulan hizmetler (özel kre!ler ve anaokullar )
Gönüllü kurulu!larca sunulan hizmetler
Kendi hesab na çal !anlar taraf ndan sunulan hizmetler
Ev içinde sunulan ücretli hizmetler
Ücretsiz aile ili!kileri kapsam nda (anne, baba, akrabal k ili!kileri)
sunulan hizmetler

Üye ülkelerde bak m hizmetleri sunumu giderek bir sektör ve “kad nlar n
i!gücüne kat lma oranlar n n kayna" ” haline gelmi!, böylelikle formel bak m

13 2010 y l  itibariyle Avrupa Birli"i ülkelerinde kad nlar n i!gücüne kat l m oran  yüzde
59’dur (EUROSTAT, 2010, aktaran Koç; Eryurt; Adal ; Seçkiner, 2010: 21).
14http://ab.calisma.gov.tr/dnn/Docs/wg2/Avrupa%20Birligi%20Ulkelerinde%20Ebeveyn
%20$zni%20ve%20Cocuk%20Bakimi%20Hizmetleri.pdf, (17.01.09).
15 $sveç’te okul öncesi çocuk bak m , enformel ili!kiler çerçevesinde, daha ziyade ebeveyn
iznini kullanan kad nlar taraf ndan üstlenilmektedir (Yeandle; Gore; Herrington, 1999: 30).
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hizmetleri sunumu artm !t r. Sunulan bak m hizmetlerinin yo"unlu"u ve miktar ,
“çocuk say s  ve ya!lar na, örgün e"itim saatlerine, ebeveynlerin çal !ma saatlerine,
hane yap s n n kapsam ve geni!li"ine” ve ücretsiz aile ili!kileri çerçevesinde sunulan
bak m hizmetlerine eri!ilebilirlik derecesine göre de"i!mektedir (Yeandle; Gore;
Herrington, 1999: 32–33).

Bak m hizmetlerinin yan  s ra Avrupa Birli"i’nde cinsiyet e!itli"inin
sa"lanmas  için kullan lan sosyal politika araçlar ndan biri de ebeveyn izinleridir ve
birçok ülkede do"um izni yerine ebeveyn izni düzenlemeleri bu sosyal politika
anlay !  çerçevesinde uygulanmaktad r. Ebeveyn izni uygulamalar  i! ve aile
ya!am n n uyumla!t r labilmesi/dengelenmesiz/uzla!t r lmas  amac yla
düzenlenmi!tir. Ancak Avrupa Birli"i sosyal politikalar  çerçevesinde bak m
hizmetlerinin daha ziyade nüfus ya!lanmas  ve istihdam olanaklar  çerçevesinde
dü!ünüldü"ü görülmekte, hizmet sunumu daha zay f kalmaktad r (Elniff-Larsen;
Dreyling; Williams, 2006: 3). Bu da, 1980’lerden itibaren nakit yard mlar na do"ru
geli!en e"ilimi aç klamaktad r.

Avrupa Birli"i sosyal politikalar n n önemli bir aya" n  olu!turan çocuk
bak m  hizmetleri, birçok politika belgesinde yer alm ! ve çe!itli yasal belgelerle
düzenlenmi!, bu konuda çe!itli direktif ve kararlar üzerinde uzla! lm !t r. Bunlardan
ilk ve en önemli olan  Avrupa $stihdam Stratejisidir. Stratejinin ikinci aya"  çocuk
bak m  hizmetlerine ayr lm ! ve üye ülkelere bak m hizmetlerini desteklemeleri
hususunda ça"r da bulunulmu!tur  (European Foundation for the Improvement of
Living  and  Working  Conditions,  2006:  5).  Ayr ca  1989  Avrupa  Sosyal  %art ’nda
ebeveyn izinleri önemli bir madde olarak yer alm !t r. Ebeveyn izinlerinin temel
mant "  çocuk sahibi olan kad nlar n ya da erkeklerin i! ve aile ya!amlar n n
uzla!t r lmas d r. 1994 y l nda Essen’de toplanan AB Konseyi, bak m hizmetlerinin
yayg nla!t r lmas n  istihdam yaratma ve geleneksel aile yap s n  dönü!türme
potansiyeli aç s ndan de"erlendirmi! ve bu önlem, istihdam yaratmak amac yla
belirlenen di"er politika araçlar yla bütünle!tirilmi!tir. Bu toplant lar , 1995 y l nda
Cannes ve Madrid’de; 1996 y l nda Floransa ve Dublin’de toplanan ba!ka Konsey
toplant lar  izlemi!tir. Bu toplant larda genel olarak çocuk bak m  hizmetlerinin
yayg nla!t r lmas yla ilgili olumlu kararlar al nm ! ve öneriler geli!tirilmi!tir
(Yeandle; Gore; Herrington, 1999: 7). Daha sonra Maastricht Antla!mas 
çerçevesinde haz rlanan Maastricht Sosyal Politika Sözle!mesi, Avrupa Birli"i
düzeyindeki sosyal taraflar n ebeveyn izni üzerinde uzla!malar n n sa"lanmas 
aç s ndan önemli bir belgedir.  Bu sözle!mede, çal !an anne ya da baban n en az üç
ay olmak üzere çocuk bak m  izninden yararlanacaklar  hususu düzenlenmi!tir. Bu
düzenleme, anal k iznini içermemektedir. Sözle!me 1996 y l nda ç kar lan bir
direktifle yürürlü"e girmi!tir (European Foundation for the Improvement of
Living and Working Conditions, 2006: 4-5).

