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14. KONU  
İŞ KANUNUNDA KADIN ÇALIŞANLAR 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK  
KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR 

 
 

 

Bu Yönetmelik, 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca kısmi süreli çalışma talebinde bulunan işçiler 
ile bunların işverenlerini kapsar. 

 
 

 

Analık izni: Kadın işçinin doğum nedeniyle çalıştırılmadığı süre için verilen izni, 

 
Haftalık çalışma süresi: Genel bakımdan haftalık en çok kırk beş saat, yer altı maden 

işlerinde çalışan işçiler için ise haftalık en çok otuz yedi buçuk saat olan süreyi, 
 

Kısmi süreli çalışma: İşçinin, işyerinde tam süreli iş sözleşmesi ile yapılan emsal çalışmanın 

üçte ikisi oranına kadar yaptığı çalışmayı, 

 

Ücretsiz izin:Analık izninin bitiminden itibaren işçiye isteği halinde verilen izni, 
ifade eder. 

 
 
 
 
 

Kapsam 

Tanımlar 
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 Kadın işçinin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam  
on altı haftalık süre için çalıştırılmaması esastır. 

 Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık süreye iki hafta 
süre eklenir. Ancak, sağlık durumunun uygun olduğunun doktor raporuyla 
belgelendirilmesi hâlinde kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar 
işyerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler doğum sonrası sürelere 
eklenir. 

 Kadın işçinin erken doğum yapması hâlinde ise doğumdan önce 
kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere eklenmek 
suretiyle kullandırılır. 

 Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü hâlinde, doğum sonrası 
kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. 

 Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen 
işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık izni 
kullandırılır. 

 Analık izninde belirtilen süreler, işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine göre 
doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler doktor raporu ile belirtilir. 
 
 

Analık izni hakkı 
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 Analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve 
çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 
edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci doğumda altmış gün, ikinci 
doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle haftalık çalışma 
süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. 

 Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir. 
 Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre  

üç yüz altmış gün olarak uygulanır. 
 Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için 

günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz. 
 

 

 Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz 
izin verilir. 

 Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya 
evlat edinene verilir. 

 Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında 
dikkate alınmaz. 

 
 
 

 

 

 İşçi ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı 
tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma 
talebinde bulunabilir.  

 Kısmi süreli çalışma talebi, 7 nci maddede belirtilen ücretsiz izin süresi kesilerek de 
yapılabilir. Ücretsiz iznin tamamının kullanılması şartı aranmaz. 

 Kısmi süreli çalışma talebi, bu haktan faydalanmaya başlamadan en az bir ay 
önce işçi tarafından yazılı olarak işverene bildirilir. 

Çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin hakkı 

Altı aya kadar ücretsiz izin hakkı 

Kısmi süreli çalışma talebi ve şekli 
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1) İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş 
günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli 
günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer alır. 
2) İşçi, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır. 
3) İşçinin kısmi süreli çalışma talep dilekçesi, işveren tarafından işçinin özlük dosyasında 
saklanır. 

 

  Kısmi süreli çalışma talebinin şartları  
 

  Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde 
bulunamaz. Ancak, ebeveynlerden birinin çalışma şartı; 

 
• Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının 

olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden 
alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi, 

• Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun 
velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması, 

• Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat 
edinilmesi, hâllerinde aranmaz. 

 

 Birinci fıkra kapsamındaki kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sırasında 
aranır. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu 
hak devam eder. 

 

 

  Kısmi süreli çalışma talebinin işverence karşılanması  
 

 Usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en 
geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır. 

 İşveren; işçiye, talebin karşılandığını yazılı olarak bildirir. 
 İşveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi hâlinde, talep 

işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik 
kazanır. 

 İşçinin belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi 
geçerli fesih nedeni sayılmaz. 

Kısmi süreli çalışma talebinin unsurları 
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  Kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler  
 

Kısmi süreli çalışma; 
 

a) Özel sağlık kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca mesul müdür, sorumlu hekim, 
laboratuvar sorumlusu ve sağlık hizmetinden sayılan işlerde tam zamanlı çalışması 
öngörülenler tarafından yerine getirilen işlerde, 
b) Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar hâlinde işçi 
çalıştırılarak yürütülen sanayiden sayılan işlerde, 
c) Nitelikleri dolayısıyla bir yıldan az süren mevsimlik, kampanya veya taahhüt işlerinde, 
ç) İş süresinin haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine nitelikleri 
bakımından uygun olmayan işlerde,işverenin uygun bulması hâlinde yapılabilir. 

