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Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi olarak, Türkiye gibi gelişen 

ekonomilerde kadınların işgücüne katılımlarının kritik derecede 

önemli olduğunu düşünüyoruz. “Sağlıklı nesiller yetiştirmek 

için çalışan” bir şirket olarak, birebir iletişimde bulunduğumuz 

annelerimizin, özellikle iş hayatına tutundurulmaları ve doğum 

sonrası işi bırakmamaları için gayret göstermenin önemli bir 

sorumluluğumuz olduğu inancındayız.

Bu kapsamda Türkiye’de bir değişimi başlatmak adına, öncelikle 

bir araştırma yapmamız ve annelerin doğum sonrası işi bırakma 

sebepleri, bu süreçteki duygu ve düşünceleri, destek ihtiyaçları ile 

ilgili verileri ortaya koymamız gerektiğini düşündük. Alanında lider 

Ipsos Sosyal Araştırmalar Enstitüsü ile yola çıkarak farklı sektörlerden, 

beyaz ve maviyaka anneler, babalar ve yöneticiler ile toplamda 1071 

kişinin katılımıyla bir araştırma başlattık. Bu broşürde, bu araştırma sonuçlarının derlenmiş halini ve katılımcıların 

ağzından kendi görüşlerini bulma şansınız olacak.

Araştırma sonuçlarıyla bizler gördük ki, görüştüğümüz annelerin yaklaşık yarısı (% 43) işe dönmek konusunda 

endişeli çünkü bebekleri ile daha fazla zaman geçirebilmek istiyorlar. Öte yandan, babalar çalışan annelerin bakım 

yükünü paylaşmıyor, işyerlerinin destekleri de yok denecek kadar az. Çalışan annelere göre ideal emzirme süresi 

16 ay olsa da işe dönüşle birlikte gerçekte bebeklerini ortalama 10 ay emzirebiliyorlar. Yöneticiler işyerlerini «anne 

baba dostu» olarak değerlendirse de (%91), ebeveynlere çocuk bakımı konusunda yardımcı olabilecek politika 

ve uygulamaları çok kısıtlı. Emzirme odaları yetersiz, Kreş hizmetleri en az destek sağlanan alan… Tüm sonuçlar 

özetle şunu gösteriyor, insan hayatında gelişim açısından en kritik evre olan ilk 1000 Günde yani bebeğin 0-2 yaş 

döneminde çalışan annelerin yüksek bir motivasyonla işe geri dönebilmeleri hem de bu özel dönemde bebekleri 

ile arzu ettikleri şekilde zaman geçirebilmeleri için destek mekanizmalarına ihtiyaç var. 

Gerçekleşmesinde payımızın bulunmasından büyük mutluluk duyduğumuz bu araştırmanın ülkemizdeki çalışan 

annelere, onları istihdam eden veya etmeyi düşünen şirketlere ve yöneticilerine yol gostereceğine inancımız 

sonsuz. Bu araştırmanın, annelerin doğum sonrası istihdamlarında sürdürülebilirlik yaratılmasına dair yapılan ilk 

araştırma olması, önemli bulgular içeren bu çalışmanın değerini daha da artırıyor.  Araştırmayı, şirketimizle birlikte, 

kadın istihdamı ile ilgili proje geliştiren bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşmaktan ise ayrıca gururluyuz.

Yapılacak şeylerin sadece araştırma sonuçlarını paylaşmaktan ibaret olmadığını biliyoruz. Bu verilerin Türkiye’de 

mümkün olduğunca yaygınlaştırılması, kanuni yükümlülüklerin yanısıra annelerin iş hayatında tutundurulmaları 

yönündeki ek aksiyonların alınması ve doğum yapmanın artık bir iş bırakma sebebi olmaması için var gücümüzle 

önümüzdeki dönemde çalışmaya devam edeceğiz. Sizleri de bu yolculukta bizlerle olmaya çağırıyoruz.

