
Merhabalar, 

 

15-16 Mart 2014 tarihinde Antalya da yapılan Eğitim için öncelikle teşekkür ederiz. 

Eğitimin dolu dolu olan içeriği bizler için son derece verimli sonuçlar doğuracak nitelikteydi. Her 

ne kadar bülten, web sayfası ve farklı platformlar vasıtası ile aldığımız haberlerle sizleri ve 

çalışmalarınızı takip etmek fırsatımız olsa da, sizleri tanımak ve sizi sizden dinlemek bizim için 

oldukça önemli, bu bağlamda, programın giriş kısmı gerektiği şekilde idi.  

Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı konusundaki sunuma çok etkileyici bir oyunla başlangıç yapıldı. 

Ayrımcılığı bu kadar göze görünür şekilde ortaya koyan bu teknik ve sunum için ayrıca bir 

teşekkür etmek gerektiğini düşünüyoruz. 

Hepimizin bildiği üzere, Türkiye pek çok uluslararası sözleşmeye taraf, bunların bazıları doğrudan 

kadınlar ile ilgili bazıları iş hukuku ve bazıları da ayrımcılık ile ilgili, ve bütün sözleşmelerin iç 

hukuktaki yeri aynı olmayıp, takip ve denetim mekanizmaları da farklı, bu bağlamda Uluslararası 

Antlaşmaların İç Hukukta Yeri konulu sunum, istihdamda kadına yönelik ayrımcılık konusunda 

derli toplu bir bilgilendirme sağladı. Elbette asıl özellik arz eden ve projenin en önemli 

amaçlarından biri olan “ CEDAW’ı etkili kullanabilmek” konulu sunum da yol gösterici nitelikteydi.  

Diğer yandan, Cedaw başvurusu aşamasına gelinmeden önce bilindiği gibi iç hukuk yollarının 

tüketilmesi gerekmektedir. Ayrımcılık yasağı iş hukukunun başka konularını ilgilendiren Yargıtay 

kararlarında da yer alabilmekte olup, “İş Hukukunda Ayrımcılık Yasağı ve İlgili Yargıtay Kararları” 

konulu sunumu yapan değerli meslektaşımızın konu ile ilgili Yargıtay Kararlarını adeta bir 

süzgeçten geçirerek topluca sunması ve üzerine katılımlı şekilde yorumlar ve tartışmalar 

yapılması oldukça verimli oldu. 

Yavaş yavaş işlerlik kazanmaya başlayan mobbing kavramının tartışıldığı ve gelinen aşamalar 

hakkında bilgi paylaşımı yapıldığı “Mobbing Nedir” konulu sunum da, mevzuatımızdaki 

düzenlemelerin değerlendirildiği “Yasalarda Eşitsizlik, Ayrımcı Yasalar ve Uygulamalar” konulu, 

sunum da içerik yönünden zengin ve işlevseldi. 

Somut vakalar üzerinden kurgulanan “CEDAW Komitesine Bireysel Başvuru” çalışması eğitimin 

pratiğe dönüştürülmesi bakımından örnek çalışma olarak iyi planlanmış olmakla birlikte elimizdeki 

kaynak eksikliği nedeniyle biraz eksik sonuçlarla tamamlanmışsa da, programın amacına 

ulaştığını kabul etmek gerektiği kanaatindeyiz. 

Genel olarak, konular amaca uygun seçilmiş olup, oturum süreleri de yeterliydi, süre sıkıntısı da 

yaşanmadığından sunumlarda zamanın verimli kullanıldığı sonucuna ulaşmak mümkün. Sunum 

yapan kişiler zaten alanlarında yetkin ve tecrübeli olup, daha önce de benzer çalışmalarda yer 

aldıklarından, yönlendirmeleri de oldukça başarılıydı.  

Organizasyonda da herhangi bir sorun yaşanmamış olup, programda ki küçük değişiklik 

zorunluluktan kaynaklandığı gibi rahatsızlık verici ya da programın genelini olumsuz etkileyici bir 

mesele değildi. 

Sonuç olarak, bizler önce sizleri tanımak ve ağırlamaktan mutluluk duyduğumuzu ifade eder, bu 

etkili ve verimli çalışmayı paylaştığınız için tekrar teşekkür ederiz. 
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