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Diyarbakır Kadının İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri Raporu 

 23 Şubat'ta Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile beraber Diyarbakır'da avukatlara 

yönelik Kadının İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri gerçekleştirdik. Çalışmamızın 

amacı kadınların istihdamda yaşadığı ayrımcılığı görünür kılmak, toplumsal cinsiyet ayrımcılığının iş 

davalarına yansımalarını tartışmak, iş davalarında cinsiyet ayrımcılığı temelinde değerlendirmeyi 

geliştirmek ve bir uluslararası mekanizma olarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Uluslararası Sözleşmesi  (CEDAW) Komitesi'ne bireysel başvuru yollunu hatırlatmaktı.  

 Bu semineri gerçekleştirmekteki çıkış noktamız 8-9 Aralık 2012’de İstanbul’da kadınların 

istihdamda yaşadığı ayrımcılığın yasal çerçevesine dair gerçekleştirdiğimiz Dava Takip Semineri'nin 

çıktılarından birinin de iş davalarının cinsiyet temelli ayrımcılık perspektifiyle ele alınmıyor 

olmasıydı. Seminer'e katılan avukatlar, kadının istihdamda yaşadığı ayrımcılığı görünür kılmak için 

konuyla ilgilenen avukatlarla seminerler düzenlememizi talep etti.  Gelen talepler üzerine projemiz 

kapsamında barolarla beraber avukatlara yönelik istihdamda kadına yönelik ayrımcılık konulu 

çalışmalar yapmayı da faaliyetlerimiz arasında aldık. Bu çalışmaların ilki niteliğindeki Kadının 

İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri'ne Diyarbakır, Van ve Siirt'ten yaklaşık 50 

kadın avukat katıldı.  

 İlk oturumda İstanbul Üniversitesi'nden Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım uluslararası antlaşmaların 

Türkiye hukukundaki yeri hakkında gerçekleştirdiği sunumda özellikle Anayasa madde 90/5 ve 

getirdiği yükümlülüklere değindi. Bu oturumun amacı kadınların istihdamda yaşadığı ayrımcılığa dair 

iş davalarında bu konuda var olan ve usulüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası mekanizmaları iç 

hukukta etkili bir şekilde nasıl kullanabileceğimizi tartıştırmaktı. 

 Temel hak ve özgürlükler vurgusunun Anayasa madde 90/5’e 2004'de eklenmesiyle
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uluslararası ve ulusal hukuk arasında olası çatışma halinde, uluslararası hukuka açıkça üstünlük 

tanındığının altı çizildi. Türkiye, kadın hakları,ayrımcılık ve istihdam konusunda bir çok uluslararası 

antlaşmaya taraf olduğu için Anayasa madde 90/5' e eklenen hükmün savunuculuk açısından önemli 

olduğu vurgulandı. Türkiye hukukunun tekçi sistemi benimsediği hatırlatıldı. Bu özelliğin işlevsel 

önemi, ulusal mahkemelerin gerektiğinde doğrudan uluslararası antlaşmaları uygulayabilir ve yalnızca 

uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu gerekçesiyle bir işlemi iptal edebilir olduğu şeklinde 

örneklendirildi. Ayrıca, bu hüküm muhatabının Anayasa madde 11 üzerinden sadece yargı değil, 

yasama, yürütme, idare makamları ve diğer kuruluş ve kişileri de olduğu eklendi.  

 Ancak madde 90/5'in bazı sorunları da içinde barındırdığı ifade edildi. Temel hak ve 

özgürlükler derken hangi haklardan ve hangi düzenleyen antlaşmalardan bahsedildiğine dair bir 

açıklama olmadığı söylendi. Çatışma ya da uyuşmanın varlığının nasıl, kimlerce, hangi makam 

tarafından tespit edileceğine ve çözüleceğine dair hiçbir düzenleme olmadığı da eklendi. Bu nedenle, 

birbirleriyle çatışan hükümlerin beraber var olabilmesi düzeltilmesi gereken bir sorun olarak ele alındı.  