Araştırmaya liderlik eden Danone Nutricia proje ekibi, Ipsos Araştırma şirketi, süreçte bizi yalnız bırakmayan 

Great Place to Work Türkiye, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği ve emeği gecen herkese gönülden teşekkürlerimizi 

sunuyorum.

Gamze Çuhadaroğlu

Danone Nutricia Anne Bebek Beslenmesi

Türkiye ve Ortadoğu Bölge Başkanı



ARAŞTIRMA HAKKINDA
Bu çalışmanın temel savı; hamilelik, doğum 
ve erken ebeveynlik süreçlerinde – yani 
anneliğin hamilelikle başlayan ilk 1000 
gününde - anne babaların çocuk bakımına 
yönelik ihtiyaçlarını ve beklentilerini mevcut 
iş yaşamı koşulları ile dengeleyebilecek 
çözümlerin istihdam piyasasının gelişimi 
açısından önem taşıdığıdır.

Çalışan anneler, anne adayları ve babaların 
çalışma koşulları ve haklarına yönelik 
algıları nedir? Beklentileri, sorunları nedir? 
Ne tür destekler beklerler? Yöneticilerin 
bu konudaki görüşleri nedir, ne gibi 
uygulamalara sıcak bakarlar?

Bu araştırma, bu ve benzeri sorulara nicel ve 
nitel araştırma teknikleri kullanarak cevap 
verme hedefiyle yapılmıştır.

ARAŞTIRMANIN AMAÇLARI
Bu çalışmanın amacı,
• Türkiye’de kamu ve özel sektörde çalışan 
annelerin, anne adaylarının ve babaların 
erken ebeveynlik döneminde çalışma 
koşulları ve yan haklara yönelik mevcut 
durumunu, beklenti ve ihtiyaçlarını anlamak, 

• Bu beklentilerin, yöneticiler gözünde  iş 
dünyasının mevcut şartları kapsamında ne 
ölçüde ve ne şekilde karşılanabilir olduğunu 
tespit etmek, 

• Erken ebeveynlik sürecinde geliştirilebilecek 
çalışan dostu aile ve istihdam uygulamalarına 
yönelik anne, baba ve yöneticilerin 
değerlendirmelerini almaktır. 

NİCEL ARAŞTIRMA
Bilgisayar destekli yüzyüze anket yöntemi 
ile 72 tanesi hamile 544 anne, 305 baba ve 
222 yönetici ile görüşülmüştür. Görüşmeler 
İstanbul’da 17.04.2015 - 25.05.2015 
tarihlerinde Ipsos Araştırma Şirketi tarafından 
gerçekleştirilmiştir.

Nicel araştırmanın soru kağıdında; çocuk 
sahipliğine yaklaşım, ebeveyn hakları 
ve kullanımına ilişkin görüşler, çalışma 
yaşamına ilişkin değerlendirmeler, anne 
baba dostu işyeri uygulamalarına ilişkin 
konsept test (beğeni, gerçekçilik, kullanım 
isteği) konularında sorulara yer verilmiştir. 
Görüşmeler her bir anneyle yaklaşık 30 
dakika, her bir babayla yaklaşık 25 dakika 
ve her bir yönetici ile yaklaşık 20 dakika 
sürmüştür.

NİTEL ARAŞTIRMA
Bu çalışma, nicel çalışmaya başlamadan 
evvel, konuyu derinlemesine anlayabilmek 
ve doğru soruları belirleyebilmek maksadıyla 
gerçekleştirilmiştir. Çalışan anne ve anne 
adaylarının mevcut durumları ile ilgili 
düşünceleri ve beklentilerine dair ilk keşfedici 
bilgiler ise derinlemesine görüşmeler yoluyla 
elde edilmiştir. 

Kamu ve özel sektörde çalışan, ISCO8 
kodlarına göre dört farklı meslek 
dalında hem beyaz hem de mavi yakalı 
annelerle 26.01.2015 -30.01.2015 tarihleri 
arasında 9 adet derinlemesine görüşme 
gerçekleştirilmiştir.