Bu geli!meleri izleyen ve istihdam politikalar n n ilerletilmesini, cinsiyet
e!itli"inin tesis edilmesini ve bu ba"lamda i! ve aile ya!am n n uzla!t r lmas n 
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hedefleyen sözle!melerde, politika belgelerinde ya da toplant larda16çocuk bak m 
hizmetleri üzerinde durulmu!tur. Birlik düzeyinde olu!turulan yasal çerçeveyi, üye
ülkelerin ulusal düzeyde haz rlad klar  eylem planlar  izlemi!tir (Yeandle; Gore;
Herrington, 1999: 7).

Daha sonra ya!anan önemli bir geli!me, 1998 y l nda Avrupa
Komisyonunun, Konsey taraf ndan ç kar lm ! olan Çocuk Bak m yla ilgili öneriyi
kabul etmesi olmu!tur. Ayr ca Üçüncü E!it F rsatlar Eylem Plan nda ve Avrupa
Sosyal %art nda kad n ve erkeklerin ev ve aile ya!am n  uyumla!t rmalar  ilkesi
benimsenmi! ve çocuk bak m  hizmetlerinin önemi vurgulanm !t r (European
Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006: 5).17

Bu geli!meleri, 2002 y l nda Barselona’da toplanan AB Konseyi Zirvesi izlemi!tir.
Zirvede bu hususun önemi vurgulanm ! ve özellikle 0-3 ya! grubu çocuk bak m 
hizmetlerinin önemi üzerinde durulmu!, bununla birlikte 3-6 ya! grubu çocuklar n
% 90’ n n bak m hizmetlerinden faydaland r lmas  ve böylelikle kad nlar n çal !ma
hayat na uyum gösterebilmelerinin sa"lanmas  karar  al nm !t r (Avrupa Ya!ama ve
Çal !ma Ko!ullar n  $yile!tirme Vakf , 2008: 9). 2002 y l nda yürürlü"e giren E!it
Muamele Sözle!mesinde ise ebeveyn iznine yer verilmi!tir (European Foundation
for the Improvement of Living and Working Conditions, 2006: 5).18

5. Türkiye’de Refah Rejimi ve Çocuk Bak!m! Hizmetleri

Türkiye’de refah rejiminin temel özelliklerini aktarabilmek için Osmanl 
gelene"iyle geli!en zihniyet yap s ndan k saca bahsedilmesi gerekmektedir. Osmanl 
$mparatorlu"u dönemindeki cemaat ili!kilerinin, loncalar n ve benzeri mesleki
örgütlenmelerin üyelerini ve ili!kide bulunduklar  topluluklar  baz  sosyal politika
önlemlerinden faydaland rmalar  söz konusuydu. Buradaki sosyal politika kavram ,
daha ziyade cemaat ili!kileri çerçevesinde yap lanan, cemaat üyesi olma !art yla
kazan lan ve çe!itli risklere kar!  önlem olarak geli!tirilen sosyal yard mlar 
içermekteydi. Bu kapsamda “mahalle, köy” gibi mekânsal temelli ve “tarikat ve
zaviye gibi dini içerikli odakla!malar da” risklerle mücadele edebilmek üzere
yap lanan dayan !mada yer al yorlard  (Özbek, 2001: 10). Aile ili!kileri ve cemaat

16 Ayr nt l  bilgi için bkz: Yeandle, Sue; Gore, Tony; Herrington, Alison (1999), Employment,
Family and Community Activities: A New Balance for Women and Men, European Foundation for
the Improvement of Living and Working Conditions, Dublin: 7
17 Farkl  üye ülkelerin ebeveynlerin i! ve aile ya!amlar n  uyumla!t rmak için izledikleri
politikalar ve düzenlemelerle ilgili ayr nt l  bilgi için bkz: European Foundation for the
Improvement of Living and Working Conditions (2006), “Reconciliation of Work and
Familiy Life and Collective Bargaining in the European Union”,
http://www.eurofound.europa.eu/eiro/other_reports/work_family_life.pdf, (18.01.09).
18 Baz  Avrupa Birli"i ülkelerinde çocuk bak m  hizmetlerinin niteli"i ve baz  say sal verilerle
ilgili ayr nt l  bilgi için bkz: European Communities (2004), Development of a Methodology for the
Collection of Harmonised Statistics on Childcare, Luxembourg: Office for Official Publications of
the European Comminities
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ili!kileri, bireylerin refah n n sa"lanmas  için dayan !man n taraflar n 
olu!turuyorlard . Bununla birlikte Osmanl  $mparatorlu"unda Tanzimat Dönemi ile
birlikte devletin özellikle e"itim (mesleki eleman yeti!tirmek amaçl  aç lan
mektepler) ve sa"l k alanlar nda (a! lama, ebelik e"itiminin yayg nla!t r lmas , devlet
hastanelerinin aç lmas ) daha aktif rol oynad "  bir süreç ya!anm !t r (Özbek, 2001:
13).

