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M
E

M
U

R Hizmeti; 10 

yıla kadar 

20 gün, 10 

yıldan fazla 

30 gün

10 gün                          

Zaruret hâlinde on gün daha 

mazeret izni

verilebilir. Bu takdirde, ikinci 

kez verilen bu izin, yıllık 

izinden düşülür. 

Olay 

tarihinden 

itibaren      

7 gün

Olay 

tarihinden 

itibaren     

7 gün

Memurun bakmakla 

yükümlü olduğu veya 

memur refakat etmediği 

takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, 

baba, eş ve çocukları ile 

kardeşlerinden birinin 

ağır bir kaza geçirmesi

veya tedavisi uzun süren 

bir hastalığının 

bulunması hâllerinde, 

bu hâllerin sağlık kurulu 

raporuyla

belgelendirilmesi 

şartıyla, aylık ve özlük 

hakları korunarak, üç 

aya kadar izin verilir. 

Gerektiğinde

bu süre bir katına kadar 

uzatılır.

10 gün 

Doğumda veya 

doğum 

sonrasında 

analık izni 

kullanılırken 

annenin ölümü 

hâlinde, isteği 

üzerine

memur olan 

babaya anne 

için öngörülen 

süre kadar izin 

verilir.                

8 hafta

Tek gebelikte doğum öncesi 8 doğum sonrası 8 hafta Çoğul gebelikte doğum öncesi 10 hafta doğum 

sonrası 8 hafta olup, beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun 

çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, isteği hâlinde doğumdan önceki üç 

haftaya kadar kurumunda çalışabilir. Bu durumda, doğum öncesinde bu rapora dayanarak fiilen çalıştığı 

süreler doğum sonrası analık izni süresine eklenir.

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum öncesi analık izninin kullanılamayan bölümü de 

doğum sonrası analık izni süresine ilave edilir. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya 

münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde 

memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin 

evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.                                                                                                                          

Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla 

analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda 

dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul 

doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay 

içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını 

doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan 

eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca 

verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır.

Kadın memura, 

çocuğunu 

emzirmesi için 

doğum sonrası 

analık izni süresinin 

bitim tarihinden 

itibaren ilk altı ayda 

günde üç saat, ikinci 

altı ayda günde 

birbuçuk saat süt 

izni verilir.

Süt izninin hangi 

saatler arasında ve 

günde kaç kez 

kullanılacağı 

hususunda, kadın 

memurun

tercihi esastır

Memura verilecek 

raporda gösterilecek 

lüzum üzerine,

kanser, verem ve akıl 

hastalığı gibi uzun 

süreli bir tedaviye 

ihtiyaç gösteren 

hastalığı hâlinde

onsekiz aya kadar, 

diğer hastalık 

hâllerinde ise oniki 

aya kadar izin verilir.

Memurun, hastalığı 

sebebiyle yataklı 

tedavi kurumunda 

yatarak gördüğü 

tedavi süreleri,

hastalık iznine ait 

sürenin hesabında 

dikkate alınır. Tek 

hekimden alınan 

Sağlık raporları 1 

çalışma yılı içerisinde 

40 günü geçemez.

Madde 102 – 

(Değişik: 

31/7/1970 - 

1327/46 md.)

Devlet 

memurlarının 

yıllık izin süresi, 

hizmeti 1 

yıldan on yıla 

kadar (On yıl 

dahil) olanlar 

için yirmi gün, 

hizmeti on 

yıldan fazla 

olanlar için 30 

gündür. 

Zorunlu 

hallerde bu 

sürelere

gidiş ve dönüş 

için en çok 

ikişer gün 

eklenebilir.

