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Analığın korunması, kadının korunmasının bir alt başlığını oluşturmaktadır. Analık, kadının hamileliği ile 

başlayan ve doğum sonrası çocuk sahibi olması ile devam eden bir süreçtir. Analığın korunması, en temelde ailenin 

korunmasına hizmet eder. Bu süreçte hem ananın hem de çocuğun mümkün olduğunca sağlıklı koşullara sahip 

olması sağlanmalıdır. Bu amaçla tüm hukuk sistemlerinde, analığın korunmasına yönelik düzenlemeler 

yapılmaktadır. Bunlar sadece kadının hamilelik sürecine ilişkin olmayıp doğum sonrasını da kapsar niteliktedir.  

Türk hukukunda da gerek 4857 sayılı İş Kanunu’nda gerekse diğer iş mevzuatında analığın korunmasına yönelik 

düzenlemelere yer verilmiştir. İş Kanunu’nun 74üncü maddesinde analığın korunmasına ilişkin olarak doğum izni 

süreleri, periyodik kontroller için ücretli izin, doğumdan sonraki ücretsiz izin gibi haklar düzenlenmiştir. Söz 

konusu hakların yanında İş Kanunu’na, 2016 yılında 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile bazı eklemeler yapılmıştır. Buna göre, kadın işçi doğumdan sonra ebeveyn 

izinlerinin bitiminden itibaren kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilir (m.13). Ayrıca 6663 sayılı Kanun ile İş 

Kanunu’nun 74üncü maddesine, belirli koşulların varlığı halinde, kadın işçiye haftalık çalışma süresinin yarısı 

kadar ücretsiz izin verilebileceği yönünde hüküm eklenmiştir.  

Analığın korunması, Alman hukukunda da önem taşıyan ve yakın zamanda yapılan yasal düzenlemeler nedeniyle 

değinilmesi gereken bir konudur. Zira Alman hukukunda daha önce de mevcut olan Analığın Korunması 

Kanunu’nda (Mutterschutzgesetz) reform sayılabilecek nitelikte değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda Alman 

Analığın Korunması Kanunu’ndaki özellik arz eden maddelerin de göz önünde bulundurulması gerekir.  

Bu bildiride 4857 sayılı İş Kanunu’ndaki analığın korunmasına ilişkin düzenlemelere değinilecektir. Yeri geldikçe 

Alman Analığın Korunması Kanunu’ndan da bahsedilecektir.  

PROTECTION OF MATERNITY IN THE LABOR LAW 

The subject of protection of maternity is under the women's protection. Maternity is a process that begins with the 

woman's pregnancy and continues with the child after childbirth. The protection of maternity fundamentally serves 

to protect the family. Within this process, it should be ensured that both mother and child would be as healthy as 

possible. For this purpose, some regulations are made for the protection of maternity in all legal systems. They 

include not only the pregnancy process but also the postpartum period of the woman.  

In Turkish law there are some provisions in the Labor Code Nr. 4857 and in the other legislation on labor. Labor 

Code Art. 74 regulates the rights of maternity leave, paid leave for periodic checks, and free leave after birth as 

regards maternity protection. In addition to these rights, in 2016 some regulations were inserted in the Labor Code 

Nr. 4857 with the Code No. 6663. Accordingly, a woman worker may request part time work after the end of 
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maternity leave after birth (Art. 13). In addition, in the presence of certain conditions, the woman worker could be 

granted half of the weekly working time free of charge (Art.74).  

Maternity protection is also important in German law and is an issue to be analyzed due to recent legal regulations. 

Some amendments have been made which can be accepted as reforms in the Protection of Maternity Code 

(Mutterschutzgesetz) in German law. For this reason, some important provisions in the German Protection of 

Maternity Code is necessary to be considered.  

In this paper, the regulations concerning the protection of maternity in Labor Law No. 4857 will be mentioned. 

The German Protection of Maternity Code will also be touched. 