Bu görüşmeler, çalışan anne ve anne 
adaylarının annelik yolculuğunda iş 
yerleri ile ilgili yaşadıklarını, sorunlarını ve 
beklentilerini, nicel araştırmanın sınırlı kaldığı 
derinliği doldurarak anlamak maksadıyla 
yapılmıştır.
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ÇALIŞMA BULGULARI
Aşağıda çalışma kapsamında yürütülen 
nitel ve nicel aşamalarda elde edilmiş olan 
bulgular birarada ve birbirileri ile ilişkili 
olarak özetlenmektedir.

10 KADINDAN 4’Ü EVLİLİK 
VEÇOCUK NEDENİYLE İŞTEN 
AYRILIYOR
Dünya Ekonomik Forumu’nun 2014 tarihli 
Küresel Cinsiyet Uçurumu Raporu’na göre, 
Türkiye, toplumsal cinsiyet eşitliğinde 142 
ülke arasında 125. sırada yer almaktadır. 
Türkiye’de kadın erkek arasında hem eğitim 
hem de istihdama katılım alanlarında önemli 
eşitsizlikler bulunmaktadır. TÜIK, 2014 yılında 
kadın istihdamını %27 olarak açıklamıştır.
Kadınların istihdam piyasasında dezavantajlı 
konumda olmaları ev içi sorumlulukların 
adaletsiz bölüşümü ile yakından ilgilidir. 
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2013 
sonuçları evlilik ve çocuk bakımının kadın 
istihdamı önündeki en belirgin engellerden 
biri olduğunun altını çizmektedir. Çalışan 
kadınların işi bırakma nedenlerinin başında; 
evlilik, gebelik ve çocuk bakımı gelmektedir. 
Türkiye’de her 4 kadından birisi evlendikten 
sonra işten ayrılmaktadır. 

Ipsos’un  işi bırakan 
annelerle yaptığı 
görüşmelerde de, işi 
bırakan bu annelerin 
yarısından fazlasının 
olumsuz duygular içinde 
olduğu ortaya çıkmıştır. Bu 
annelerin %23’ü çalışmayı 
bırakmış olmaları ile ilgili 
mutsuzluk, %11’i pişmanlık 
hissetmektedir.

N: 9746
12 yaşından sonra en az 6 

ay süreyle çalışmış
ancak şu anda çalışmayan 

kadınlar

Kaynak: HÜNEE, TNSA 2013

Bu annelere, hangi koşullarda 
işi bırakmayıp çalışmaya devam 
edebilecekleri sorulduğunda, 
ilk sırada çocuk sahipliği ve 
bakımına ilişkin beklentilerinin 
karşılanması talebi gelmektedir.

Kadınlar için çalışan anne olmak; 
özgüvenli, pozitif ve gelişmeye 
devam eden insanlar olmayı 
çağrıştırmaktadır. Bunun aynı 
zamanda, çocuklarına da  hem 
ekonomik hem de sosyal gelişim 
açısından faydalı olduğunu 
düşünmektedirler.

Kadınlar için çalışan anne olmaya 
dair temel kişisel motivasyon 
ekonomik güçlenme ve 
çocuklarına daha iyi imkanlar 
sunabilmektir. Annelerin %88’i 
temel motivasyon olarak 
maddi geliri, %72’si çocuğuna 
daha iyi imkanlar sunabilmeyi, 
%64’ü ekonomik özgürlüğü 
göstermektedir. 

«Çalışma hayatına devam etmemenizle ilgili bugün kendinizi nasıl hissediyorsunuz?»

