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Özet
Günümüzde çalışanlar hem çalışma yaşamındaki yükümlülüklerini yerine getirip
hem de aileye ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle mutlu, huzurlu ve
üretken bireyler olmayı hedeflemektedirler. Bu kapsamda ülkeler ve uygulamalar
arasında farklılıklar olsa bile işte aile haklarının belirli başlıklar altında toplanabilmesi
mümkündür. Türkiye’de çalışanlar için işte aile haklarına ilişkin düzenlemeler
mevzuatta yer almakla birlikte yeterli olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir.
Ancak, düzenlemeler yapılırken dikkatli olunmasında yarar vardır. Çünkü yapılacak
düzenlemeler, toplumsal cinsiyet rolünü pekiştirip işverenlerin önyargılarının artmasına
neden olarak kadınların istihdam edilmelerini daha da zorlaştırmamalıdır. Bu nedenle,
uzun analık izinleri yanında uzun babalık izni, ebeveyn izni, hem erkek hem de kadın
çalışan için ailede bakılması gereken kişilerin bakımını sağlayabilmek için esnek
çalışmayı talep hakkına ilişkin düzenlemelerin yapılması yararlı olacaktır.
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Abstract
At the present day, employees aim to be happy, peaceful and productive
individuals by means of fulfilling their responsibilities in both their work life and family
life. Although there are differences amongst countries and practices, it is possible to
band up the family rights at work under specific titles. Although regulations related to
family rights at work exist in the legislation in Turkey, it is not possible to tell that they
are sufficient. However, it would be good to be careful while making the regulations.
Because, the regulations to be made should not consolidate the gender stereotyping thus
making it difficult for women to be employed by employers. For this reason, it would be
beneficial to make regulations relating to long paternity leaves, as well as long
maternity leaves, and the right to demand flexible working for both male and female
employees in order to provide care for those who require it in the family.
Keywords: Family rights, working
discrimination, flexible working.

life,

maternity

rights,

paternity

rights,

