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Kreş hakkına ilişkin yasal düzenlemeler kapsamında;

'1 . 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 191. Maddesi

2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakklnda
yönetmelik yönetmeliğin "İuruluş" başlıklı 2. Maddesi ve yönetmeliğin "ll ve llçe

Merkezlerinde Bakımevi Açılması" başlıklı 20, Maddesi,

3. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
+. ĞebJveya Emziren Kadınların çalıştırılma şartlarıyla Emzirme odaları ve

çocuk Bikım yurtlarına Dair yönetmelik ve yönetmeliğin tanımlar başlıklı 4.

maddesine ile yönetmeliğin "oda ve yurt açma yükümlülüğü"başlıklı ,13.

maddesi,
5. Üniversiteler için; Mediko Sosyal, Sağlık Kültür Ve Spor Dairesi Uygulama

Yönetmeliğinin "Sosyal Hizmetler" başlıkll ,15. Maddesi (e) bendi; kreş açılması

ile ilgili yasal düzenleme|eri içermesine rağmen sağlık emekçileri çocuklarını
gtlvenıe- bırakabilecek bu haktan yıllardır yararlandırılmamaktad ır. var olan

6irkaç kuruma ait kreşler ise kapatılarak binaları gelir getiren klinik ya da

poliklinik binalarına çevrilmiş, giderek yoksullaşan sağlık ve sosyal hizmet

emekçileri çocuklarıni maaşlarının en az üçte birine denk gelen ücretlerle özel

kreş ve bakımevlerine emanet etmek zorunda bırakılmışlard ır,

pandeminin ilanı ile birlikte 7l24 açık ve Ücretsiz kreşlerin açılması, var olan kamu

kurum ve kuruluşlarlnın kreşlerinde ve bakım evlerinde sağlık çalışanlarının çocuklan
için özel düzenleme yapılması istenmişti. Bu talebimiz karşısında her zamanki gibi

sessiz kalınmış, Çorum,da nöbete giden Fatma Hemşire çocuklarlnl bakacak kimsesi

olmadığı için komşusuna emanet etmiş ve çıkan yangında iki çocuğunu elim bir şekilde

kaybet;işii. pandimi süresince örgün eğitime ara verilmesi ve kreşlerin de pek çok

iıde ı<apaiıımasıy|a birlikte sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin çocuk bakımını

saglamalarını neredeyse imkaniız hale gelmiştir. yoksulluk sınırının altında ücret alan

pe-rçorsağllkVesosyalhizmetemekçisiaileiçidayanışmaveyinebirbaşkaaile
uyeslnin 

""gl,g,n, 
riske atma kaygısıyla çocuk bakımını sağlama çabasındadır,

çocukların 1agı,ı.ı, gelişim olanaklarının yaratı|ması ve pandemi sürecinden

etkilenmemesinln sağlanması, çocuklu sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin

çocuklarına baklm yükümlülüklerini yerine getiremedikleri kaygısı olmadan daha

nitelikli hizmet sunumunun da zorunlu koşuludur.
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Gelinen son durumda, sağlık emekçilerinin izinleri, emeklilik ve istifa etme talePleri

askıya alınarak pandeminin tüm yükü ve riskiyle ölümüne çallşmasl istenmektedir.

okuilar, kamu kreşleri ve anaokulları kapalıyken sağlık ve sosyal hizmet emekçileri

çocuklarını birbirlerine emanet ederek iş yerlerine gidiyorlar. Hiçbir zaman bu kadar

çaresiz kalmayan sağlık emekçileri sorunlarının çözümü için sesini her platformdan

dryur...y, çalışmaktadlr. Hiçbir sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin Fatma

Hemşirenin yaşadlğı aclyl yaşamaması için bir an önce çocuklarının sağllklı gelişimi,

bakımı ve güvenliği için;

_ kamu kreşlerinin pandemi süresince çalışan sağllk ve sosyal hizmet

emekçilerinin çocuklarlna hizmet verecek şekilde hizmet vermeye devam

etmesi, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin 24 saat nöbet usulü çalıştıkları da

değerlendirilerek kreşlerin 24 saal esaslı hizmet vermesi sağlanması,
_ Kahu kreşi olmayan yerlerde, sağlık ve sosyal hizmet kurumlarına yakın özel

kreşlerin belirlenerek sağllk ve sosyal hizmet emekçilerinin bu kreşlerden

ücretsiz olarak faydalanmasının sağlanması,

_ kreş yaşlnI aşan ve 12 yaş altı çocuğu olan sağlık ve sosyal hizmet emekçileri

ve diğer emekçiler için ebeveynlerden birine ücretli izin imkanı sağlanması,

_ kreş ve anaokullarının faaliyetleri organize edilene kadar veya ebeveynlerin

tercihiyıe sonrasında da ilköğretim ve okul öncesinde eğitime devam eden

çocuklarl bulunan ebeveynlerden biri veya çocuk bakımını üstlenen tek ebeveyn

idari izinli sayılması,

_ Ebeveynlerin tercihine bağlı olarak çocuk bakımlnın evde sürdürülebilmesi için

çocuk bakım ücret desteği sağlanmasını ve bu tedbirlerin anayasal bir

yururıuıtiı. olması nedeniyle Bakanlıkça gerekli çalışmalarln ivedilikle

yürütülmesini talep etmekteyiz.
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