“Çalışan anne olmanın artı yönü var tabi 
çocuğunuzu istediğiniz şartta büyütebilirsiniz, 
hem de daha güçlü bir anne figürü görebilir 
karşısında…”

“…Çocuğunuzu kendiniz büyütemiyorsunuz, 
o ilk anlarını siz göremiyorsunuz maalesef… 
Bakıcı, babaanne veya anneanne ya da kreş 
öğretmeni görüyor…”

“O yaştaki bir çocukla annenin günde 
1.5 saat geçiriyor olması yetersiz mesela 
başkası büyütüyor sizin çocuğunuzu…”

“…Çalışan kadın güçlü bir kadın ,çalışan 
kadının da güçlü çocuklar yetiştirdiğine 
inanıyorum…”



Bu durumun gündelik iş yaşamına 
yasımalarına baktığımızdaysa annelerin, 
hamilelik planladıkları dönemde bunu 
yöneticileriyle paylaşmamakta olduklarını 
görüyoruz. Beyaz yakalı kadınlar, işe yeni 
girildiğinde ya da terfi beklenirken hamilelik 
planı yapmayı mantıklı bulmamaktadırlar.

HER 5 İŞ GÖRÜŞMESİNDEN 
BİRİNDE ÇOCUK PLANLARI 
SORULUYOR
Yöneticiler işe alımda cinsiyet tercihi 
olmadığını belirtse de, bu durum bir 
kısmı için iş görüşmesinde kadın adaylarla 
çocuk planlarını konuşmaya engel teşkil 
etmemektedir.

Türkiye’de her 5 yöneticiden 1’i kadın 
çalışanlarla yaptığı iş görüşmesinde 
adayların çocuk sahibi olma planlarını da 
konuşmaktadır. Uluslararası iş yaşamında 
eşitlik ilkelerine aykırı olan bu durum, 
Türkiye’de istihdam piyasasının halen 
istenilen seviyede eşitlikçi yaklaşıma sahip 
olmadığını göstermektedir.

Hamilelik süreci ile birlikte hem anne hem 
yönetici tarafında endişelerin başgösterdiği 
görülmektedir. Anneler, hamilelik 
haberini yöneticilerine açıkladıklarında 
olumsuz tepkiler almamakla birlikte, “İşi 
bırakmayacaksın değil mi?” gibi kaygılı 

sorularla karşılaşabilmektedir. Öte yandan, 
özel sektörde çalışan annelerde de işini 
kaybetme korkusu ortaya çıkmaktadır. 
İşe yeni giren beyaz yakalıların kendini 
kanıtlayana kadar yöneticisiyle paylaşmaktan 
çekindiği gözlemlenmiştir. 

Hem annelerin hem babaların gözünde, 0-12 
aylık dönemde bakım sorumluluğu tümüyle 
annelerin üzerindedir. 13-24 aylık dönemde 
çalışan annelerin sorumluluğu eşleri ile 
bölüşme beklentisinin yüksek olduğu 
görülmüştür. Babalar bu beklentiye kısmen 
cevap vermektedir, ancak dörtte birinin 
sorumluluğun kimde olacağı konusunda fikir 
sahibi olmadığı tespit edilmiştir. Annelere 
göre babalar sosyal aktivite ve oyun gibi 
eğlenceli işlerde daha çok sorumluluk 
almaktadır.

0-2 yaş döneminde çalışan annelerin 
çocuklarına büyükanneler bakmakla birlikte, 
şartlar uygun olsa çalışan kadınlar bu 
dönemde bebeklerine kendileri bakmak 
istemektedir. 

N:126 (Planladığı çocuk sayısı istediği çocuk sayısından az olan anneler)
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13-24 aylık dönemde imkan olsa kadınlar 
kreş ve bakıcı gibi alternatif çözümleri de 
düşünmektedirler.

Bakıcı veya gündüz bakım evi aracılığı ile 
bakım sağlayan anneler ayda ortalama  
840 TL ödemektedir.

Çocuğunu şu anda kreşe göndermeyen 
anneler bu hizmet için aylık ortalama 400 TL 
bütçe ayırabileceklerini söylemektedir.

