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eiı-e ve sosyAl HizMETLER gıxıı,lt-ıĞı,],ıa

Çocuk bakım hizmetlerine erişim devlete bu konuda harekete geçme ödevi

u"r*".i ltlnuriyle sosyal bir haktır. Anayasada yer alan sosyal dev|et__ilkesi (m.2),

;;"i;;";;;; iz]nci haodesindu y"|. 
,alan,.Herkes, 

yaşama, maddi ve manevi
'uiiioi, 

1orura ve geliştirme haikına sahipti/, hükmü; ,1g,uncu maddesinde yer

uı^ni;;iuJ,nıu, ve e*Zxler eşit haklara sahipti. Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini

|riii"riiıi iakümlüdür, Bi maksatla alınacak tedbirler eşitlik itkesine aykırı olarak

uZiiiıir;i.Zr" hükmü; 41,inci maddesinde yer alan"Aile, Türk toplumunun temelidir

'";;;;;;; ;;r;,;da işitliğe dayanır, Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve

çocukların korunması ve aiüL pıanüamas,ıını.n öğretimi 
^ile 

uygulanmasını .sağlam,ak 
için

'geİİİ t:edbirüeri alır, tuş,İilit,kurar," hukmj ve Anayasa'n,l _?']Ti_maddesinde
öevıetin temel amaç ve görevleri arasında sayılan "klşl/erln ve toplumun refu,n, huzur

J"'iutıuıugunu "uğıuruk; 
iişinin temeü hak ie hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve

adalet ilkeleriyte bağdaşmalyaıcak surette sınırlayan siyasal, ekonomik, ve sosyal

Z}Ö,uİ"i 
- 
İ"lJ,rruvZ, 'insİnın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için

gi"i"iıi şu,tıu, hazıiüamaya çalışmak,hüİümleri Türk hukukunda kreş hakkının

;;";;.;İ dayanağını oluşturmaİtaOır, Kadının ve çocuğun maddi ve manevi

"rrlİO,.İg"liİtirr".i, 
kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve çocuğun

k;;;;;r;ik;psamında devlet bizzat harekete gecerek kurumsal erken çocuk

bakımı ve eğitimi hizmetle*ı'v"vği.irit,rmaıı ve heixes için erişilebilir kılmalıdır.

Türkiyeişveaileyaşantıslnlnuyumlaştlrllmasıkonusundaönlemler
almayı taraİ oldugu uluslararaİ, sözleşmeleİde_ _de taahhüt etmiştir, Bunların

[rşilJrırriiu*iye:nin ıoesliıınJa taraf,oıduğu CEDAW (Kadınlara Karşı Her Türlü

Avrımcılıöın önlenmesi sJri"i.".il ve BM ğocuk Hakları Sözleşmesi,dir CEDAW

a]:lö;'r;,,:;;i;;il" k;;,i u" uiı."ı iıe bıi buttın oıarak topıumun birıikte sorumıu

;i;;:;;J ,iıL içlnouı*i geıeneksel kadın-erkek rollerinin değişmesi gerektiğine vurgu

;;;;;şi ; sorı"şr"nln"s,i".ı ,uoo".i"de taraf devletlerin bu konuda gerekli tedbir

alması öngörülmüştür. ruj,nin çri,ira hakkının düzenlediği ,1 1,inci maddenin ikinci

fıkrasında ise taraf devletlerin '1"nİ" u" babanın aile içi yükümlülükle,rin,i,, ça,lışma,;:;;;;;,;;"il 
"orurıuıiiiıunyıi 

ve .toplu,msal 
- yaşama katılmalarıyla

'uİlİrİilaşt ,"İlilreleri için, OzZlli*le çocuk bakım kurumlarının kurulmasını ve

;jiiş/iİi"i*i istemök, "iitiii, 
, 
gerekli . d.estekleyici sosya/ hizmetlerin

sağlanmasınıteşvik ede/, hir[;;;; yei verilmiştir. Türkiye,nin 1990 yılında taraf

;ld";a, BM Çocuk Hal<İalı Sozleşmesi'nde, de çocuğun yetiştirilmesinde ve

oelismesinin .agırn*rsinJ, ,nr_üabrn,n birlikte sorumluluk taşıdıkIarı, taraf

H;İ;ffi; ;, 
-x",rirJ"ı.ii"rıüetlerin 

ve hizmetlerin gelişmesini sağlayacağı, çallşan

Necntibey cad. No:82/4 Klzlay/ANKARA _ Tel:(o312) 232 61 22 Faks:(o3i2) 230 21 93 www.ses.org.tr e-posta: ses@ses.org,tr

.sEs.



ana-babanın ve çocuklarınIn bu hizmet ve tesislerden yararlanma hakkını sağlamak
için uygun olan her türlü önlemi alacağı düzenlenmiştir.