 
Birinci fıkrada sayılmayan işlerde işverenin uygun bulma şartı aranmaksızın kısmi süreli 
çalışma yapılabilir. 

 

 

  Toplu iş sözleşmesi ile belirleme  
 

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümlerine göre bağıtlanan toplu iş 
sözleşmelerinde kısmi süreli çalışma yapılabilecek işler, 12 nci madde hükümlerine bağlı 
olmaksızın ayrıca taraflarca da belirlenebilir. 

 

 

  Tam süreli çalışmaya geçiş  
 

 Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan 
faydalanmamak üzere tam süreli çalışmaya dönebilir. 

 Tam süreli çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene en az bir ay önce yazılı olarak 
talebini bildirir. 

 Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine 
alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erer. 

 Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin iş sözleşmesini feshetmesi hâlinde, yerine alınan 
işçinin iş sözleşmesi yazılı onayı olması koşuluyla fesih tarihinden itibaren belirsiz 
ve tam süreli sözleşmeye dönüşür. 
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  Çalışma zamanının belirlenmesi  
 

 Kısmi süreli çalışmanın belirlenen günlük ve haftalık çalışma süresi içerisinde 
yapılacağı zaman aralığı, o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği 
ve işçinin talebi dikkate alınarak işveren tarafından belirlenir. 

 Kısmi süreli çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri çalıştığı 
süreye orantılı olarak ödenir. 

 

 

 
 

 

GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME 
ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARI 

 

 

 

 
 

 

Gebe çalışan: Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınan belge ile gebeliği hakkında işverenini 

bilgilendiren çalışanı, 

 
Emziren çalışan: Tabi olduğu mevzuat hükümleri uyarınca süt izni kullanmakta olan ve 
işverenini durum hakkında bilgilendiren çalışanı, 
 
Emzirme odaları: Çalışanların bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için ayrılan odaları,  

Yeni doğum yapmış çalışan: Yeni doğum yapmış ve işverenini durumu hakkında bilgilendiren 

çalışanı, 

Yurt/Çocuk bakım yurdu/Kreş: 0-60 aylık çocuklar ile velisinin isteği üzerine ilkokula kaydı 
yapılmayan 60-66 aylık çocukların bakım ve eğitimlerinin yapıldığı yerleri, ifade eder. 

 
 
 
 
 
 
 

Tanımlar 
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GECE ÇALIŞMASI 

1) Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar 
 geçen sürede gece çalışmaya zorlanamazlar. 
2) Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. 
Bu sürenin sonunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğunun sağlık raporu ile 
belirlendiği 
 dönem boyunca gece çalıştırılmaz. 

 

 

1) Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. 

 

 

1)Çalışanın tabi olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla analık ve süt izninde 4857 
sayılı İş Kanununun hükümleri uygulanır. 

 

 

1)Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin verilir.  
 

 

Çalışma saatleri 

Analık ve süt izni 

Gebe çalışanın muayene izni 
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  Emziren çalışanın çalıştırılması  
 

1)Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına 
engel durumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. Çalışmasının sakıncalı olduğu 
 hekim raporu ile belirlenen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde çalıştırılamaz. 

 
 

 

 

1) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 100-150 kadın çalışanı olan işyerlerinde, emziren 
çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve 
işyerine en çok 250 metre uzaklıkta bir emzirme odasının kurulması zorunludur. 
2) Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın çalışanı olan işyerlerinde, 0-6  

yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren 
tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve işyerine yakın bir yurdun kurulması zorunludur. Yurt, işyerine 
250 metreden daha uzaksa işveren taşıt sağlamakla yükümlüdür. 

3) İşverenler, ortaklaşa oda ve yurt kurabilecekleri gibi, oda ve yurt açma yükümlülüğünü, 
kamu kurumlarınca yetkilendirilmiş yurtlarla yapacakları anlaşmalarla da yerine getirebilirler. 
4)Oda ve yurt açma yükümlülüğünün belirlenmesinde, işverenin belediye ve mücavir alan 
sınırları içinde bulunan tüm işyerlerindeki kadın çalışanların toplam sayısı dikkate alınır. 
5)Emzirme odası ve/veya yurt kurulması için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek 
çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş olanlar da dâhil 
edilir. 

