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Babalık iznin 
 
1 Ocak 2021 tarihinden bu yana babalar, çocuk dünyaya gelir gelmez iki hafta, yani 10 iş günü 
ücretli izin hakkına sahiptir. Babalık iznini tek parça halinde alma zorunluluğu yoktur, istenirse 
izni haftalara veya günlere yaymak da mümkündür. Babalık izni sırasında, günde 196 İsviçre 
Frangını aşmamak kaydı ile ücretinin % 80’ini alma hakkına sahipsin. 
 
Dikkat: Bunlar sadece yasal asgari kurallardır. Üstlerine bir sor. Belki iki haftadan daha fazla 
bir babalık izni hakkın vardır. 
 
Babalık iznim sırasında ne zaman ödeme alma hakkına sahip olurum? 

- Doğum tarihinde çocuğun yasal babası olmalısın veya doğumdan sonraki altı ay içeri-
sinde yasal baba olduğun tanınmış olmalıdır.  

- Buna ilaveten doğumdan önceki dokuz ay içerisinde emeklilik sigorta primlerini (AHV) 
ödemiş ve en az 5 ay çalışmış olmalısın. 

- Bu kurallar serbest, bağımlı, geçici veya yarı zamanlı çalışmaya veya meslek eğiti-
minde bulunulmasına bakılmaksızın herkes için geçerlidir.  

 
Baba olduğumda kime başvurmalıyım? 
Bunu üstlerine bildirmelisin. Babalık izni hakkından yararlanmak için en çok altı ay zamanın 
var. 
 
İznimi vermeyi reddedebilirler mi? Bu durumda işverenim beni işten çıkartabilir mi?  
Hayır. Babalık izni reddedilemez. Ancak babalık izninin belirlenmesi sırasında işletmenin 
durumu da belli oranda göz önünde bulundurulmalıdır. 
 
Babalık veya babalık izni nedeniyle işten çıkarma, Eşit Fırsatlar Yasası anlamında istismar ve 
ayrımcılıktır. Babalık nedeniyle iş sözleşmen feshedilirse Ayrımcılık Sorunları için Tahkim 
Kuruluna baş vurabilirsin: https://www.geschlechterdiskriminierung.bs.ch/  
 
Babalık izni aldığım için yıllık iznimden kesinti yapılabilir mi?  
Hayır. İki hafta babalık izni yıllık iznine ilaveten alacağın bir haktır.  
 
Pekiyi, işsiz isem ne oluyor? 
İşsizlik parası alan işsizler de babalık izni alma hakkına sahiptir.   
 
Bunu bilmek iyidir: 1 Temmuz 2021 tarihinden bu yana, sağlığı bir hastalık veya kaza 
nedeniyle ağır bir biçimde etkilenmiş olan, reşit olmayan bir çocuk için azami 14 haftalık bir 
bakım izni talep edilebilmektedir. Bakım izni ebeveynler arasında paylaşılabilir.  
 


