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DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI DOĞUM İZNİ

5+3 hafta

Çoğul gebelik halinde 10 
hafta

8+X Hafta

Doğum öncesi Doğum sonrasıDoğum

Kadın işçilerin doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz
hafta olmak üzere toplam onaltı haftalık süre için çalıştırılmamaları
esastır.

Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz
haftalık süreye, iki hafta süre eklenir.



DOĞUM İZNİ KURALLARI

 Ancak, sağlık durumu uygun olduğu takdirde, doktorun onayı ile
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 halinde ise doğumdan önce
kullanamadığı çalıştırılmayacak süreler, doğum sonrası sürelere
eklenmek suretiyle kullandırılır.

 Yukarıda öngörülen süreler işçinin sağlık durumuna ve işin özelliğine
göre doğumdan önce ve sonra gerekirse artırılabilir. Bu süreler hekim
raporu ile belirtilir.



Doğum Parası Ödeme Koşulları
 Raporlu olunan bu süreler için işyeri, izin günleri için ödeme

yapmaz fakat bu dönemdeki ücretin 3/2′sini SGK “doğum parası”
ya da “analık geçici iş göremezliği” adı altında öder.

 Ancak İşyeri kendi insiyatifinde, bu izinli olunan sürede ödeme
yapmaya devam edebilir. İznin sonunda SGK’dan alınacak doğum
parasını alabileceği gibi işçiye de bırakabilir.

Hamileliğin 32.haftasının gelmesiyle (yani 32+0 olduğu gün) kadın
işçi izne ayrılma hakkını kazanır ve 32.haftasında izne ayrılmak
isterse hekimi tarafından kendisine verilecek olan Doğum İzin
Belgesiyle (Bu belge de Rapor başlığı altındadır) izne ayrılabilir. Bu
belgede Gebelik Haftası ve beklenen tahmini doğum tarihi belirtilir.



Doğum Parası Ödeme Koşulları

 Eğer, kadın işçi doğum tarihinden 3 hafta öncesine (37+0.gün)
kadar çalışmak istiyorsa ve doktoru da bunu uygun görüyorsa,
32.haftasındayken aldığı rapor bir ‘’Doğum Öncesi Çalışabilir
Raporu’’ olacaktır.

 37 haftayı doldurduğunda ise bu kez mutlaka ‘’İş Göremezlik
Raporunu’’ alması gerekecektir.

 32.haftada çıkılan izin ile 37.hafta arasındaki kalan 5 haftalık süre
doğum sonrası izin hakkına eklenebilmektedir.

 Çoğul gebelik yaşanıyorsa 30+0 da Doğum İzin Belgesi alınıp izne
çıkılabilir. Ya da yine doktorla mutabık kalınırsa , 37+0 a kadar
beklenip aradaki süre (7 Hafta) doğum sonuna eklenebilir.



Analık Sigortası Kapsamından Sigortalıya Geçici İş Göremezlik
Ödeneği Ödenebilmesi İçin Yapılması Gereken İşlemler

 İstirahatın başladığı tarihte sigortalı olması ve sigortalılık niteliğinin
sona ermemesi,

 Doğumdan önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi
bildirilmiş olması,

 Bu süre içinde işyerinde çalışmamış olması,

 Doğum olayının (canlı ya da ölü) gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

 5510 sayılı Kanun 4.maddesinin 1.fıkrasının “a” bendine tabi (eski SSK)
çalışan kadın aranan koşulları sağlamış olması şartıyla, SGK’dan 16
haftalık (112 günlük) süre için doğum parası alınabilir.

 Doğum gerçekleşti ve hastane e-rapor sistemini kullanıyorsa, işveren
raporu e-rapor sistemi üzerinden kontrol etmeli ve onaylamadır.