 

 

1) Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya 
velayeti babaya verilmiş çocukları faydalanırlar. Odalara 0-1yaşındaki, yurtlara velisinin isteği 
üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınır. 
2) Oda ve yurtlarda, çocuklar ve görevliler dışında başkasının bulunması ve bunların amaç 
dışında kullanılması yasaktır. Yurtlarda 0-24 aylık, 25-48 aylık ve 49-66 aylık çocuklar 
birbirinden ayrı bulundurulur. 
3) Çocuklar, oda ve yurtlara işbaşı yapılmadan önce bırakılır, işin bitiminde alınır. Anne ve 
babalar, odaların ve yurtların disiplin ve yönetimine dair kurallara uymak şartıyla ara 
dinlenmesinde çocuklarını görüp bakımlarıyla ilgilenebilirler. 

 
 

  Kayıt ve çıkış  
 

1)Oda ve yurtlara kabul edilen çocuklar, EK-V’te belirtilen kayıt ve kabul defterine yazılır. 
2)Oda ve yurtlardan tamamen ayrılan çocukların, ayrılış nedeni, tarihi, kiminle çıktığı, gözlem 
kağıdına ve kayıt kabul defterine işlenir. Çocuğun özel dosyası anne veya babasına verilir. 

 

Oda ve yurt açma yükümlülüğü 

Oda ve yurtlardan faydalanacaklar 
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  Oda ve yurtlarda bulundurulacak ilaç ve tıbbi gereçler  
 

1)Oda ve yurtların gereken yerlerine çocukların vücut ısılarının ölçülmesi için termometreler 
konulur, işyerinde görevli hekim tarafından gerekli görülen ilaç ve tıbbi gereçler 
bulundurulur. Bunlar özel bir dolap içinde ve kolayca kullanılabilecek şekilde saklanır ve 
düzenli olarak işyerinde görevli hekim tarafından gözden geçirilerek bozulmuş veya 
kullanılmaz duruma gelmiş yahut tükenmiş bulunanların yerlerine yenileri konulur. 

 
 

  Personel, yönetim ve gözetim  
 

Oda ve yurtlarda çalışacak yönetici, sağlık personeli ve diğer personelin nitelikleri ve görevleri 
aşağıda belirtilmiştir;  
 

a)Yönetici: Oda ve yurtların amacına uygun olarak, işleyişle ilgili idari konulardaki her türlü işlerden 
ve oda ve yurtlardaki çocukların sağlık kurallarına uygun bir ortam içinde yaşama, gelişme ve 
eğitimlerinin sağlanmasından birinci derecede sorumlu olmak üzere aşağıdaki niteliklerden birine 
sahip kişilerden biri yönetici olarak görevlendirilir:  
Eğitim yönetimi, sosyal hizmetler, çocuk gelişimi ve eğitimi, okul öncesi eğitim, psikoloji, çocuk 
sağlığı veya çocuk gelişimi ve anaokulu alanlarından birinde yükseköğrenim görmüş olmak,  
Okul öncesi öğretmeni unvanını almış olmak.  
 
b)Sağlık personeli: Oda ve yurtlar, işyeri hekiminin tıbbi gözetimi altındadır. Çocukların sağlık 
durumları düzenli aralıklarla kontrol edilir ve gereği yapılır. İşyeri hekimi ile işyeri hemşiresi, 
çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapmak, sağlıkla ilgili kayıtlarını tutmak, salgın ve bulaşıcı 
hastalıklara karşı gerekli önlemleri almak veya aldırmak, sağlık ve temizlik yönünden gerekli 
denetimleri yapmakla görevlidir.  
 