Cumhuriyet dönemi ile birlikte Osmanl ’dan devral nan, “devletin yetkin bir
baba oldu"una ve mutlak erki elinde tuttu"una” dayanan ve korporatist ve
dayan !mac  (solidarist)19 bir siyasal proje üzerine kurulan zihinsel miras devam
etmi! bu çerçevede 1950’lere kadar devletin sosyal alana müdahalesi giderek
artm !t r (Özbek, 2001: 19). Bununla birlikte cinsiyet rollerine dayanan geleneksel
aile ba"lar  ve cemaat ili!kileri, refah rejiminin önemli taraflar  olmaya devam
etmi!tir. Aile ve akrabal k ili!kilerinin refah rejimi içerisindeki pay n n bu kadar
büyük olmas n  Ay!e Bu"ra, sosyal sermaye kavram yla aç klamaktad r. Buna göre
bireylerin aile ve kan ba" yla ili!kide olduklar  ki!iler d ! nda toplumdaki farkl 
insanlarla da güven ili!kisi içinde olduklar  toplumlar n sosyal sermayeleri güçlü, bu
ili!kilerin daha zay f olu"u toplumlar n sosyal sermayeleri ise zay ft r. Bu aç klamaya
göre Türkiye sosyal sermaye yap s  zay f olan bir ülkedir (2001: 24).

$kinci Dünya Sava!  sonras  Türkiye’de sendikal haklar giderek geli!meye
ba!lam !t r. 1961 Anayasas  dönemi ise vatanda!lara tan nan sosyal haklar n giderek
geni!ledi"i ve sosyal hukuk devletine dayanan bir anlay ! n olu!tu"u y llar olmu!tur.
$zleyen dönemde çal !an kesimlerin önemli bir k sm n  kapsayan bir sosyal güvenlik
sistemi yap land r lm !t r (Özbek, 2001: 22). Genel olarak $kinci Dünya Sava! 
sonras  dönem, !üphesiz alt n ça" n  ya!ayan Bat  Avrupa ülkelerinden çok daha
geride kalan, ancak izlenen Keynezyen politikalardan etkilenen bir refah devletinin
ortaya ç kt "  bir dönem olarak de"erlendirilebilir (Özbek, 2001: 21). Buna ra"men
Türkiye’de refah rejiminin belkemi"i olabilecek devlet taraf  daha s n rl  kalm !t r.
Bu"ra, devlet taraf n n eksikli"ine paralel olarak Türkiye’de refah rejiminin
merkezinde ailenin yer ald " n  vurgulamaktad r (2001: 24). Bu de"erlendirmelere
ko!ut olarak Türkiye’deki refah rejiminin Esping Andersen’ n s n fland rmas 
içerisinde bir yere oturdu"unu söylemek zor görünmektedir. Esping-Andersen’in
s n fland rmas na alternatif olarak önerilen, klientalistik ve cemaat ili!kilerinin
a" rl " n n egemen oldu"u Güney Avrupa ya da Latin Amerika refah rejimi
modellerinin Türkiye’yi aç klamak için daha uygun oldu"u söylenebilir. Bu noktada
Türkiye’de hem!erilik ve partililik ili!kileri de belirleyici olabilmektedir (Bu"ra,
2001: 25). Türkiye’deki refah rejimi modelini, devletin yetkin ve otoriter rolünden
ötürü Eski Do"u Bloku rejimlerine benzetenler de olmu!tur.  $pek $lkkaracan ise
Türkiye’yi Esping-Andersen’ n s n fland rmas na dâhil etmekte ve piyasac  modele

19 Dayan !mac  görü!ün felsefi temelleri ve Cumhuriyet Dönemini etkilemi! olan Ziya
Gökalp dayan !mac l "  ile ilgili ayr nt l  bir analiz için bkz: Makal, Ahmet (1999), Türkiye’de
Tek partili Dönemde Çal "ma #li"kileri, $mge Kitabevi, Ankara: 68–81.
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uydu"unu ifade etmektedir (2008).
Türkiye’de 1980’lerden itibaren IMF gibi uluslararas  kurulu!lar güdümünde

uygulanan yap sal uyum politikalar yla sosyal harcamalar k s lm !, zaten çe!itli sosyal
politika alanlar nda söz söyleyici olabilecek bir refah devleti miras n n meydana
gelmemi! olmas yla sosyal haklar giderek budanm !t r. Öte yandan iyi
yap lanamam !, e!itlik ilkesine dayanmayan, 1990’larda izlenen “süper emeklilik”
gibi popülist politikalarla y pranan ve hantalla!an bir sosyal güvenlik sisteminin
krize girmesi, genel olarak 1980 sonras  döneme damgas n  vuran bir geli!medir.
Ayr ca Türkiye’de yap sal i!sizlik problemiyle mücadele edecek etkin istihdam
politikalar n n geli!tirilememi! olmas  ve art arda gelen ekonomik krizlerin i!sizli"i
daha fazla art rmas , aktüeryal dengenin bozulmas n  tetiklemi!tir. Sosyal güvenlik
sisteminin krize girmesinin bir ba!ka önemli sebebi, kad nlar n i!gücüne kat l m
oranlar n n dü!ük olmas d r. Bu durum emeklilik ve sa"l k sigortas  üzerinde ciddi
bir  yük  yaratmaktad r  (Bu"ra;  Keyder,  2006:  217).  Bu  noktada  devletin  SSK
aç klar n  kapatmak için gerekli deste"i sa"lamamas , refah rejimi içerisindeki
pay n n ne derece s n rl  oldu"unu göstermesi aç s ndan iyi bir örnektir (Bu"ra,
2001: 25). Bu geli!im zincirinin en son ve en önemli aya" , y llard r bir tasar  halinde
olan ve en sonunda uygulamaya konulan sosyal güvenlik reformudur. Reform
ba"lam nda, herkesin e!it olarak, ayn  çat  alt nda sosyal hizmetlerden
faydalanacaklar  söylemi alt nda asl nda özellikle sa"l k hizmetlerinin neredeyse
tamamen piyasala!mas  söz konusu olmu!tur. Bu reform,