Memura, yıllık izinde esas alınan süreler 

itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması 

ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en 

fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir 

yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

 Doğum yapan memura, 104 üncü madde uyarınca 

verilen doğum sonrası analık izni

süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen 

izin süresinin bitiminden; eşi doğum

yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri 

üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin

verilir.                                                                                   Üç 

yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya 

münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur 

olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde 

memur olan eşlerine, 104 üncü maddenin (A) fıkrası 

uyarınca verilen sekiz haftalık iznin veya aynı maddenin 

(F) fıkrası uyarınca izin kullanılması hâlinde bu iznin 

bitiminden itibaren, istekleri üzerine yirmi dört aya kadar 

aylıksız izin verilir. Evlat edinen her iki

eşin memur olması durumunda bu süre, eşlerin talebi 

üzerine yirmidört aylık süreyi geçmeyecek

şekilde, birbirini izleyen iki bölüm hâlinde eşlere 

kullandırılabilir. . 

Memura, 105. 

maddenin son 

fıkrası uyarınca 

verilen iznin 

bitiminden 

itibaren, sağlık 

kurulu raporuyla 

belgelendirilmes

i şartıyla, 

istekleri üzerine 

onsekiz aya 

kadar aylıksız 

izin

verilebilir.

S
Ö

Z
L

E
Ş

M
E

L
İ Hizmeti; 10 

yıla kadar 

olana 20 

gün, 10 

yıldan fazla 

olana 30 

gün izin 

verilir.

Yıllık izin hakkı bulunmayan 

sözleşmeli personele bir 

sözleşme dönemi içinde 

toplamda on günü 

geçmemek üzere ücretli 

mazeret izni verilebilir.

Olay 

tarihinden 

itibaren      

7 gün

Olay 

tarihinden 

itibaren     

7 gün

Personelin bakmakla 

yükümlü olduğu veya 

personel refakat 

etmediği takdirde hayatı 

tehlikeye girecek ana, 

baba, eş ve çocukları ile 

kardeşlerinden birinin 

ağır bir kaza geçirmesi

veya tedavisi uzun süren 

bir hastalığının 

bulunması hâllerinde, 

bu hâllerin sağlık kurulu 

raporuyla

belgelendirilmesi 

şartıyla, istekleri üzerine 

aylık ve özlük hakları 

korunarak, üç ayı 

geçmeyecek  kadar izin 

verilir.                

10 gün 

Doğumda veya 

doğum 

sonrasında 

analık izni 

kullanılırken 

annenin ölümü 

hâlinde, isteği 

üzerine

sözleşmeli 

personel olan 

babaya anne 

için öngörülen 

süre kadar izin 

verilir. 8 hafta

Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on 

altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin 

süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun 

uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç 

haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum 

öncesi fiilen( ) çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.                                                                                                                                                    

Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin 

süresine ilave edilir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise 

doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilir. 

Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine 

sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilir                                                                                                                  

Sözleşmeli 

personele, 

çocuğunu 

emzirmesi için 

ücretli doğum izni 

süresinin bitim 

tarihinden itibaren 

ilk altı ayda günde 

üç saat, ikinci altı 

ayda günde bir 

buçuk saat süt izni 

verilir. Süt izninin 

kullanımında 

annenin saat seçimi 

hakkı vardır.

Sözleşmeli personele, 

resmi tabip raporu ile 

kanıtlanan hastalıklar 

sebebiyle ücretli 

hastalık izni verilir

"Doğum, evlat edinme ve askerlik sebebiyle 

hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli 

personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri 

halinde bu personel ayrıldığı kurumunda 

yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete 

alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu 

tazminatı almamış bulunması,

b) Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir 

çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak 

evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel 

olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi 

nedenleriyle hizmet sözleşmesini 

feshedenlerin, doğum izninin veya evlat 

edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden 

itibaren en geç iki yıl; askerlik sebebiyle hizmet 

sözleşmesi feshedilenlerin ise terhis tarihinden 

itibaren en geç otuz gün içinde yeniden 

istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna 

yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip 

eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam 

ederler."

