METE GROUP
ÇALIŞAN HAMİLE VE EMZİREN KADIN İŞÇİLERİN HAKLARI

İş yerimizde 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesine göre; kadın işçilerin
doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam
on altı haftalık süre için çalıştırılmamaları esastır.
Çoğul gebelik halinde, doğumdan önce çalıştırılmayacak sekiz haftalık
süreye iki hafta daha eklenir. Ancak, sağlık durumu uygun olduğu
takdirde, doktorun onayı ile kadın işçi isterse doğumdan önceki üç haftaya
kadar iş yerinde çalışabilir. Bu durumda, kadın işçinin çalıştığı süreler
doğum sonrası sürelere eklenir. Ayrıca hamilelik süresince kadın işçiye
periyodik kontroller için ücretli izin verilir.
Hekim raporu ile gerekli görüldüğü takdirde, hamile kadın işçi sağlığına
uygun daha hafif işlerde çalıştırılır. Bu halde işçinin ücretinde bir indirim
yapılmaz.
Emziren annelere ise bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için
günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Bu sürenin hangi saatler
arasında ve kaça bölünerek kullanılacağını işçi kendisi belirler. Bu süre
günlük çalışma süresinden sayılır.
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tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sürede gece çalışmaya
zorlanamazlar. Aynı şekilde 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 da çalışan gece çalıştırılmaz. Hamile ve emziren kadınlar günde
yedi buçuk saatten fazla çalıştırılmaz.
İşyerimizdeki annelerin iş hayatında daha aktif olabilmeleri için birçok
destekleyici, haklarını koruyucu hükümler uygulamaya başlamıştır. Bu
hükümlere örnek vermek gerekirse; Yaşları ve medeni halleri ne olursa
olsun, 100-150 kadın çalışanı olan iş yerlerinde, emziren çalışanların
çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve
iş yerine en çok 250 metre uzaklıkta ve belirli şartlar taşıyan bir emzirme
odasının kurulması zorunlu hale getirilmiştir.
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Aynı şekilde yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, 150’den çok kadın
çalışanı olan iş yerlerinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve
emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından,
çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun
kurulması zorunludur. Yurt, iş yerine 250 metreden daha uzaksa işveren
taşıt sağlamakla yükümlüdür.
Emzirme odası için gereken kadın çalışan sayısının hesabına erkek
çalışanlar arasından çocuğunun annesi ölmüş veya velayeti babaya
verilmiş olanlar da dahil edilecektir. Oda ve yurtlardan, kadın çalışanların
çocukları ile erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş
çocukları faydalanacaklar ve odalara 0-1 yaşındaki, yurtlara velisinin isteği
üzerine ilkokula kaydı yapılmayan 66 aylığa kadar çocuklar alınacaktır.
HAMİLE VE EMZİREN KADIN İŞÇİNİN İŞ GÜVENLİĞİ
İşyerimiz gebe veya emziren çalışanın sağlık ve güvenliği için tehlikeli
sayılan kimyasal, fiziksel, biyolojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin
çalışanlar üzerindeki etkilerini değerlendirerek, sonuca göre gerekli
önlemleri almakla sorumludur.
İşyerimiz, ilgili çalışanın çalışma koşullarını ve saatlerini, risklere maruz
kalmasını önleyecek biçimde geçici olarak değiştirecektir. Bunun mümkün
olmaması halinde çalışanı başka bir işe aktarmak için gerekli önlemleri
almakla sorumludur.
Sağlık raporuyla gerekli görüldüğü takdirde gebe çalışan, sağlığına uygun
daha hafif işlerde çalıştırılacak ve ücretinde bir kesinti yapılmayacaktır.
Ancak çalışanın başka işe aktarılması mümkün değilse, sağlık ve
güvenliğinin korunması için gerekli süre içinde, isteği halinde çalışanın tabi
olduğu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayılması
sağlanacak ve bu süre, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate
alınmayacaktır.
Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik kontrolleri için ücretli izin
verilecektir. Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde ve işe
başlamalarından önce, çalışmalarına engel durumları olmadığının raporla
belirlenmesi gerekmektedir.
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