“AKP Hükümetinin sosyal güvenlik sisteminin sorunlar na yakla! m n n,
ailenin merkezili"i ve toplumsal dayan !man n öneminin temsil edildi"i sosyal
muhafazakâr de"erlerle örülmü! liberal bir asgariyetçili"i yans tt " n ” (Bu"ra;
Keyder, 2006: 213) göstermektedir.

Konuyu çocuk bak m  hizmetleri ekseninde de"erlendirecek olursak,
kad nlar n i!gücüne kat lma oranlar n n Türkiye’deki seyrine de"inmemiz
gerekmektedir. Türkiye’de kad nlar n i!gücüne kat lma oranlar  genelde birçok
Avrupa ülkesine göre dü!ük seyretmi!, 1990’l  y llardan itibaren % 30’lar civar nda
seyreden i!gücüne kat lma oranlar , krizlerle birlikte 2000’li y llarda % 25’ler
düzeyine gerilemi!tir.20 Bu oranlar n dü!üklü"ünün çe!itli sebepleri vard r. Ba!l ca
sebepler, Türkiye’de kad nlar n i!gücü piyasas na kat lmalar na dair tutumlar n,
erkek egemen geleneksel aile yap s  çerçevesinde olumsuz olarak biçimlenmesidir.
Bu ba"lamda kad nlar n çal !malar n n, baba ya da koca iznine ba"l  oldu"u
durumlar gözlenebilmektedir. Nitekim yap lan bir ara!t rmaya göre çal !mayan
kad nlar n yüzde 20’sinin çal !mama nedenleri, aile ya da kocan n izninin
olmamas d r (Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri Enstitüsü, 2009: XX). Bir
ba!ka ara!t rmaya göre ise ya!amlar nda hiç çal !mam ! olan kad nlar n yüzde
24.9’u, hane içi yükümlülükler ve çocuk bak m n  sürdürebilmek için

20 Kad nlar n i!gücüne kat lma oranlar na dair verilere ula!abilmek için bkz:
http://www.tuik.gov.tr/isgucu/IsdurumuRapor.do, (18.01.09).
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çal !mad klar n  belirtmi!lerdir ($lkkaracan, 2008).
 Kad nlar e"itim olanaklar na da erkeklere nazaran daha s n rl  bir !ekilde

eri!ebilmektedirler. E"itim düzeylerinin daha dü!ük olmas  ve cinsiyete dayal 
ayr mc l k, kad nlar n i!gücüne daha s n rl  bir biçimde kat lmalar na yol açmaktad r.
Bunun yan  s ra kad nlar n i!gücü piyasas nda lay k görüldükleri i!ler daha dü!ük
vas f düzeylerine sahip i!lerdir.

Türkiye’de kad nlar n i!gücüne kat lmalar n n s n rl  olmas n n bir ba!ka
sebebi de çocuk bak m  hizmetlerinin özellikle kamu taraf ndan son derece s n rl 
bir !ekilde üstlenilmesi ve bak m hizmetlerine dair bir devlet sübvansiyonunun
bulunmamas d r (Kak c ; Emeç; Üçdo"ruk, 2007: 24). Be!inci ve Alt nc  be! y ll k
kalk nma planlar nda hasta, ya!l  ve çocuk bak m  hizmetleri için ailenin temel
al naca" n n ve özel kesimin ya da sivil toplum kurulu!lar n n bu hizmetleri
sa"lamalar n n te!vik edilece"inin yer almas 21 bu anlay ! n devlet politikalar na nas l
yans d " n  göstermektedir. Türkiye’de belediyeler taraf ndan da çocuk bak m 
hizmetleri sunulmas  yayg n de"ildir ve özel kre!ler ve gönüllü kurulu!lar çocuk
bak m  alan nda çok fazla faaliyet göstermemektedirler. Bu konuda önemli bir
istisna, Kad n Eme"ini De"erlendirme Vakf ’n n yoksul kad nlara çocuk bak m 
hizmetlerinin ula!t r lmas na yönelik etkinliklerde bulunmas d r. Vak f ayr ca çocuk
bak m  hizmetlerine katk da bulunan kad nlara ba" ! yard m nda bulunmaktad r
(Toksöz, 2007: 63-64). Tüm bunlar, çocuk bak m  hizmetlerine eri!imin s n rl 
oldu"unu göstermektedir. Bu durumu destekleyen önemli bir ara!t rma bulgusuna
göre, alt  ya! ndan küçük olup yuvaya ve kre!e giden çocuklar n oran  yüzde 7’dir
ve görece yüksek refah düzeyine sahip, en az lise mezunu olan ve Marmara
Bölgesinde ya!ayan kad nlar çocuklar n  kre!e ya da yuvaya gönderebilmektedirler
(Yüksel; Akadl  Ergöçmen; Ça"atay, 2009: 194). Avrupa Çal !ma ve Ya!ama
Ko!ullar n  $yile!tirme Vakf ’n n verilerine göre ise “Türkiye’de çocuklar n yüzde
35’ine anneleri, yüzde 35’ine büyükanneleri veya ba!ka akrabalar , yüzde 20’sine
di"er gayr  resmi bak c lar bakmakta ve yüzde 10’una da kre!lerde veya çocuk
bak m kurumlar nda bak lmaktad r” (2008: 6).