Anayasanın 65'inci maddesinde, Devletin, sosyal ve ekonomik alanlarda
Anayasa ile belirlenen görevlerini, bu görevlerin amaçlarına uygun öncelikleri
gözeterek mali kaynaklarının yeterliliği ölçüsünde yerine getireceği hükmü yer
almaktad ır.

Kreş hakkının salt bir kadın hakkı olarak görülmesi; çocuk bakımını sadece
kadının sorumluluğunda gören bakış açısıyla yapılan düzenlemeler çocuğu yok
saymaktadır, Kreş hakkının öznesi olan çocuklarımız bu bakış açısı nedeniyle mağdur
edilmektedir. Kreş hakkı kadın hakları açısından olduğu kadar, çocuk
hak|arı açısından da önemli bir işIeve sahiptir. Zira kurumsal çocuk bakım hizmetleri

çocuğun gelişiminde de önemli bir yere sahiptir, Özellikle de çocuğun içinde
doğmuş olduğu dezavantajlı konumun bertaraf edilerek fırsat eşitliğinin
sağlanması açısından kreş hakkı kilit rol oynamaktadır. Bu nedenle de sağlık ve sosyal
hizmet emekçilerinin çocukları devletin sorumlulukların ı yerine getirmemesi nedeniyle

çift taraflı dezavanta.jlı durumunda bırakılmaktad ır.

Kreş hakkının kapsamı kreşe erişimdir ve kreşlere erişim ile kast edilen kurumsal

çocuk bakım hizmetlerinin bizzat devlet tarafından yayg ınlaştırılarak, ta|ep halinde
zorunlu eğitim yaşına gelmemiş her çocuğun kreşlerde kurumsal bakım ve eğitim
hizmetleri alabilmesidir. İdeal olan devletin bu hakkı çalışan-çalışmayan veya anne-
baba ayrlmı yapmaksızın bütün çocuklara sunmasl, hizmetin ücretini ailenin gelir
durumuna göre makul bir seviyede tutmasl Ve hizmetin sunumunda be|li bir standart
ve kaliteyi sağlaması için Devletin bu konu ile iIgili acilen harekete geçmesi
gerekmektedir.

Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri evrensel ilke olarak benimsenen ve Anayasal hak
olan kreş hakkı ile ilgilı düzenlemeler beklerken; on binlerce emekçinin gece gündüz
demeden günün 24 saat hizmet sunduğu şehir hastaneleri de dahil olmak üzere
hastanelerde kreş planlamasına gidilmediği gibi sağlık ve sosyal hizmet işyerleri başta
olmak Üzere kamu hizmetlerinin sunulduğu tüm işyerlerinde mevcut kreşler ardı ardına
kapatılmış, az sayıda hizmet veren kreşlerin de yüksek fiyatlarda hizmet vermesi
nedeniyle emekçiler çocukları ile birlikte mağdur edilmiştir.

Covid 19 salgınıyla birlikte sağlık alanındaki yoğun iş temposu daha da artm|ş, nöbet
ve vardiya sayısı ve sıklığı insanüstü boyutlara taşınmış, zaten az sayıda oIan sağlık
emekçileri artık özel yaşamlarına ve bakmakla yÜkümlü oldukları çocuklarına zaman
ayıamaz konuma gelmiştir. Pandemi döneminde çalışma koşulları daha da ağırlaşan
ve özel yaşamları alt üst olan sağlık emekçileri bu koşulların getirdiği zorluklarla
bireyseI olarak mücadele etmek zorunda bırakılmıştır. Pandemiden kaynaklı okulların
tatil olması, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına göre kreşlerin planlanmaması,
ebeveyn izinlerindeki kısıtlıIıklar, sağlık emekçilerini çocuklarının bakımı konusunda
çift taraflı mağdur edilmekte, çaresizliğe sÜrÜklemektedir. Devlet çalışanını çaresizliğe
terk edemeyecek kadar güçlü bir yapıdır. Bu nedenle acilen aşağıdaki taleplerimiz
dikkate alınmatı ve sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin mağduriyetleri giderilmelidir,

1. Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan ebeveyn izinlerinin planlanması
yapılmalı, tek olan ebeveyn idari izinli sayılmalı, ebeveynlerin birine kamu özel



ayrümı yap|lmaksızın dönüşümlü idari izin verilerek çocukların mağduriyeti
giderilmelidir. Bu tespit yapılırken idarenin insiyatif kullanması yerine koşulların
beyan edilmesi yetedi olmalıdır.

2, Sağlık ve sosyal hizmet alanında çalışan emekçilerin çalışma koşulları göz
önünde tutulmalı ve sosyal hizmet emekçilerinin yaşamakta olduğu zihinsel
yorgunluğa çözüm olacak işyerlerinde kreş ve bakım odalarının oluşturulması
için hızlı bir planlama yapılmalıdır.

Gereğini bilgilerinize sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
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