Sunan
Sunum Notları
Eğer hastane e-rapor sistemini kullanmıyorsa, rapora dair bir üst yazı ile çalışılan iş yerinin insan kaynakları birimine raporun verilmesi ve onların da bu raporu SGK sistemine manuel olarak girmeleri gerekmektedir. İşçi, işverenin manuel olarak girdiği raporu ve üst yazıyı alarak bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezi Ünitesine ya da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne götürmelidir. İşveren tarafından manuel işlendikten sonra 20 ile 45 gün arasındaki süre zarfında doğum parası SGK tarafından bankaya gönderilmektedir.Doğum parasının bankaya gönderilip gönderilmediği bilgisini personel www.turkiye.gov.tradresinden kendisine ait TC kimlik ve e-devlet şifresiyle sorgulayabilmektedir.Aynı zamanda işveren de e-rapor sistemi üzerinde onayladığı raporlarda detay görüntüleme yaparak ödemenin bankaya gönderilip gönderilmediğini görebilmektedir.Doğum parası her ayın 8 ila 14’ü arasında nüfus cüzdanıyla birlikte Ziraat Bankası’na müracaat edilerek alınabilmektedir.Analık sigortasından sağlanan bir diğer yardım emzirme ödeneğidir. Sigortalı kadına veya Medeni Kanuna göre evli olmak şartıyla sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe verilen ödeneğin 2016 yılı için belirlenen tutarı 122,00 TL’dir. Bu tutar Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip her yıl için güncellenmektedir.Emzirme ödeneği rapor parasına eklenerek ödemektedir. Ayrıca müracaat edilmesine gerek yoktur.Yeni Yasa ile doğum yapan her kadına ya da doğum yapan kadının eşine, Devlet tarafından 1.çocuk için 300, 2.çocuk için 400 ve 3.çocuk için 600 tl doğum parası ödenecektir.



Doğumda veya doğum sonrasında annenin
ölümü halinde, doğum sonrası
kullanılamayan izin süreleri babaya
kullandırılacaktır.



Evlat Edinme Durumunda;
3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat

edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun
fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık
hali izni kullandırılacaktır.

Teslim tarihi

Eşlerden birine veya evlat edinene 8 hafta analık izni 
verilir



Evlat Edinme Durumunda;

Kadın işçilere analık izninden sonra istekleri halinde
verilen 6 aylık ücretsiz izin; 3 yaşını doldurmamış
çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya
evlat edinene de verilecektir.

Eşlerden birine veya
evlat edinene 8
hafta analık izni
verilir

Kadın işçi 6 ay ücretsiz izin 
alır

İş-kur destekli haftalık
çalışma süresinin yarısı
kadar ücretsiz izin alır.

Teslim tarihi
Analık izni 

bitimi



Analık İzni Sonrası İş-Kur Destekli Kısmi Süreli 
Çalışma 

 Analık izninin bitiminden sonra kadın işçi ile 3 yaşını doldurmamış çocuğu
evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri halinde;

birinci doğumda 60 gün

ikinci doğumda 120 gün

sonraki doğumlarda ise 180 gün

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

 Çoğul doğumda bu süreler 30 gün uzar, engelli doğum olması halinde ise bu
süreler 360 gün olarak uygulanır.

 Bu fıkradaki hükümlerden yararlanılan süre içinde süt izni uygulanmaz.



Doğum ve sonrası işçinin alabileceği izinler;

8+X Hafta

Doğum

Doğumdan önce
kullanmadığı süreler ile
birlikte 8 hafta doğum izni

16 hafta sonu

Kadın işçi 6 ay ücretsiz 
izin alır

İş-kur destekli haftalık
çalışma süresinin yarısı
kadar ücretsiz izin alır.

Birinci aşama İkinci aşama Üçüncü aşama

Okul başlayana kadar
ebeveynlerden biri
kısmi süreli çalışma
talebinde bulunabilir



İş-Kur Destekli Kısmi Süreli Çalışma Şartları

 İş Kanunu’nun 74’üncü maddesinde yapılan değişiklikle,
işçiye haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz
izin süresince yarım çalışma ödeneği işsizlik sigortası
fonundan ödenecektir.

Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari
ücretin brüt tutarı kadardır.