 Son olarak, kadının istihdamda yaşadığı ayrımcılık ile ilişkili olan uluslararası mekanizmalar 

üzerine duruldu. Uluslararası sözleşmeler, Komitelerin verdiği görüş ve genel tavsiyeler de dahil 

olmak üzere ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatlarını 

                                                           
1
 " Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların 

aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri 

esas alınır."  

http://www.keig.org/gundem.aspx?id=29
http://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html
http://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html
http://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html
http://www.keig.org/gundem.aspx?id=13
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3BAA147F-29C9-48CE-AF64-FB85A86B2433/0/Convention_TUR.pdf
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/A6FDF170-5DA0-4F25-8017-8D49A83681F0/0/50Questions_TUR.pdf
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davalarda dayanak olarak kullanmanın ve davaları uluslararası mekanizmalara taşımanın uluslararası 

hukuku iç hukukta işleyen bir mekanizmaya kavuşturmak açısından önemli olduğu ve savunuculuk 

açısından elimizi güçlendirdiği vurgulandı. 

 İç Hukukta İstihdamda Ayrımcılık başlıklı oturumda Ankara Barosu'ndan Av. Ayşe Çelik, 

kendi karşılaştığı vakalardan örnekler vererek kadınların istihdamda yaşadığı sorunları ve mahkeme 

sürecinde yaşanan sıkıntıları tartışmaya açtı. Cinsiyet ayrımcılığının olduğu iş davalarında Anayasa 

madde 90'in ve  İş Kanunu madde 5'in de istihdamda kadına yönelik ayrımcılığı yasaklayan bir madde 

olması nedeniyle önemli dayanaklar olduğunun altı çizildi.  

 Doğrudan ve dolaylı ayrımcılık olmak üzere, iki tür ayrımcılık olduğu eklendi. Doğrudan 

ayrımcılığa yönelik kadın hareketinin yürüttüğü çalışmaların önemli kazanımlar elde edildiği belirtildi. 

Ancak tüm dünyada doğrudan ayrımcılıktan ispatı daha zor olan dolaylı ayrımcılığa doğru bir eğilim 

olduğu vurgulandı. Avukatların özellikle zor teşhis edilen dolaylı ayrımcılığa dair daha dikkatli 

olmaları gerektiği, çoğu zaman müvekkillerin yaşadıkları durumu ayrımcılık olarak adlandırmadığını, 

avukatların ayrımcılık içeren durumları dava sürecine nasıl taşıyacaklarına dair çaba sarf etmesi 

gerektiği aktarıldı. Avukatların istihdamda kadınların yaşadığı ayrımcılığı dava süreçlerine taşımasının 

yasaların uygulanmasında ve eksikliklerin giderilmesinde olumlu değişikliklere yol açabilecek önemli 

bir mekanizma olarak görüldüğü eklendi.  

 İşe alımlarda, işten çıkarmalarda kadınların sıklıkla gebelik nedeniyle ayrımcılığa uğradığı 

belirtildi. Bunların yanı sıra Borçlar Kanunu madde 461'de belirtilen evde hizmet sözleşmesinde 

sadece işveren ile anlaşan kişinin işçi sayılması ve sosyal güvencesinin yapılabiliyor olmasından 

bahsedildi. Toplumsal cinsiyet normları nedeniyle işçi statüsünde olan kişilerin genelde erkek olduğu, 

bu nedenle altında çalıştırdığı kadınların çok düşük ücretlerle güvencesiz çalıştırıldığı hatırlatıldı. Bu 

tür çalışmanın özellikle tekstil sektöründe çok yaygın olduğu belirtildi.  Sosyal Sigortalar ve Genel 

Sağlık Sigortası Kanunu madde 6'da işverenin işyerinde ücretsiz çalışan eşinin sigortadan 

yararlanamayacağı hükmünün de benzer bir durum içermekte olduğu eklendi. Tüm bunların yanı sıra 

kayıt dışı çalışmanın çok yaygın olduğu belirtildi. Son zamanlarda ortaya çıkan bir başka yaygın 

uygulamanın da çalışanların sosyal güvencesi yatırılsa dahi yatırılan miktarın sonradan işveren 

tarafından geri çekilmesi olduğu vurgulandı. 

 Davaları sonuna kadar götürmek konusunda ekonomik engeller olduğundan bahsedildi. 

İstihdamda ayrımcılık yaşayan bir kadının ekonomik olarak davaları uluslararası mekanizmalara kadar 

taşımakta zorlanması yaşanan sıkıntılar arasında yer aldı. Bir diğer sorun ise ispat yükü olarak 

belirlendi. Ancak, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 219 ve 220 maddelerini işleterek ispat 

yükünü karşı tarafa geçirmenin mümkün olduğu belirtildi. Yine ispatı zor olan işten çıkarmalarda 

cinsiyet ayrımcılığının işverenin işten çıkarma istatistiklerine dayanarak yapılabileceği eklendi. 