İŞ
Ç

İ

Hizmeti;  1-

5 yıl=18

5-15yıl=24

15 yıldan 

fazla 

olanlara 30    

iş günü

4857 Ek Madde 2 

İşçiye; evlenmesi veya evlat 

edinmesi ya da ana veya 

babasının, eşinin, 

kardeşinin,

çocuğunun ölümü hâlinde 

üç gün, eşinin doğum 

yapması hâlinde ise beş gün 

ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş 

oranında engelli veya 

süreğen hastalığı olan 

çocuğunun

tedavisinde, hastalık 

raporuna dayalı olarak ve 

çalışan ebeveynden sadece 

biri tarafından

kullanılması kaydıyla, bir yıl 

içinde toptan veya bölümler 

hâlinde on güne kadar 

ücretli izin

verilir

7 gün      

(TİS)

7 gün      

(TİS)

3 gün      

(TİS)

10 gün      

(TİS)

4 gün      

(TİS)

İşçilerin eş, çocuk ve 

bakmakla mükellef 

olduğu ana ve babasının 

ikamet ettiği mahalden 

başka bir mahaldeki 

hastaneye sevki halinde 

belgelemesi şartıyla 3 

gün ücretli izin verilir. 

Ancak başka bir ilde 

tedavileri gerekenler 

için belgelemek kaydıyla 

6 gün daha ücretli izin 

verilir. (TİS)

10 gün(TİS)

4857 Madde 74 - 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. 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. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü 

hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 

edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz 

hafta analık hâli izni kullandırılır

Doğum izninin 

bitiminden itibaren 

çocuğu 1 yaşına 

gelene kadar günde 

1 buçuk saat izin 

verilir.(TİS)

4857 Madde 56   

Yıllık ücretli 

izinleri işyerinin 

kurulu 

bulunduğu 

yerden başka bir 

yerde geçirecek 

olanlara istemde 

bulunmaları ve 

bu hususu 

belgelemeleri 

koşulu ile gidiş ve 

dönüşlerinde 

yolda geçecek 

süreleri 

karşılamak üzere 

işveren toplam 4 

güne kadar 

ücretsiz izin 

vermek 

zorundadır.                   

İşveren, işçiye yazılı müracaatı üzerine 

mazeretin uygun görülmesi halinde sözleşme 

süresince 6 aya kadar ücretsiz mazeret izni 

verebilir. ( Toplu İş Sözleşmesinin 30.md.)

4857 74. Madde  Doğum sonrası

analık hâli 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 doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış 

gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler 

uygulanmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık 

sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik

halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar 

ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış 

çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat 

edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının 

hesabında dikkate alınmaz.

Ş
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L
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Hizmeti;  1 

yıldan 5 

yıla kadar 

olanlara 16 

gün,

5 yıldan 

fazla 15 

yıldan az 

olanlara 22 

gün,

15 yıl ve 

daha fazla 

olanlara 28      

gün izin 

verilir. (TİS)

Eş ve 

çocuğunun 

ölümü 

halinde 6 

gün

Anne baba 

ve 

kardeşinin 

ölümü 

halinde 5 

gün

Kayınpeder 

veya 

kayınvalides

inin ölümü 

halinde 2 

gün(TİS)

5 gün            

(TİS)

10 gün            

(TİS)

5 gün            

(TİS)

4857 Madde 74 - 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. 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. Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü 

hâlinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılır. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat 

edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz 

hafta analık hâli izni kullandırılır

4857 74. Madde      

1 yaşından küçük 

çocuklar için günde 

toplam 1 buçuk saat 

süt izni verilir.

İşçinin talep etmesi ve mazeretinin makul 

görülmesi halinde işverence yılda 45 güne 

kadar ücretsiz mazeret izni verilebilir.(TİS)

4857 74. Madde  Doğum sonrası analık hâli 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 doğması hâlinde bu süre üç yüz altmış 

gün olarak uygulanır. Bu fıkra hükümlerinden 

yararlanılan süre içerisinde süt iznine ilişkin hükümler 

uygulanmaz. İsteği halinde kadın işçiye, onaltı haftalık 

sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik

halinde onsekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar 

ücretsiz izin verilir. Bu izin, üç yaşını doldurmamış 

çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat 

edinene verilir. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının 

hesabında dikkate alınmaz.
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