ANNE BABA DOSTU KAVRAMI YOK
Kadınlar işyerlerinin hamilelik ve doğum 
sürecindeki izinlerini kullanmalarına 
çoğunlukla olumlu yaklaştığını 
düşünmektedir (%60). 
5’te 2’lik bir kesim ise bu konuda işyerinin 
nötr bir yaklaşımı olduğunu söylemektedir 
(%36); bu konuda kararsız kalan kadınların 
oranının yüksek olması işyerlerinin ne tür 
destekleyici uygulamaları olabileceğine 
dair fikir sahibi olmamalarından 
kaynaklanmaktadır.

Kamuda çalışanların daha geniş hakları 
olduğu, kamunun annelere bakım konusunda 
daha iyi fırsatlar sunduğuna inanılmaktadır. 
Kurumların kendisinden ziyade yasal 
altyapılar çalışan kadının bakım yükünü 
hafifletmektedir.
Yöneticilerin çoğu iş kanununun çalışan 
ebeveynler için yeterince hak tanıdığını 
ve kanunu geliştirmeye ihtiyaç olmadığını 

düşünse de kadın yöneticiler ve IK yöneticileri 
bu konuda gelişime daha sıcak bakmaktadır.

Anne baba dostu işyeri kavramının  
henüz Türkiye’de yaygın bir konsept 
olmaması ile birlikte iyi örnekler çok fazla 
bilinmemektedir.

Ebeveyn dostu iş yeri kavramına ilişkin 
somut örnekler kadınların aklına çok fazla 
gelmemekte, iş yerlerinin pek de ebeveyn 
dostu olduğu düşünülmemektedir.

Anneler hamilelik sürecinde sağlık kontrolleri 
için kolaylıkla izin aldıklarını ifade ederken 
her 3 yöneticiden 1’inin bu izinlerin 
mesai saatleri içinde kullanılmasına karşı 
olduğu görülmüştür. Kadın ve çocuk sahibi 
yöneticilerin tutumunun bu konuda erkek ve 
çocuksuz yöneticilerden daha pozitif olduğu 
görülmüştür.  Bu durum da yöneticilerin 
algısının biraz empati ile geliştirilmeye açık 
olduğunu göstermektedir.

Çalışan annelerin büyük çoğunluğu 16 
haftalık ücretli doğum izninin tamamını 
kullanma eğilimindedir. 

ŞİRKETLERIN %90’INDA

“Bakıcı olmuyor kesinlikle, ya anneanne ya 
babaanne aileden birisinin olması lazım…”

Kendine daha



N: 544

«Yasal hakkınız olan toplam 16 haftalık ücretli doğum iznini
kullandınız mı/kullanacak mısınız?» %

N: 544

«Doğum izni sonrası işe dönmekle ilgili 
endişe yaşıyor musunuz / yaşadınız mı?» %

“Sizce kadınlar için ücretli doğum izni kaç hafta olmalıdır?” %

Anne N: 544; Baba N:305; Yönetici N:222

«Çocuğunuzu …. ay emzirdiğinizi / emzirmeyi düşündüğünüzü belirttiniz. Bu aydan sonra 
emzirmeyi neden bıraktınız / neden bırakmayı düşünüyorsunuz?»

N:415
0-2 yaş çocuk annesi ve bebeğini emziren kadınlar

EMZİRME ODASI YOK
Türkiye’de bebeğin mümkün olduğunca 
anne sütüyle beslenebilmesi anneler için en 
hassasiyetle yaklaşılan konulardan biridir. 
Çalışan anneler, ideal emzirme süresinin  
16 ay olduğunu düşünmektedirler. Bununla 
birlikte, işe dönüşle birlikte bu ideallerini 
gerçekleştirememekte, bebeklerini ancak  
10 ay emzirebilmektedirler.

Annelerin bebeklerini istedikleri kadar 

emziremiyor olmalarının temelinde
- fizyolojik nedenler dışında -, işe geri 
dönüş bulunmaktadır. Annelerin %42’i, işe 
geri dönüş sebebiyle emzirmeyi bırakmak 
durumunda kalmıştır.