Refah rejiminin çocuk bak m  hizmetlerinden sorumlu olmas  gereken tüm
bu taraflar n eksikli"i, Türk toplumuna özgü geleneksel de"erleri peki!tirerek,
çocuk bak m  hizmetlerinin aile ve di"er enformel a"lar taraf ndan sa"land " 
ili!kiler bütününü yeniden üretmektedir. Bu durum, kad nlar n hane içi
yükümlülükleri dolay s yla çocuk bak m ndan sorumlu olarak görülmeleriyle
birle!ince, kad nlar n bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek için i!gücü piyasas na
kat lmad klar  bir tablo ortaya ç kmaktad r.  Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etüdleri
Enstitüsü taraf ndan yürütülen Türkiye Nüfus Sa"l k Ara!t rmas na göre
ara!t rmaya kat lan kad nlar n yüzde 31’i, çocuk bak m  yükümlülüklerinden ötürü

21 Apan,  Ahmet,  “Türkiye’de  Kalk nma  Planlar  ve  Sosyal  Güvenlik  Reformu”,
http://scholar.google.com/scholar?q=t%C3%BCrkiyede+kalk%C4%B1nma+planlar%C4
%B1+ve+sosyal+g%C3%BCvenlik+reformu&hl=en&lr=, (19.01.09).
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ücretli bir i!te çal !amamaktad rlar (Yüksel; Akadl  Ergöçmen; Ça"atay, 2009: 191).
Çocuk bak m  hizmetlerinin kad nlar taraf ndan üstlenilmek zorunda olmas na
ko!ut  olarak,  evli  ve  çal !an  kad nlar n  çocuk  sahibi  olduktan  sonra  çal !ma
hayat ndan kopmalar  da son derece yayg n rastlanan bir durumdur.22

Türkiye’de refah rejimi taraflar  içerisinde bak m hizmetlerine yönelik
sorumlulu"un üstlenilmesi ço"u kez aileye kalmaktad r. Hacettepe Üniversitesi
Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün ara!t rmas na göre “çocuk bak m  genellikle akrabalar
taraf ndan sa"lanmaktad r” (Yüksel; Akadl  Ergöçmen; Ça"atay, 2009: 194).
Bununla birlikte ailenin de kimi zaman bu hizmetleri sunabilecek potansiyelden
yoksun olabildi"i durumlarda üst gelir grubuna dâhil olan ailelerin imdad na, Sovyet
Sisteminin çökü!üyle yo"un bir !ekilde Türkiye’ye yönelen göçmen kad nlar
yeti!mektedir. Türkiye’de özellikle Moldoval  kad nlar, bak m hizmetlerinde yo"un
bir !ekilde istihdam edilmektedirler. Eski Sovyetler Birli"i yüksek e"itim
düzeyleriyle bu alanda tercih edilir olmu!lard r.

Konuyla ilgili mevzuata bak ld " nda, Türkiye’de çocuk bak m  hizmetleriyle
ilgili önemli bir yasal belgenin $! Kanunu oldu"u görülmektedir. 4857 say l  $!
Kanununa tabi olarak yürürlü"e giren yönetmeliklerde do"um izinleri ve
i!yerlerinde i!verenlerin kre! ve emzirme odas  açma yükümlülükleri
düzenlenmi!tir. 4857 say l  $! Kanununa tabi olan i!yerlerinde uygulanacak olan
“Gebe veya Emziren Kad nlar n Çal !t r lma %artlar yla Emzirme Odalar  ve Çocuk
Bak m Yurtlar na Dair Yönetmelik”in 15. maddesine göre, 100–150 kad n i!çi
çal !t r lan i!yerlerinde 0–1 ya! aras  çocuklar için emzirme odalar , 150’den fazla
kad n i!çi çal !t r lan i!yerlerinde ise 0–6 ya! aras ndaki çocuklar n bak lmas  için
kre! açma zorunlulu"u vard r.23 Yine 4857 say l  $! Kanununun 74. maddesine göre
kad n i!çiler do"umdan önce sekiz ve do"umdan sonra sekiz hafta olmak üzere
toplam 16 haftal k bir izin hakk na sahiptirler.24 Bu  süre,  anal k  izninin  14  hafta
olarak belirlendi"i baz  Avrupa ülkelerinden daha uzundur. 1475 say l  $! Kanunu
ve Kanuna göre yürürlü"e giren yönetmeliklerde de anal k izni ve i!verenin yurt ve
kre! açma yükümlülükleri düzenlenmi!tir.25 Türkiye’de ebeveyn izni uygulamas 
mevcut de"ildir. Türkiye’de çocuk bak m  ile ilgili mevzuat n ba!ka bir aya" ,
“Kamu Kurum ve Kurulu!lar nca Aç lacak Çocuk Bak m Evleri Hakk nda
Yönetmelik”tir. Yönetmelikte, 657 say l  Devlet Memurlar  Kanununa tabi devlet
memurlar n n çocuklar  için aç lacak kre!ler düzenlenmektedir. Yönetmeli"e göre
memurlar n çal !t klar  kurumlarda 0-6 ya! grubuna dâhil olan 50 ve daha fazla

