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Dolaylı ayrımcılık, hukukumuzda Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu ile “Bir 
gerçek veya tüzel kişinin, görünüşte ayrımcı olmayan her türlü eylem, işlem ve uygulamalar 
sonucunda, … hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanma bakımından nesnel olarak 
haklılaştırılamayan dezavantajlı bir konuma sokulmasını” ifade eder şeklinde yasal bir tanıma 
kavuşmuştur. Bu tanım 2000/78/EC sayılı AB Yönergesi ile de paraleldir. Dolaylı cinsiyet 
ayrımcılığında görünüşte eşitlik olsa da doğan sonuçlar bakımından bir cinsiyetin dezavantajı 
söz konusudur. Dolaylı ayrımcılıkta görünürde nötr bir hüküm ya da uygulama vardır, 
ayrımcılığın kaynağı ölçüt değil, ölçütün uygulanmasından doğan sonuçlardır. Bu nedenle 
ispatını ispatını istatistiksel ve sayısal verilerle yapmak mümkündür. Çalışmada dolaylı 
cinsiyet ayrımcılığı konusu ABAD kararlarından çıkan somut örnekler ışığında 
açıklanmaktadır. İşverenin bütün kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan işçilerin iş 
sözleşmelerini feshetmesi örneğinde, kısmi süreli çalışan işçilerin çoğu kadın olduğundan bir 
dolaylı cinsiyet ayrımı olacaktır. Bir başka örnekte işveren işyerinde emekliliğe hak kazanan 
bütün işçilerin iş sözleşmesini feshetse, sosyal güvenlik sisteminden kaynaklı (ilk defa 5510 
sayılı Kanunla sigortalı olanlar hariç) aynı yaşta olmasına rağmen erkek işçinin işten 
çıkarılmaması gibi bir ayrımcılık söz konusu olacaktır. Ebeveyn iznini kullananlara bazı 
ikramiyelerin verilmemesi, teşvik primlerinde sadece tam zamanlı işçilere ödeme yapılması, 
işin niteliği gerektirmediği halde işe alımın belli cinsiyettekilere uygun boy ve kilo alımı ile 
sınırlandırılması, gece çalışmalarında daha yüksek fazla çalışma ücreti ödenmesi dolaylı 
cinsiyet ayrımcılığına sebep olmaktadır. Kadınların terfi süreçlerinde erkekler ile eşit haklara 
sahip olmalarına rağmen cam tavan denilen engellerle karşılaşmaları da uygulamadan 
kaynaklı dolaylı ayrımcılık örneğidir. Bütün bu ayrımcılık hallerinin medeni ceza olarak iş 
hukuku yaptırımı bulunmaktadır. Doğrudan ya da dolaylı cinsiyet ayrımı işçiye, yoksun 
bırakıldığı haklarını ve bir zarar söz konusu olmaksızın dört aylık ücreti kadar bir tazminat 
talep hakkı vermektedir (İK m. 5/VI). İşe almada bir ayrımcılık culpa in contrahendo 
sorumluluğu doğurmaktadır. Ayrıca ayrımcılık yapan faile TİHEK kapsamında idari para 
cezası uygulanmaktadır. 

 
INDIRECT GENDER DISCRIMINATION IN WORKING LIFE 

Indirect discrimination, has gained legal definition in our legal system by The Law On Human 
Rights and Equality Institution of Turkey, as “Putting a real or legal person in a disadvantaged 
situation in the exercise of their legal rights and freedoms where it is not possible to justify the 
situation objectively, and as a result of actions, processes and applications which do not seem 
discriminatory”. This definition is parallel to the EU Directive 2000/78 / EC. Although there 
is apparently equality in indirect gender discrimination, there are women's disadvantages in 
terms of the results. There is a seemingly neutral provision or application in indirect 
discrimination, the source of discrimination is not the criterion, but the result of the 
application of the criterion. In the study, indirect gender discrimination will be explained in 
the light of concrete examples from the ECJ decisions. In case the employer terminates the all 
workers with the part-time employment contract, since most of the part-time workers are 



women, there will be an indirect gender discrimination. In another example, if the employer 
terminates the employment contract of all workers entitled to retirement in the workplace, 
there will be discrimination because of the social security system (except for those who are 
insured for the first time with Act No. 5510) such as the fact that the male worker is not 
dismissed even if he is the same age with women. Some bounties are not given to those who 
use parental leave, in incentive premiums only payment to full-time workers, limitation of 
recruitment to height and weight gain which is appropriate a gender, although it does not 
require and payment of higher overtime work in night work, results indirect gender 
discrimination.. Even though women have equal rights with men in their promotion process, 
encounters with obstacles called glass ceilings, they are also an indirect example of 
discrimination. All of these cases of discrimination have sanctions as civil penalties in labour 
law. We see that female employees are preferred before termination because of the fact that 
the role of home-keeping is considered as the duty of men in times of economic crisis. All of 
these cases of discrimination have sanctions as civil penalties. A direct or indirect gender 
discrimination entitles the worker to claim his/her rights and a compensation of up to four 
months' wages, without any loss (LA art. 5/VI). A discrimination in recruitment results in 
culpa in contrahendo responsibility. In addition, an administrative fine is imposed on the 
discriminating perpetrator by the HREIT. 
 


