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İzmir Kadının İstihdamda Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri Raporu 

 25 Mayıs'da İzmir'de avukatların, kadın örgütlerinden aktivistlerin, sendikalardan kadınların 

ve akademisyenlerin katılımıyla İstihdamda Kadınlara Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW Semineri 

gerçekleştirdik. Bu çalışmayı gerçekleştirmemizdeki amaç, kadınların istihdamda sırf kadın oldukları 

için yaşadığı ayrımcılık üzerine tartışmak, toplumsal cinsiyetin istihdamdaki yansımalarını ortaya 

çıkarmak, bu konuda var olan yasal düzenlemeleri ve değişmesi gereken noktalarını tartışmaya 

açmaktı. Ayrıca uluslararası mekanizma olarak Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi 

Uluslararası Sözleşmesi'nin  (CEDAW) önemi ve maddeleri üzerine durmak ve 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 ve 

kadınların insan hakları olarak da adlandırılan CEDAW'ın çok bilinmiyor olmasıydı. Bu nedenle kadın 

örgüleri, avukatlar, ve sendikalara yönelik istihdamda kadınlara yönelik ayrımcılık konulu çalışmalar 

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

Yaşadığı Ayrımcılık ve CEDAW Semineri'ni Diyarbakır'da yaklaşık 50 kadın avukatın katılımıyla 

Diyarbakır Barosu Kadın Hakları Merkezi ile gerçekleştirmiştik. Raporuna websitemizden 

ulaşabilirsiniz.   

 İzmir'de gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda Ankara Barosu'ndan Avukat Ayşe Çelik İç Hukukta 

İstihdamda Ayrımcılık oturumunda kadınların istihdamda yaşadığı ayrımcılığı, dava süreçlerinin nasıl 

ilerlediği hakkında bir tartışma açtı. Katılımcılarla beraber iş yaşamında kadınların sırf kadın 

olduklarından dolayı karşılaştığı ayrımcılık ve dolaylı ayrımcılık örnekleri üzerinden konun çok çeşitli 

ve yaygın olduğunu belirten Ayşe Çelik, ancak bu konuda ne yasal korumanın ne de mekanizmaların 

yeterli olduğuna dikkat çekti. Sendikaların kadın haklarına dair çok zayıf bir perspektifi olduğu, kadın 

haklarında dair mekanizma ve gündemlerinin neredeyse olmadığı, bunun da nedeninin sendikaların 

karar verici mercilerinde kadınların olmaması olarak tespit edildi. Bu nedenle de sendikaların, 

istihdamda sırf kadın olduğu için kadınların karşılaştığı ayrımcılıkların farkında olmadığı eklendi. 

Başka ülkelerdeki kadınların istihdama yaşadığı ayrımcılıkla mücadele örneklerinden bahsederken, 

Türkiye'de ise hak arama yollarının kısıtlı, sınırlı, erişilmesi güç ve uzun süren yapısı nedeniyle 

kadınların haklarını aramakta çekingen davrandıkları belirtildi. Türkiye'de hâkim ve savcıların 

toplumsal cinsiyete dair dar bakış açısının hak arama yoluna gitmede ciddi bir engel olduğunun altı 

çizilirken, avukatların da bu konuda ısrarcı olması gerektiği 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.  

En sık yaşanan ayrımcılıklar arasında işe alımlardaki ayrımcılık içeren kriterler (boy, kilo, 

cinsiyet, medeni durum vb.), gebelik sırasında işten çıkarma ya da işe alımlarda gebe ilk iki yıl gebe 

kalınmamasını şart koşma ve yönetmeliklerdeki kılık kıyafet ve Türk Ceza Kanunu’ndan çıkarılan 

ama yönetmelikler çıkarılmadığı için hala uygulanan ‘iffet’ kavramı olduğu örnekler paylaşarak 

tartışıldı. AVM’lerde çalışan kadınların çok uzun saat ayakta çalıştığını, aylık performans 

değerlendirmelerinin insan dışı olduğu ve kıdem artması olmaması için ajanslar üzerinden ya part-time 

ya da saat üzerinden çalıştıkları eklendi. Çalışma hakkının anayasal bir güvence olduğu da 

hatırlatılarak, bu hakkın kadınlar nezdinde ihlal edildiği de eklendi. Kadın hareketinde aktif olan 

avukatların da çalışmalarında şiddet konusuna yoğunlaştığı, ancak bu çalışmalarda bile ortaya çıktığı 

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
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üzere şiddet nedeniyle işinden olan kadının durumuyla alakalı olarak İş Kanunu’nda haklı feshin 

olmadığına dikkat çekildi. İşçi kadınların gece vardiyalarından sonra servislerinin sadece ana 

arterlerde bırakmasının da kadının istihdamına katılmasında önemli bir etki olduğu ve talep 

edildiğinde mesaiye katılmadığı gerekçesiyle işten çıkarılmaların yapıldığı da eklendi. Bu durumun 

hem işçi güvenliğini sağlama yükümlülüğünün ihlali, hem de ayrımcılık olduğu belirtildi. Avukatların, 

davalarında sıkça CEDAW ve AB direktiflerine atıf yapmalarının hâkim ve savcıların bu konuda 

bilgilenmesinde ve algılarının değişmesinde önemli bir faktör olduğuna hem fikir olundu.   