Emzirirken işe dönüş sürecinde hayatı 
zorlaştıran unsurların başında; süt odasının 
olmaması, annenin süt iznini istediği şekilde 
kullanamaması ve izin alımında yaşanan 
zorluklar gelmektedir. Görüşme yapılan 
yöneticiler arasından sadece %9’u ofiste 
emzirme odası olduğunu beyan etmiştir.

Anneler doğumdan sonra yasal süt iznini 

«Toplam kaç ay çocuğunuzu emzirdiniz / emzirmeyi düşünüyorsunuz?»

N: 544

 «Peki sizce ideal olan çocuk emzirme süresi 
kaç aydır?»

“Doğum izni minimum 6 ay olmalı… 
Çünkü en az 6 ay anne sütüyle bir bebeğin 
beslenmesi lazım…”

 “16 hafta kesinlikle yeterli değil… erken 
dönemde bebeği bırakmak zorunda 
kalabilirsiniz ki bu gerçekten zor bir şey 
çok küçük çünkü… 6 ayı tamamlıyor 
olmanız lazım çünkü anne sütü için de 6 ay 
elzem başka hiçbir ek gıda olmadan anne 
sütü almasını istiyoruz…”

“İlk 6 ay sadece anne sütü diyorlar 
doktorlar, bende öyle düşünüyorum…  
İdealde 1 yıl ücretli doğum izni olması 
gerekiyor, yasaları yetersiz buluyorum…”

Öte yandan annelerin doğum izni 
sonrasında işe dönmekle ilgili endişeleri 
bulunmaktadır. Özel sektörde çalışan 
kadınlarda işe dönüş endişesi kamuda 
çalışan hemcinslerine göre daha yaygındır.

Ücretli doğum izni süresinin uzatılması 
annelerin en temel beklentileri arasında 
yer almaktadır. Bu uygulama kadınların 
çocuk ile bağlarının devam etmesine, çocuk 
bakımını sürdürmelerine ve emzirmeye 
devam etmelerine imkan tanıyacağı için en 
çok kullanılmak istenen uygulama olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Ebeveynler mevcut izin süresinin uzamasını 
isterken, yöneticiler 16 haftalık sürenin aynı 
kalması gerektiğini düşünmektedir. 

Anne ve babaların, babalık izninin çocuk 
bakımında temel bir izin ve hak olabileceğinin 
farkında olmadığı, bu sebeple mevcut izinler 
için büyük değişimler talep etmedikleri tespit 
edilmiştir. Hem anne hem babalar, babalık 
izninin ortalama 17 gün olması gerektiğini 
düşünmektedirler.



çoğunlukla kullanmaktadır. Beyaz yakalı 
anneler arasında mavi yakalı annelere kıyasla 
süt izni kullanımı nispeten daha yaygındır.  
Annelerin süt iznini hangi şekilde kullanmayı 
tercih ettikleri / edecekleri sorulduğunda, 
yarısının 1 yıl boyunca günde 1,5 saati tercih 
ettikleri görüşmüştür. Anneler için yolda 
harcanan vakit zorluk çıkarıyor olsa da, her 
gün düzenli süt verebiliyor olmaktan dolayı 
bu yol tercih edilmektedir.

İşletmelerin yarısı süt iznini birleştirmeden 
her gün 1,5 saat kullandırmaktadır. Süt 
izninin süresine dair yöneticiler bir değişiklik 
öngörmemektedir.

%94 ANNENİN DAHA
ETKİN ÇALIŞMASI MÜMKÜN 

Çalışmayı bırakan annelere, hangi koşullarda 

N:222

Yöneticiler: Süt izninin ideal süresi % 

işi bırakmayıp çalışmaya devam edebilecekleri 
sorulduğunda, ilk sırada çocuk sahipliği ve 
bakımına ilişkin beklentilerinin karşılanması 
talebi gelmektedir.