Davaları uluslararası mekanizmalara özellikle de CEDAW'a taşımak için en büyük gider kaleminin 

tüm dokümanların İngilizceye ya da başka bir Birleşmiş Milletler diline çevirisi olduğu, bu soruna 

baroların çeviri desteği sağlaması ile çözüm getirilebileceği belirtildi.  

 İstanbul Barosu'ndan ve Genel-iş Sendikası avukatlarından Av. İnciser Alptekin  Yargıtay'a 

giden ve emsal teşkil eden bazı iş davaları tartışmaya sundu. Cinsiyet ve doğum nedeniyle farklı işlem 

yapma hakkında Yargıtay'ın emsal bir kararı olduğunu hatırlattı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, 

29.11.2011 gün 2009/19835 Esas ve 2011/46440 Karar numaralı dosyada doğum izni kullandıktan 

sonra işe dönen kadının daha düşük mevkide çalıştırılmak istenmesi nedeniyle baskıyla istifa 

etmesinin ardından yerel mahkemenin işe iade davasını red etmesine dair yerel mahkemenin kararın 
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bozulmasına karar vermiştir. Yargıtay kararın gerekçesinde " İstihdam ve Meslek Konularında Kadın 

ve Erkeğe Eşit Muamele ve Fırsat Eşitliği İlkesinin Uygulanmasına Dair 5 Temmuz 2006 tarihli 

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 2006/54/EC Sayılı Direktifi'nin "Analık ( Doğum) İzninden 

Dönüş" başlıklı 15.maddesinde, "doğum iznindeki bir kadının, doğum izninin bitiminden sonra işine 

veya eşdeğer bir pozisyona kendisi için daha dezavantajlı olmayan koşul ve şartlarda geri dönmeye ve 

çalışma koşullarında yokluğu sırasında yararlanmış olacağı her türlü iyileştirmeden yararlanmaya 

hakkı vardır
2
" şeklinde uluslararası standartlara da atıfta bulunduğu vurgulandı. 

 Ancak tartışmaya açılan dosyalarda Yargıtay dairelerinin hemen hemen aynı durumlarda farklı 

kararlar verebildiği görüldü. Açılan davalar ve verilen kararlar kadına yönelik ayrımcılık gözeterek 

tekrar yorumlandı ve olası dava senaryoları üzerinden fikir paylaşımları yapıldı.  

 Son oturumumuzda, Bilgi Üniversitesi'nden Öğr. Gör. Sevinç Eryılmaz Kadınlara Karşı Her 

Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi'ne (CEDAW) değindi. Yapılan başka eğitim 

çalışmalarında, doğrudan alakalı olması ve Türkçeye çevirilmiş olmasına rağmen CEDAW'dan 

habersiz Aile Mahkemesi hakimlerine rastladıklarını belirtti. CEDAW sözleşmesinin kadınların insan 

hakları sözleşmesi olarak geçtiği ve hali hazırda bu konudaki en ileri sözleşme olduğu ifade edildi. 

CEDAW'ın AİHS'e kıyasla ayrımcılığı çok daha geniş tanımladığının altı çizildi. İç hukuk yollarını 

kullanırken Anayasa madde 90  ve CEDAW'a atıfta bulunmanın  bir yandan hukuk uygulayıcılarının 

bu konudaki farkındalığını arttıracağı, bir diğer yandan ise kayıtlara geçmesi ile sonradan uluslararası 

mekanizmaları kullanırken kolaylık sağlayacağı için önemli olduğu vurgulandı.  

 Türkiye'de 1986'dan beri yürürlükte olan CEDAW'ın, 1. maddesinde ayrımcılık tanımı, 2. 

maddesinde ise ayrımcılığa karşı uygulanacak genel politikalardan ve yasal olarak taraf devletlerin 

alması gereken önlemlerden bahsedildiği açıklandı. Bu güne kadar CEDAW Komitesi'ne yapılan 

başvuruların önemli bir kısmında 1. ve 2. maddeye aykırılık iddiası olduğu belirtildi. CEDAW 5. 

maddede kadına karşı ayrımcılığın arka planında yatan kalıplaşmış roller ve ön yargıların ortadan 

kaldırılmasıyla ancak ayrımcılığın ortadan kalkacağını ifade etmesinin önemine dikkat çekildi. Yine 

aynı maddede değiştirilmesi gereken kalıplaşmış rollerden bir tanesi olarak çocukların 

yetiştirilmesinde sadece kadınların sorumlu kılınmasına özel bir vurgu yapıldığının altı çizildi. 