 İstanbul Barosu'ndan ve Genel-iş Sendikası avukatlarından Av. İnciser Alptekin de sözüne 

sendikada kadın avukat olmanın ayrı bir mücadele gerektirdiğini ifade ederek sözüne başladı. Örneğin 

sendika temsilciliğinde eşit temsili yasal hüküm olarak yerleştirerek, kadınların bu mercilere 

gelebilmek için sendikaların algısıyla girdikleri mücadelelerde ellerinin kuvvetleneceği vurgulandı. Bu 

oturumda, Yargıtay’a giden ve emsal teşkil eden bazı iş davalar tartışmaya sunuldu. 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 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" şeklinde uluslararası standartlara da atıfta bulunduğu 

vurgulandı. Bu Yargıtay kararının hayli önemli olduğu, benzer davalarda kullanılmak üzere önemli bir 

dayanak teşkil ettiği eklendi. 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. Son zamanlarda Yargıtay kararlarının özellikle apartman 

görevlileri üzeriden part-time çalışma türlerini denemeye başladığı ve bu nedenlerle tazminatın 3/1’e 

düştüğü örnek dava ve kararlar paylaşılarak belirtildi. Sendikaların toplu sözleşmelerdeki tutumunun 

bu konuda da önemli olduğu ifade edilerek, CEDAW’ın toplu sözleşmelerde ne kadar yer aldığı 

soruldu. Toplu sözleşmelerde CEDAW hükümlerinin nasıl bir yaptırımla sağlanabileceği üzerine 

tartışıldı. Kadın temsilciler ve avukatların kendi inisiyatifiyle toplu sözleşmelere kadınlar özelinde 

maddeler eklediğini, bunun da çoğunlukla engellerle karşılaştığı aktarıldı. Az kadın temsilci ve avukat 

olduğu için de bu maddelerin çok yaygın olarak eklenmediği belirtildi. Toplu sözleşmelerde kadınlara 

yönelik maddelerin bireysel inisiyatif üzerinden gitmemesi gerektiği konusunda hem fikir olundu. 

Doğum izninin 6 aya çıkartılması yerine ebeveyn izni olarak ihtiyaç halinde izine tabi olması şeklinde 

düzenlenmesi gerektiği aktarıldı. Ve kreş haktır platformu üzerinden kadınların talepler oluşturduğu ve 

www.kreshaktir.org üzerinden takip edilebileceği belirtildi. Son olarak, iş davalarına bakan Yargıtay 

onursal üyesinin sendikaların tepkisiyle iptal edilen İşe İade Davalarını Önleyici Tedbirler ve 

Kazanma Stratejileri Zirvesi'nde konuşmacılar arasında bulunması eleştirildi ve Yargıtay'ın iş 

davalarına yaklaşımının değiştiğinin bir göstergesi olduğu söylendi.  

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

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

çalışmalarında, CEDAW'dan habersiz Aile Mahkemesi hakimlerine rastladıkları belirtilirken, 

CEDAW sözleşmesinin kadınların insan hakları sözleşmesi olarak geçtiği ve hali hazırda bu konudaki 

http://www.kreshaktir.org/
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en ileri sözleşme olduğu ifade edildi. CEDAW'ın maddelerinin içeriği aktarıldı. İstihdamda 

ayrımcılıkla ilgili 11. maddenin çok kapsamlı olduğu,  iç 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.  

 Türkiye'de 2003 yılından beri yürürlükte olan Seçmeli Protokol ile bireysel başvuru yolunun 

açıldığı, ancak CEDAW Komitesi'nin AİHM gibi bir uluslararası mahkeme niteliği taşımadığı yarı-

yargısal bir yapıda olduğunun altı çizildi. Bu yapısından kaynaklı olarak CEDAW'ın daha geniş bir 

ayrımcılık tanımı yaptığı ve sadece başvurucuyu değil o ülkedeki herkesi etkileyecek tavsiyelerde 

bulunduğu ancak, hukuken bir bağlayıcılığı olmaması ve tazminat sağlamaması nedeniyle avukatlar 

tarafından çok tercih edilmediği eklendi. Oysa ki,  CEDAW'ın  AİHM'e kıyasla siyasi etkisinin yüksek 

olduğu, bu sayede yasal düzenlemelerin yapıldığı ifade edildi. Bu nedenle özellikle kadına yönelik 

ayrımcılık içeren davalarda CEDAW'a ısrarla atıf yapmanın hakimlerin ve savcıların CEDAW 

sözleşmesini incelemeye iteceği ve davaları CEDAW'a taşımanın yasal mevzuattaki eksikliklerin 

giderilmesinde daha etkili olacağı vurgulandı.  