c)Diğer personel:  
Oda ve yurtların emzirme odalarında her 10 çocuk için bir kadın çocuk bakıcısı bulundurulur. Çocuk 
bakıcılarından en az birinin Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya 
benzeri mesleklerden olması zorunludur. Yurtlarda, her 20 çocuk için bir çocuk bakıcısı ile Kız 
Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu veya benzeri meslek mensubu eleman 
bulundurulur.  
Oda ve yurtlardaki toplam çocuk ve grup sayısına göre beslenme, temizlik ve diğer hizmetler için 
yeterli sayıda personel istihdam edilir. Bu personel için en az ilkokul diploması veya okur yazarlık 
belgesi almış ve sağlıklı olma şartı aranır.  
Yukarıda belirtilen personel dışında, işverence gerekli görüldüğü takdirde, sosyal hizmet uzmanı, 
beslenme uzmanı ve psikolog, Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunlarıyla 
müzik, güzel sanatlar ve spor dalında ihtisas sahibi elemanlar görevlendirilebilir. Bunlar kendi 
alanları ile ilgili çalışma programları çerçevesinde faaliyet gösterirler.  
Oda ve yurtlarda bulunan çocukların korunmaları amacıyla buralarda çalıştırılacak tüm personelin 
işe girişte ve periyodik olarak akıl ve vücut sağlığı ve bulaşıcı hastalıklar yönünden sağlık kontrolü 
yapılır. Bulaşıcı hastalığı bulun bulunanlar ile çocukların sağlık ve gelişimlerini olumsuz 
etkileyebilecek personel çalıştırılmaz. 



@isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 
 

  Çocukların muayeneleri  
 

1) Oda ve yurtlara kabul edilecek çocuklar önce gözlem odasına alınır ve işyeri hekiminin 
muayenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı bulunmayan veya portör olmayan 
çocuklar hakkında rapor düzenlenir, raporlar çocukların özel dosyalarında saklanır. 
2) Bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığı olanlar, hastalık kuşkusu bulunanlar veya portör olan 
çocuklar, sağlıklı olduklarının belirlenmesine kadar oda ve yurtlara alınmazlar. 
3) Bulaşıcı hastalığa tutulan veya tutulduğundan şüphe edilen oda ve yurtlarda bulunan 
çocuklar işyeri hekimine muayene ettirilmek üzere derhal gözlem odalarına alınırlar. 
Muayene sonucunda bulaşıcı veya tehlikeli bir hastalığa tutulduğu anlaşılan çocuklar, işyeri 
hekimince bir sağlık kuruluşuna gönderilir ve durumuyla ilgili olarak velisi bilgilendirilir. 
4) Oda veya yurda kabul edilen her çocuk için gözlem kağıdı doldurulur ve özel dosyasına 
konur. Çocuklar burada kaldığı sürece, onların sağlık ve genel gelişme durumları, beden 
yapıları ve ruhsal özellikleri düzenli aralıklarla işyeri hekimince sağlık muayenesi kağıtlarına 
işlenir. 
5) Oda ve yurtlarda kalan çocukların aşılarının yapılıp yapılmadığı işyeri hekimince takip edilir, 
çocukların aşısız veya eksik aşılı olduğunun tespiti durumunda çocuğun kayıtlı bulunduğu aile 
hekimine götürülmesi hususunda velileri bilgilendirilir. 

 

 

1)Oda ve yurtlarda, çocuklara psikososyal gelişimlerini sağlayacak okul öncesi eğitimlerin 
verilmesi sağlanır. 

 

 
 

  İşverenin yükümlülüğü  
 

1) Oda ve yurtların bina, kuruluş, döşeme, araç, gereç, taşıt, beslenme gibi giderlerinin 
 tamamı işverenlerce karşılanır. 
2) Buralar, ayda en az bir defa işveren veya vekili tarafından denetlenir. İşveren,  işveren 
vekili, işyeri hekimi veya bu birimlerin yönetim ve gözetiminden sorumlu olanlarca görülen  
eksiklikler derhal giderilir. 

 

1) Oda ve yurtlard, çocukların ihtiyaçlarına göre gerekli besinler, kahvaltıları ve yemekleri 
verilir. Yemek listeleri ve tamamlayıcı beslenmenin düzenlenmesinde işyeri hekiminin 
görüşleri alınır. 
2) Çocuklara ayrıca, günde 250’şer gram dayanıklı veya pastörize, yoksa kaynamış süt veya 
yoğurt verilir. 