CEDAW 11. maddesinin istihdamda ayrımcılığa ilişkin ayrıntılı bir madde olduğu belirtildi.  

 Bireysel başvuru yolunu açarak CEDAW'i sadece siyasi niyet metni olmaktan çıkarıp gerçek 

anlamda hayat bulmasını sağlayan Seçmeli Protokol sayesinde CEDAW hükümlerinin uygulanması 

denetlenir hale geldiği belirtildi. Türkiye'de 2003 yılından beri yürürlükte olan Seçmeli Protokol'un 

CEDAW Sözleşmesi'nin etkili bir şekilde uygulanmasına hizmet ettiği ve bireysel ve soruşturma usulü 

olmak üzere iki tane başvuru yolu olduğu ifade edildi. Soruşturma usulü,  taraf devlette kadınlarla 

ilgili ciddi bir ayrımcılık olduğuna dair bir veri varsa bu duruma yönelik soruşturma açılabilmesi 

şeklinde tanımlandı. Kadın örgütlerinin Komite'yi bilgilendirmesiyle ancak harekete geçirilebilecek bir 

yöntem olduğu ve bugüne kadar sadece Meksika'ya yönelik bir soruşturma yapıldığı bilgisi verildi. 

Bireysel başvuru yoluna dair bilgi verildi.  

                                                           
2
http://www.hukukturk.com/fractal/hukukTurk/pages/findKararDetail_n.jsp?&pKunye=Yarg%FDtay%209.%20

Hukuk%20Dairesi%20-%20Esas%20No:%202009/19835%20-%20Karar%20No%20:2011/46440%20%20-

%20Tarih:%2029/11/2011&pTopHtml=%3Ctable%20border=0%20cellspacing=0%20cellpadding=0%3E%3C/tabl

e%3E&pKararId=870757&pMevzuatId=&pMainCategoryId=Yargitay&pSearchKeyToBold=i%FEe%20iade%20dav

as%FD  
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 CEDAW'in AHİM gibi bir mahkeme olmadığı yarı yargısal bir organ olduğu belirtildi. 

Dolayısıyla CEDAW Komitesi kararlarının hukuken bir bağlayıcılığı olmasa da, siyasi etkisinin 

yüksek olduğu ifade edildi. Bunun bir nedeninin, AHİM'den farklı olarak CEDAW Komitesi 

kararlarının sadece başvuruda bulunanlar adına bir sonuç getirmediği aynı zamanda söz konusu 

ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik devlete tavsiyelerde bulunulduğu vurgulandı. CEDAW 

Komitesi kararlarının taraf devlete yönelik yaptığı tavsiyelerle sadece başvurucuyu değil tüm kadınları 

etkileyen sonuçlar yaratma potansiyeline sahip olduğu belirtildi. Komite'nin tavsiyeleri ilettikten sonra 

taraf devletten bu konuda neler yaptığına dair bilgi istediği de eklendi.  

 RKB v. Türkiye kararına
3
 değinildi. Bir uniseks kuaförde çalışan başvurucu sahibini işten 

çıkartırken zorla tüm haklarını aldığına dair belge imzalattırmaya çalışan işvereni tarafından, 

imzalamadığı için aynı yerde çalışan başka erkeklerle ilişkisi olduğu söylentisi yayılıp, kadının evlilik 

dışı ilişkisinin var olduğuna dair söylentiler, haklı fesih nedeni yapılmaya çalışmıştır. Başvuru sahibi 

yerel mahkemeye iş sözleşmesinin geçersiz bir nedenle fes edildiğine dair başvuru yaparak uğradığı 

zararların tazmin edilmesi talebinde bulunmuştur. İşverenin işten çıkarma nedeninin başka bir 

çalışanla cinsel nitelikli ilişkisinin olduğunu mahkemede öğrendikten sonra başvuru sahibi İş Kanunu 

madde 5'e aykırı cinsiyete dayalı ayrımclık olduğu gerekçesiyle yeni bir dava açmış ve iki dosya 

birleştirilmiştir. Ancak yerel mahkeme başvuru sahibinin kidem ve ihbar tazminati kabul ederken 

madde 5 dayalı talebini kabul etmemiştir. Ek olarak, başvuru sahibi Ceza Mahkemesi'ne  işveren ve 

ona tanıklık eden kişi hakkında hakaret davası açmış ve sonuç almıştır. Yargıtay'a İş Kanunu madde 

5'e dayalı talebini taşımış ama Yargıtay madde 5'e dayalı ihlal olmadığına karar vermiştir. 