 İşçinin ödenekten yararlanabilmesi için doğum veya evlat
edinme tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik
sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin
yarısı kadar fiilen çalışılması ve analık hali izninin bittiği
tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma yarım çalışma
belgesi ile başvurması gerekir.

Başvuruda gecikilen süre, ödenek süresinden düşülecektir.



İş-Kur Destekli Kısmi Süreli Çalışma Şartları

 Ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve
kesintiye tabi tutulmayacaktır.

 Geçici iş göremezlik ödeneği alanlara, bu durumun devamı
süresince yarım çalışma ödeneği ödenmez.

 İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan
yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil
edilir.

 İşçilerin yarım çalışma ödeneği aldıkları gün sayısı kadar,
uzun vadeli sigorta kolları ile GSS primleri (%20+%12,5)
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden Fon aracılığıyla
SGK’na ödenir.



Okul Başlayana Kadar Kismi Süreli Çalışma Talebi Şartları

Kanunun 74’üncü maddesinde sayılan izinlerin bitiminden
sonra, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi
takip eden aybaşına kadar ebeveynlerden biri kısmi süreli
çalışma talebinde bulunabilir

Bu talep işveren tarafından karşılanır ve geçerli fesih nedeni
sayılmaz.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi aynı çocuk için bir daha bu
haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya
dönebilir. Bu haktan faydalanmak isteyen veya tam zamanlı
çalışmaya dönmek isteyen işçi bunu en az 1 ay önce yazılı
olarak işverene bildirir.



Okul Başlayana Kadar Kismi Süreli Çalışma Talebi Şartları

 Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması
durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden
sona erer.

 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinenler de bu haktan
faydalanabilir.

 Ebeveynlerden birinin çalışmaması halinde bu haktan
faydalanılamaz.

 Bu kapsamda hangi sektör veya işlerde kısmi çalışma yapılabileceği ile
uygulamaya ilişkin usul ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.



BAĞ-KUR SGDP KALDIRILDI
 Yaşlılık veya emekli aylığı bağlandıktan sonra çalışmaya devam 

edenlerin (Ticari veya serbest meslek kazancı sebebiyle gelir 
vergisi mükellefi olan veya vergiden muaf olmakla birlikte 
Esnaf ve Sanatkar Siciline kayıtlı bulunan yahut anonim 
şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortağı, sermayesi paylara 
bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer 
şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları) 
aylıklarından kesilen sosyal güvenlik destek primi  kesintisi 
1.3.2016 Tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

4/a (SSK) ve 4/b (Bağ-Kur) kapsamında yaşlılık aylığı alanların 
Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk 
edecek Sosyal Güvenlik Destek Primleri Mart/2016 dönemi 
aylıklarından kesileceğinden, Nisan/2016 döneminde 
ödenecek aylıklarda SGDP kesintisi yapılmayacaktır. 

4/c (Emekli Sandığı) kapsamında emekli aylığı alanların 
Şubat/2016 dönemindeki çalışmaları sebebiyle tahakkuk eden 
Sosyal Güvenlik Destek Primleri Şubat/2016 aylıklarından 
peşin olarak kesildiğinden Mart/2016 dönemi aylıklarından 
SGDP kesintisi yapılmayacaktır. 



GENÇLERE GSS İSTİSNASI
Ana veya babası üzerinden bakmakla yükümlü olunan 
kişi sayılmayanlardan; 
 lise ve dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, 

yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını 
geçmemek 

 ve bakmakla yükümlü olunan hariç genel sağlık 
sigortalısı olmamak şartıyla 

mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren iki yıl 
süreyle gelir tespiti yapılmaksızın genel sağlık sigortalısı 
sayılır.”



6486 Sayılı Kanun teşvikinde 
 Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) 

bendi kapsamında sigortalı çalıştıran özel sektör 
işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) 
bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, 
prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar 
ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik 
endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan 
uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye 
Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

 şeklinde değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik 
1.3.2016 tarihinden itibaren uygulanacaktır. 

 “On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine” şartı 
kaldırılmıştır.



Sunumumuz bitmiştir.

Teşekkür ederiz…
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