22 Kad nlar n i!gücüne kat lmalar yla ilgili $stanbul Ümraniye’de yap lan bir saha
ara!t rmas nda çocuk bak m  hizmetlerinin yetersiz olu!unun ya da hiç olmay ! n n,
kad nlar n çal !mamalar n n ya da i!ten ayr lmalar n n önemli bir sebebi oldu"u ortaya
ç km !t r ($lkkaracan, 2008).
23 http://www.tuhis.org.tr/yonetmelik/yonetmelik2.htm, (18.01.09).
24 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k4857.html, (18.01.09).
25 Ayr nt l  bilgi için bkz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5187.html ve
http://www.antimai.org/ys/ysiskanun.htm (18.01.09).
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say da çocuk için kre! aç labilir. Ancak bu, kurumun ba"l  oldu"u bakan n onay n n
al nmas  !art na ba"l d r.26 Gerçek ve tüzel ki!iler taraf ndan kurulacak ve i!letilecek,
kamu kurum ve kurulu!lar  d ! nda kalan çocuk bak mevlerini kapsayan “Özel Kre!
ve Gündüz Bak mevleri ve Özel Çocuk Kulüpleri Kurulu! ve $!leyi!i Esaslar 
Hakk nda Yönetmelik”,27 derneklerin sosyal yard m faaliyetleri çerçevesinde çocuk
bak m yuvas  (kre! ve gündüz bak m evi) kurabilecekleri hususunun düzenlendi"i
“Derneklerin $zinle Kurabilece"i Tesisler Hakk nda Yönetmelik”,28 Sosyal
Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumuna ba"l  kre! ve gündüz bak mevlerini
kapsayan “Kre! ve Gündüz Bak mevleri Yönetmeli"i”29, e"lence yerleri, tatil
siteleri, tatil köyü gibi e"lence ve turizm faaliyetlerinin yürütüldü"ü yerlerde aç lacak
kre! ve bak mevlerinin düzenlendi"i “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve
Niteliklerine $li!kin Yönetmelik”30 mevzuat n geri kalan k sm n  olu!turmaktad r.

Sonuç Ve De erlendirme
Tarihin her döneminde toplumsal dayan !man n süreklili"inin sa"lanmas  ve

bireylerin refah gereksinimlerinin giderilmesi amac yla bak m hizmetleri sunumuna
ihtiyaç duyulmu! ve bu ihtiyaçlar n giderilmesi için çe!itli mekanizmalar i!letilmi!tir.
Bu farkl  mekanizmalara ra"men bak m kavram  her zaman cinsiyetli bir alan
olmaya devam etmi! ve bak m hizmetleri, toplumsal cinsiyete dayal  annelik ve e!lik
rollerine uygun bir !ekilde kad nlarca yürütülen etkinlikler olmu!tur. Sanayi
Devrimi ve kapitalizmin geli!imi ise, erkek egemenli"inin asl nda ne kadar esnek bir
yap ya sahip oldu"unu ve sistemsel de"i!melere uyum sa"layabildi"ini göstermi!,
erkek egemenli"inin bu yeni yüzüyle olu!an kamusal alan/özel alan ikilikleriyle,
kad nlar hane içi rollerden ve bak m hizmetleri sunumundan sorumlu
tutulmu!lard r. Feminist kuramc lar bak m n cinsiyetli yap s  üzerine odaklanan,
ilgili bölümde sözü edilen analizler yapm !lard r.

Refah rejimlerinde bak m hizmetleri devlet, piyasa, aile ve gönüllü
kurulu!lardan olu!an farkl  taraflarca yerine getirilmektedir. De"i!ik ülkeler
ba"lam nda konuya bakt " m zda, refah rejimi taraflar  aras nda bak m hizmetlerinin
payla! lmas n n kimi zaman Esping-Andersen’ n refah rejimi s n fland rmas yla
örtü!tü"ünü görmekteyiz. Bununla birlikte bu analizi cinsiyetçi bulan ve refah
rejimlerine kad nlar n i!gücüne kat l m oranlar  ve bak m hizmetlerinin sunumu
aç s ndan yakla!an alternatif yönelimler de olmu!tur.