 Böylece başvuru sahibi CEDAW Komitesi'ne madde 1,  2a ve c,  5, 11a ve d maddelerinin 

ihlal edildiği iddiasıyla başvurmuştur. Başvuru sahibi kadın olduğu için kendisinin işyerindeki 

davranışlarının ahlakilik bakımından değerlendirildiğini ancak iş yerindeki erkeklerin hemen hemen 

hepsinin evililik dışı ilişkileri olmasına rağmen böyle bir değerlendirme yapılmadığını söylemiş ve bu 

durumun toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık olduğunu ifade etmiştir. Komite başvurucunun iddia 

ettiği tüm ihlallerin var olduğuna kararı verir. Taraf devlete önerdiği tavsiyeler arasında başvuru 

sahibine  uygun tazminatın sağlanması ile beraber İş Kanunu madde 5 'in uygulamada hayata geçmesi 

için önlemler alması gerektiğini belirtir. Özellikle hukuk uygulayıcılarına yönelik farkındalık 

seminerlerinin ve eğitimlerin düzenlenmesi gerektiğini tavsiye eder.  

 Bu kararla Türkiye mahkemelerinin cinsiyetçi bakış açısının tescillenmiş olduğu belirtildi. 

Ayrıca kararın CEDAW Komitesi'ne ilk defa 5. maddeye ilişkin bir başvuru yapıldığı  için önemli 

olduğu da eklendi. 

 Seminerin sonunda CEDAW'in etkili kullanılmasıyla yasal mevzuatta ve uygulanmasında 

önemli kazanımlar sağlanabileceği tekrar hatırlatılırken avukatlar olarak nelerin yapılabileceği de 

tartışıldı. Kadın avukatların baroların karar alma ve denetleme mekanizmalarında etkin bir şekilde yer 

almasının önemli olduğu ifade edildi. Bu mekanizmalarda kadın sayısının arttırılması ve kota 

uygulaması gibi kalıcı çözümler getirilmesi konusunda mücadele verebilebileceği eklendi. Adli 

yardım buroları ile ilgili tedbirler alınabileceği ve  meskek için eğitimler düzenlenebileceği belirtildi. 

Kadın yönelik ayrımcılığın her alanda olmasında rağmen sayısal veri olmadığından görünmez ve 

                                                           
3
 Bu karar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Gülay Aslan Öncü tarafından Raoul 

Wallenberg İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü için yapılmıştır. Kararın Komite'ni görüşlerinin 

bulunduğu kısmı İstihdamda Kadına Yönelik Atölye Notları adlı kitapçığımızda bulabilirsiniz: 

http://www.keig.org/content/kitapcik/istihdamda%20kad%C4%B1na%20yonelik%20ayrimcilik%20atolye%20n

otlari%208-9%20aralik%202012.pdf  
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ciddiye alınmaz olduğu, ancak bu durumun kadınların barolara yaptığı başvuruları veri haline getirip 

derleyerek ve kamuyla paylaşarak aşılabileceği önerildi. 

 Dilekçelerde Anayasa madde 90 ve CEDAW'a atıfda bulunmanın özellikle hep aynı 

hakimlerle karşılaşılan yerlerde değişim yaratacağı vurgulandı. Buna ek olarak, halen hukuk 

fakültelerinde ve baroların staj eğitimlerinde kadının insan haklarına dair yeterince bilgi verilmediği 

konusunda hem fikir olunarak, bu konuda baroların kadın hakları merkezlerinin hukuk fakülteleriyle 

beraber çalışmalar yürütebileceği ve baroların staj eğitimine CEDAW'i da ekleyebileceği düşünüldü. 

 Son olarak, kadın örgütleriyle beraber çalışarak kadınların sıkça yaşadığı ayrımcılığın olduğu 

stratejik davları CEDAW'a taşımanın önemli kazanımlar getireceği vurgulandı. KEİG'in bu konuda her 

tür desteği vermeye hazır olduğu belirtildi. 

 KEİG olarak Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile beraber yürüttüğümüz Kadının 

İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri'nin beraber çalışmalarımızın bir başlangıcı 

olmasını diliyor, katılan ve emek harcayan herkese teşekkür ediyoruz. 

 

 