Annelere, babalara ve yöneticilere; çalışan 
annelerin hayatlarını kolaylaştırabilecek bazı 
uygulama fikirleri sunulmuş ve görüşleri 
istenmiştir:

• Doğum hediyesi olarak tek seferlik maddi 
destek
• Kreş için aylık maddi destek
• Şirketin işyerine yakın bir kreşle anlaşıp 
bakım hizmeti sağlaması
• Şirketin kendi bünyesinde kreş hizmeti 
sağlaması
• 16 haftalık yasal ücretli doğum iznini 
toplam 24 haftaya çıkarmak
• 1 yıl boyunca günde 1,5 saat yasal süt iznini 
2 yıla çıkarmak
• İş ilanlarında hamilelerin de başvuru 

yapabileceğine dair bilgi olması
• 6 aya kadar kullanılabilen ücretsiz doğum 
iznini 12 aya çıkarmak
• Doğum sonrası 12 aya kadar ücret 
azalmadan haftanın 3 günü işyerinde, 2 günü 
evden çalışma 
• Kadınlar için doğum sonrası 6 ay boyunca 
ücrette azalma olarak 4 gün çalışma

Bu uygulamaların bir çoğu anne ve babalar 
tarafından beğenilirken, yöneticilerin daha 
çok maddi destekle ilgili çözümleri uygun ve 
uygulanabilir bulduğu görülmüştür. Bununla 
birlikte, maddi destek içeren çözümlerin 
dışında; uygulanabilirlik skoru yüksek olan 
maddelerin başında; 1 yıl boyunca günde 1,5 
saat yasal süt iznini 2 yıla çıkarmak gelmiştir.
En çok kullanmak istenilen desteklerin iş 
yerleri tarafından sağlanması durumunda, 
çalışanların %94’ü işteki verimliliklerinin 
artacağını iletmişlerdir.

«Peki bu öneriyi uygulanabilir bulup bulmadığınızı söyler misiniz?»
«EVET»
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Yöneticiler

Doğum hediyesi olarak tek seferlik maddi destek

Kreş için aylık maddi destek

Şirketin iş yerine yakın bir kreşle anlaşıp bakım hizmeti sağlaması

Şirketin kendi bünyesinde kreş hizmeti sağlaması

16 haftalık yasal ücretli doğum iznini toplam 24 haftaya çıkarmak

1 yıl boyunca günde 1,5 saat yasal süt iznini 2 yıla çıkarmak

Hamilelerin de başvuru yapabileceğine dair bilgi olması

6 aya kadar kullanılabilen ücretsiz doğum iznini 12 aya çıkarmak

Doğum sonrası 12 aya kadar ücret azalmadan haftanın  
3 günü iş yerinde, 2 günü evden çalışma

Kadınlar için doğum sonrası 6 ay boyunca ücrette azalma olarak  
4 gün çalışma

Toplam 24 haftaya çıkarılacak olan ücretli doğum izninin anne ve 
baba arasında paylaşılması



Çalışma genel olarak göstermektedir ki erken ebeveynlik dönemindeki çalışan annelerin esas 
beklentisi bebekleri ile geçirecekleri daha çok vakte sahip olmaktır. Bu zaman hem annenin 
bebeğine arzu ettiği bakımı sağlayabilmesi, hem de dilediği şekilde bir emzirme deneyimi 
yaşayabilmesi için önemlidir. Dolayısıyla tek seferlik veya süreli finansal yardımlar yöneticiler 
tarafından daha uygulanabilir bulunsa da anne bakış açısı ile bebek ile geçirilecek vakit ve 
emzirmeyi destekleyecek uygulamalar ön plana çıkmaktadır.

Bu bulgular ışığında kadın istihdamının olumlu yönde gelişim göstermesi için atılabilecek ilk 
adımın süt izni süresinin bir yıldan iki yıla çıkarılması ve bu gelişmenin de şirketlerde emzirme 
odalarının yaygınlaştırılması ile desteklenmesi olarak görülmektedir.
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