26http://www.google.com.tr/search?hl=tr&q=KAMU+KURUM+ve+KURULU%C5%9
ELARINCA+A%C3%87ILACAK+%C3%87OCUK+BAKIM+EVLER%C4%B0+HAK
KINDA+Y%C3%96NETMEL%C4%B0K&meta=, (17.01.09).
27 Ayr nt l  bilgi için bkz:
http://denizlisosyalhizmetler.gov.tr/pdf/yonetmelik/ozelkresynml.pdf, (17.01.09).
28 Ayr nt l  bilgi için bkz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/20126.html, (17.01.09).
29 Ayr nt l  bilgi için bkz: http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/21081.html, (17.01.09).
30 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/23202.html, (17.01.09).
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Refah rejimi taraflar n n bak m hizmetlerini payla!ma dereceleri, de"i!ik
ülkelerdeki sosyal devlet anlay !lar na ve yap lar na ya da kültürel de"er ve
geleneklere göre de"i!se de, bu payla! m n niteliksel de"i!imlerinin tarihsel bir
boyutu oldu"u da göz önünde bulundurulmal d r. Burada konuya refah devletinin
ya!ad "  dönü!üm ekseninde bakmam z gerekmektedir. Bak m hizmetlerinde
ya!anan dönü!ümler, art k refah devletlerinin çocuk bak m  hizmeti sunmak yerine
nakit yard mlar na yönelmesini içermektedir. Bu ba"lamda çok çe!itli ödeme
biçimleri geli!tirilmi!tir. Buna paralel olarak ya!anan ve birçok ülkede gerçekle!en
önemli bir dönü!üm ise, devletin bak m hizmetlerinden giderek çekilmesi ve nakit
yard mlar n n ödeme biçimlerini bile, bu hizmetlerin aile, akraba ya da kom!uluk
gibi enformel ili!kiler içerisinde sunulmas n  te!vik edecek !ekilde düzenlemesidir.
Devletin bu oldukça edilgen ve asl nda sorumsuz olarak nitelenebilecek yakla! m ,
hem bak m hizmetleri sunumunun niteli"inde önemli a! nmalar yaratmakta ve
esas nda bir vatanda! olarak profesyonel bak m hizmetlerinden faydalanma hakk n 
al koymakta, hem de kad nlar n evde çocuklar na bakmalar n  te!vik etmektedir.
Devlet izledi"i bu bak m politikalar yla kad nlar n toplumsal cinsiyet rollerini sadece
ailelerinden birinin bak m n  üstlenirken de"il, kendisiyle kan ba"  bulunmayan
ki!ilerin bak m n  üstlenirken de yeniden üretmektedir. Nakit yard mlar n n bak m
hizmeti sunumuna gönüllü olacak ki!ilere ödenmesi uygulamas yla devlet ta! n
alt na elini koymak yerine hem bak m hizmetlerini kad n i!sizli"iyle ba! etmek için
araçsalla!t rmakta, hem de var olan toplumsal cinsiyet rollerini peki!tirmektedir.
Daly ve Lewis, nakit yard mlar n n kad nlar aç s ndan ima ettiklerini son derece
isabetli bir !ekilde “sorumluluklar n farkl  kurumsal alanlar aras nda kayd r lmas n n
kurnaz bir yolu” olarak de"erlendirmektedirler (2000: 282). Tüm bu düzenlemeler
yap l rken 1990’l  y llardan itibaren Avrupa Birli"i düzeyinde sosyal politikalar n
önemli bir bile!eni olan toplumsal cinsiyet e!itli"inin sa"lanabilmesi için kad nlar n
i!gücüne kat lma oranlar n n art r lmas  amac yla çocuk bak m  hizmetlerinin
yayg nla!t r lmas n n çe!itli politika belgelerinde yer almas  çeli!kili görünse de,
Avrupa Birli"inin istihdam stratejilerinin niteli"i de"erlendirildi"inde konu daha
anla! l r olmaktad r. Zaten Avrupa Birli"i düzeyinde kad nlar n i!gücüne kat lma
oranlar n n art r lmas na yönelik politikalar, esnek çal !ma biçimlerinin
yayg nla!t r lmas  ve kad nlar n k smi zamanl  i!lerde istihdam edilmelerinin te!vik
edildi"i bir hatta ilerlemektedir. K smi zamanl  çal !an bir kad n, kendine sa"lanan
nakit yard m  ile çocu"unun bak m yla yak ndan ilgilenerek sorumluluk edinecek ve
gününün k smi bir zaman n  ücretli bir i!te çal !maya ay racakt r: Uygulanan
istihdam ve bak m hizmeti politikalar  birlikte de"erlendirildi"inde kar! m za
kad n n hane içi geleneksel rollerinin yeniden üretildi"i bir görüntü ç kmaktad r.

Konuya do"um/ebeveyn izinleri aç s ndan bakt " m zda ise, bu izinlerin
Avrupa Birli"i sosyal politikalar n n önemli bir aya"  olan aile ve i! ya!am n n
uyumla!t r lmas  için uygulanan önemli politikalar oldu"unu görürüz. Ebeveyn izni,
e!itlikçi bir felsefeye sahip olup Avrupa’n n birçok ülkesinde uygulanmaktad r.
Ancak bu uygulamay  da kad nlar n çal !ma ya!am na entegre edilmeleri yönünde
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geli!tirilen bir politika olan esnek istihdam üzerinden de"erlendirmek yerinde
olacakt r. Konuya bu aç dan yakla!mak, bu iznin amac ndan sapmas n n söz konusu
olabilece"ini aç "a ç karmaktad r. Yar  zamanl  çal !an bir kad n n çocuk sahibi
oldu"unu ve ebeveyn iznini çocu"un babas n n kullanacak oldu"unu
dü!ündü"ümüzde, erke"in bu izni çocu"un bak m na ay rma ihtimali
zay flamaktad r. Her halükarda kad nlar n yar  zamanl  i!lere yönlendirilmelerinin ev
ve i! hayat n n uyumla!t r lmas  ad  alt nda kad nlara ev içi sorumluluklar n n
yeniden yüklenmesi anlam na gelece"ini kestirmek zor de"ildir.

