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Doğum yapan işçinin, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta

süreyle çalıştırılmaması esastır. Çoğul gebelik durumlarında doğumdan önceki 8 haftaya 2 hafta daha eklenir.

Ancak, işçi, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktor onayı ile isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar

işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonraki sürelere eklenir.

Kadın işçinin erken doğum yapması halinde ise doğumdan önce kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler,

doğum sonrası sürelere eklenmek suretiyle kullandırılır. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü

hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacaktır.

Doğum sonrası analık izninden sonra kadın işçiye isteği üzerine ücretsiz yarım çalışma izni verilir. Bu ücretsiz

iznin süresi; birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün boyunca

haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Bu süreler gerekli olduğu durumlarda hekim raporuyla artırılabilir.



Yine istek halinde, kadın işçiye doğum öncesi ve sonrası toplam 16 haftalık doğum izninin bitiminden

itibaren 6 aylık ücretsiz izin verilir.

Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir. Bu sürenin

hangi saatler arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre günlük çalışma

süresinden sayılır. Çocuk 1 yaşına geldiğinde bu izin hakkı bitmiş olur.

Doğumdan önceki ve sonraki sürelerde gebe veya doğum yapmış kadınları çalıştıran veya ücretsiz izin

vermeyen işverenlere idari para cezası uygulanacaktır.

Uyarı: Yukarıdaki bilgi ve görüşlerimiz sadece yol gösterme amaçlıdır ve yasal tavsiye alma olarak değerlendirilemez. Vona Hukuk
Bürosu, doğru ve güncel içerikli bilgiyi sağlamak için her türlü çabayı göstermektedir ancak, bu makalenin yayımlanmasından sonra
yürürlüğe girebilecek olan yasa ve mevzuatlarda yapılan değişiklikler nedeniyle en güncel yasal gelişmeleri yansıtmayabilir. Bu
nedenle, bu makaledeki hiçbir şey yasal tavsiye olarak görülmemeli ve herhangi bir karar vermeden veya bu makalede yer alan
bilgilere dayanarak herhangi bir işlem yapmadan önce avukatlara danışmalısınız.
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