Çocukların eğitim ve geliştirilmeleri 

Çocukların beslenmesi 



@isg_turkiye_sinav @nacar.isg_ @isg_turkiye_40k  

 

 
 

1)Oda ve yurtlar birden çok işveren tarafından kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren 
vekilleri, ayda en az bir defa toplanarak bu yerlerin yönetimine dair kararları alırlar ve 
uygulanmasını sağlarlar. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1) İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde açtıkları 
oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir 
 rapor halinde Millî Eğitim Bakanlığı ile  bağlı oldukları Çalışma  ve  İş Kurumu  İl Müdürlüğüne 
 gönderirler. Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir; 
a) İşyerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi, 
b) İşyerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı, 
c) Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti, 
ç) Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim 
araçlarının miktar ve çeşitleri. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ortaklaşa kurulan oda ve yurtların yönetimi 

Oda ve yurtların bildirilmesi 
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KADIN ÇALIŞANLARIN GECE POSTALARINDA  
ÇALIŞTIRILMA KOŞULLARI 

 

   
 

  Kapsam  
 

Bu Yönetmelik, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerinde on sekiz 
yaşını doldurmuş kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılmalarını kapsar. 

 

 

 

 
   Gece postası: Gece çalışma sürelerini kapsayan ve yedi buçuk saati geçmeyen çalışma zamanını,  

   Kadın çalışan: On sekiz yaşını doldurmuş kadın çalışanı,ifade eder. 

 
 Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel 

güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet 
gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması 
şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir. 

 
 
 

İŞYERİNE ULAŞIM 
 

 Belediye sınırları dışındaki her türlü işyeri işverenleri ile belediye sınırları içinde 
olmakla beraber, posta değişim saatlerinde toplu taşıma araçları ile gidip gelme 
zorluğu bulunan işyeri  işverenleri,  gece  postalarında  çalıştıracakları  kadın  çalışanları,  
sağlayacakları  uygun araçlarla ikametgâhlarına en yakın merkezden, işyerine götürüp 
getirmekle yükümlüdür. 

Tanımlar 

Kadın çalışanların gece postasında çalıştırılma süresi 
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  Sağlık gözetimi  
 

 Kadın çalışanların gece postalarında çalıştırılabilmeleri için, işe başlamadan önce, gece 
postalarında çalıştırılmalarında sakınca olmadığına ilişkin sağlık raporu işyerinde görevli işyeri 
hekiminden alınır.  

 Ayrıca işveren, işin devamı süresince, çalışanın özel durumunu, işyerinde maruz kalınan sağlık 
ve güvenlik risklerini de dikkate alarak işyeri hekimince belirlenen düzenli aralıklarla 
çalışanların sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlar. 

 
 
 

 

 Kadın çalışanın kocası da işin postalar halinde yürütüldüğü aynı veya ayrı bir işyerinde çalışıyor 
ise kadın çalışanın isteği üzerine, gece çalıştırılması, kocasının çalıştığı gece postasına 
rastlamayacak şekilde düzenlenir.  

 Aynı işyerinde çalışan eşlerin aynı gece postasında çalışma istekleri, işverence, imkan 
dahilinde karşılanır. 

 

 

 
 

 Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, 
emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki 
hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamazlar.  

 Ancak emziren kadın çalışanlarda bu süre, anne veya çocuğun sağlığı açısından gerekli 
olduğunun işyerinde görevli işyeri hekiminden alınan raporla belgelenmesi halinde altı ay 
daha uzatılır.  

 Bu çalışanların anılan sürelerdeki çalışmaları, 14/7/2004 tarihli ve 25522 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları 
ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere gündüz postalarına 
rastlayacak şekilde düzenlenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kadın çalışanların, eşlerinin de gece postasında çalışması durumu 

Gebelik ve analık durumunda çalıştırılma yasağı 
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SINAVLARA HAZIRLIK ADRESİ 

 

www.isgturkiyesinav.com 

İSG Sınava Hazırlık Gruplarımız; 

 

Web sitesi Linki ; 

 

https://www.isgturkiyesinav.com 

 

Facebook linki;  

 

https://m.facebook.com/groups/193416929045293/?ref=share 

 

Telegram linki; 

 

https://t.me/joinchat/I9Mk3RuHNQrvXMKJ-B4ceQ 

 

İnstagram linki ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_sinav?igshid=1ctnd1itupg4z 

 

İnstagram 2 link ; 

 

https://instagram.com/isg_turkiye_40k?igshid=w0qgg8u8ugp0 

 

Whatsap linki; 

 

https://chat.whatsapp.com/Fg6zrrXk6QVI8xSlsH7RW8 

 

#isteyipteyapamayacağımızhiçbirşeyyoktuR. 
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