Devletin bak m hizmetlerinden çekilmesinin refah rejimi aç s ndan bir di"er
anlam  ise, hizmet sunumunun rejimin di"er taraflar  olan gönüllü kurulu!lara ve
piyasaya da aktar lmas d r. Bu da son derece sorunlu bir alan olarak görünmektedir.
Gönüllü kurulu!lar n hizmet sunumunda aktif olarak yer alarak önemli bir rol
üstlenmeleri, sosyal politika kavram n n adalet ve e!itlik ilkelerinin tesis
edilebilmesini imkâns z k lmakta, keyfi ve belli kesimleri hedef alan, hizmet
sunumunda e!itlik kayg s  ta! mayan uygulamalara meydan vermektedir. Bu
hizmetlere eri!ebilmek, söz konusu gönüllü kurulu!lar ve cemaate dayal 
örgütlenmelerle ili!ki halinde olmak !art na ba"lanm !t r. Keza hizmet sunumunun
piyasaya b rak lmas  da, gelir düzeyi yetersiz olan birçok kesimin bu hizmetlerden
faydalanmas na engel olacakt r.

Türkiye’de ise refah rejimi içerisinde aile ve cemaat ili!kilerinin son derece
belirleyici olmas , Osmanl ’dan günümüze kadar gelen bir anlay ! n ürünüdür. Öte
yandan, Cumhuriyet dönemi Türkiye’sinde belirginle!en yetke sahibi bir devlet
gelene"i, özellikle $kinci Dünya Sava!  sonras  Bat  Avrupa’daki Keynezyen
iklimden etkilenmi! ve formel istihdam ili!kileri çerçevesinde vatanda!lara hizmet
sa"layan göreli bir refah devleti olu!umuna zemin haz rlam !t r. Bununla birlikte
1980’lerden itibaren sosyal harcamalar n k s lmas  yönünde ça"r  yapan uluslararas 
kurulu!lar güdümünde uygulanan yap sal uyum politikalar , var olan haklar 
a! nd rm ! ve birçok sosyal hizmeti ula! lmaz k lm !t r. Bu ortamda, Türk aile yap s 
içerisinde çocuk bak m n n üstlenilmesine güvenilmi!tir ve kamusal olarak sunulan
hizmetler son derece s n rl  kalm !t r. Belediyeler ve gönüllü kurulu!lar n çocuk
bak m  hizmetlerini çok fazla üstlenmemesiyle birlikte bak m hizmeti sunmak yine
kad nlar n üzerine kalm !t r. Bu durum, Türkiye’de kad nlar n i!gücüne kat lma
oranlar n n son derece dü!ük olmas na neden olan yap sal faktörlerden biridir.

Konuya mevzuat aç s ndan bakacak olursak çocuk bak m  hizmetleriyle ilgili
görece s n rl  düzenlemeler oldu"unu söyleyebiliriz. Ancak burada i!in en önemli
k sm , kamusal bak m politikalar n n kad nlar üzerinden kurgulanmas d r. $!
Kanununa göre i!verenlerin kre! açma yükümlülükleri, kad n çal !anlar n say s 
üzerinden belirlenmekte, yine kad nlar çocuklar n n anneleri olarak görülerek
babalar n sorumlulu"unu da üzerlerine almaktad rlar. Çocuklar n sadece annelerine
ait olarak varsay lmalar n n ve babal kla çocuklar n sorumlulu"u aras ndaki ba" n
kopar lmas n n önemli bir olumsuz etkisi, i!verenlerin kre! açma yükümlülü"ünü
üstlenmek zorunda kalmamak için kad n çal !an istihdam etmek konusunda daha az
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istekli olmalar d r. $stihdam paketi tart ! l rken i!verenlerin kre! açma
yükümlülü"ünü sadece kad n say s na ba"lamayan bir düzenleme üzerine
odaklan lmam !t r. Kre! açma ve emzirme odas  gibi zorunluluklar kald r l rken
i!verenlerin kad n istihdam etmekten kaç nmamalar n n ve kad nlar n i!gücüne
kat lma oranlar n  art rmalar n n hedeflendi"i ileri sürülse de, bu düzenlemeyle
politika yap c lar n konuya gereken duyarl l "  göstermemeleri söz konusudur.
Çocuk bak m  hizmetlerinde var olan bu eksikliklere ve var olan düzenlemelerde
geriye gidilmesine ra"men, gelecekte nüfus ya!lanmas  tehdidinin artaca" 
öngörüsüne dayan larak kad nlara üç çocuk do"urmalar n n önerilmesi, ülkedeki
yap sal i!sizlik sorununun, bu i!sizlik yüzünden ya!l  nüfusun finanse
edilememesinin ve devletçe sunulan çocuk bak m  hizmetlerinin s n rl l " n n göz
ard  edilmesi anlam na gelmektedir. Çocuk bak m  hizmetlerinin
yayg nla!t r lmad " , e"itimde f rsat e!itli"inin sa"lanmad "  ve yoksullukla mücadele
edecek etkin devlet politikalar n izlenmedi"i bir refah devleti modeli yerine cemaat
ili!kilerine dayal , sadaka kültürüne özgü yard mlar n yap ld "  ve etkin istihdam
politikalar n n geli!tirilmedi"i bir ülkede do"acak çocuklar  nas l bir hayat n
bekleyece"i tart !mal d r.
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