CEDAW'a başvuru şekli ve sürecin akışı da anlatıldıktan sonra, Türkiye'den CEDAW'a iş yerinde 

ayrımcılık üzerine giden tek dava olma özelliğini taşıyan RKB v. Türkiye kararına
1
 değinildi. 

Başvuran kişi diğer tüm gerekli davaların yanı sıra İş Kanunu madde 5'e aykırılık üzerinden de dava 

açmış ancak hem yerel mahkeme, hem de Yargıtay kadın olduğu için ayrımcılığa uğramadığını ifade 

edip, madde 5'e dayalı ihlal olmadığına karar verdiği aktarıldı. Böylece başvuru sahibi CEDAW 

Komitesi'ne madde 1,  2a ve c,  5, 11a ve d maddelerinin ihlal edildiği iddiasıyla başvurduğu ifade 

edildi. Komite başvurucunun iddia ettiği tüm ihlallerin var olduğuna kararı verdiği ve Türkiye'ye 

önerdiği tavsiyeler arasında başvuru sahibine uygun tazminatın sağlanması ile beraber İş Kanunu 

madde 5'in uygulamada hayata geçmesi için önlemler alması gerektiğinin de yer aldığı vurgulandı. 

Özellikle hukuk uygulayıcılarına yönelik farkındalık seminerlerinin ve eğitimlerin düzenlenmesi 

gerekliliğinin de tavsiyeler arasında olduğu eklendi.  

 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. 

                                                           
1
 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  

http://www.keig.org/content/kitapcik/istihdamda%20kad%C4%B1na%20yonelik%20ayrimcilik%20atolye%20notlari%208-9%20aralik%202012.pdf
http://www.keig.org/content/kitapcik/istihdamda%20kad%C4%B1na%20yonelik%20ayrimcilik%20atolye%20notlari%208-9%20aralik%202012.pdf
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 Seminerin sonunda CEDAW'in etkili kullanılmasıyla yasal mevzuatta ve uygulanmasında 

önemli kazanımlar sağlanabileceği tekrar hatırlatılırken kadın örgütleri ve avukatlar olarak nelerin 

yapılabileceği de tartışıldı. Kadın örgütlerinin CEDAW'ı gündemleştirmesi gerektiği, hatta bu konuda 

kampanyalar hazırlayabileceği konuşuldu. Bu sırada 8 Haziran'da Ankara'da yapılacak olan Cedaw 

7.Dönem Gölge Rapor Hazırlıkları ve Raporlama hazırlık toplantısı olduğu ve tüm kadın örgütlerinin 

dâhil olması gerektiği da hatırlatıldı. Avukatlar açısında baroların kadın hakları merkezlerinin 

aktifleşmesi, CEDAW hakkında meslek içi eğitimler düzenlenebileceği eklendi. Ayrıca, kadın yönelik 

ayrımcılığın her alanda olmasında rağmen sayısal veri olmadığından görünmez ve 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 atıfta bulunmanın özellikle hâkim ve savcılar 

nezdinde değişim yaratacağının. Nasıl atıfta bulunarak ve davaları taşıyarak AİHM'nin karar ve 

sözleşme maddeleri artık bilinir olduysa, CEDAW'ın da bu şekilde bilinir kılınabileceğinin altı çizildi.  

 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 İzmir'de gerçekleştirdiğimiz İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılık ve CEDAW 

Semineri'ne katılan ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz. 

Seminerde Sözü Geçen Kaynaklar: 

KEİG, İstihdamda Kadına Yönelik Ayrımcılığın Yasal Boyutu Atölye Notları, KEİG Yayınları, 

İstanbul, 2012: 

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

olye%20notlari%208-9%20aralik%202012.pdf 

der. Ayata, Gökçeçiçek; Dilek-Eryılmaz, Sevinç; Oder, Beril Emrah ed. Yeşiladalı, Burcu; Kadın 

Hakları: Uluslararası Hukuk ve Uygulama, İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku 

Uygulama ve Araştırma Merkezi: http://insanhaklarimerkezi.bilgi.edu.tr/source/books_khuku.asp 
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