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 ÖZET 

 1. Araştırmanın Amacı 

 Kadın işgücünün tarihsel gelişimi konusunda sanayi devriminin, değişimlerin yaşandığı önemli bir dönüm 

noktasıdır. Bu kapsamda Uluslararası Çalışma Örgütü (UÇÖ), iş hayatında kadın-erkek eşitliği olması gerekliliğin 

altını çizmekte ve kadınların aile sorumlulukları sebebiyle iş hayatında mağdur edilmemeleri için çeşitli 

sözleşmelerde hükümlere yer vermiştir. Buna uygun olarak hem Anayasa’mızda hem de İş Kanunu’muzda eşitlik 

ilkesi ve ayrımcılık yasağına yer verilerek, ayrımcılık yasağının ihlali durumunda gerçekleştirilecek yaptırımlar 

düzenlenmiştir. Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı, bazen yan yana ve bazen de aynı şeyi ifade etmek üzere 

kullanılabilen iki kavramdır. Eşitlik ilkesinin temelinde adalet ve hakkaniyet düşüncesi yatar. Ayrımcılık kavramı 

ise yasaklanan temellerde aleyhe sonuç doğuran ve haklı kılınamayan fark gözetme olarak tanımlanabilir.  

 Bu çalışmada eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı arasında ilişkiye daha ayrıntılı değinilerek, öncelikle 

kadınların ve ardından avukatların 4857 sayılı İş Kanununun 5. maddesinde düzenlenen ayrımcılık tazminatının 

lafzına ve özüne ne ölçüde yaklaştıklarını, uygulamada yaşanan sorunların neler olduğunu, yerel mahkeme ve 

Yüksek Mahkeme’nin konuya ilişkin görüşlerini ortaya koymak amacıyla Yargıtay kararları tartışılacaktır .  

 2. Araştırmanın Yöntemi  

 Bu araştırma öncelikle Yargıtay kararları ile sınırlanmıştır. Bu kapsamda Ayrımcılık Tazminatı talepli 

Yargıtay kararları incelenerek, tarafların, yerel mahkemelerin ve Yargıtay’ın konuya ilişkin tavrı ortaya 

konulacaktır. Araştırma kapsamında öncelikle eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı hakkında yapılan araştırmalar 

incelenmiş, literatür taraması yapılmıştır.  

 3. Temel Sonuçlar ve Tartışma  

 Kamusal alanda cinsiyet temelli ayrımcılık yaşayan kadınların İş Kanunu 5. Maddede düzenlenen 

“ayrımcılık tazminatı” hakkına sahip olduklarını, avukatların ise “ayrımcılık tazminatı”nın hangi koşullarda talep 

edilebileceğini ve CEDAW’ın yasal denetimine kadar devam edebilecek bir ayrımcılık yasağı ihlaline ilişkin bir 

davada hukuki yolları nasıl kullanabilecekleri hususunun bilinmesi, yerel mahkeme ve yüksek mahkeme 

hakimlerinin cinsiyet üzerine geliştirdikleri önyargılarının kararları üzerindeki etkilerinin azaltmaları eşitlik 

mücadelesinde büyük bir öneme sahiptir. Konuya ilişkin çalışmaların sıklığı ve her platformda dile getirilmesi de 

işte bu kapsamda çok önemlidir.  
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 SUMMARY 

 1. The Purpose of The Research 

 Industrial Revolution is a significant milestone during which a lot of changes occured regarding the 

Historical development of the woman in the labour force. Within this scope, International Labour Organisation 

emphasises the importance of the gender equality in business life and inserted provisions into various agreements 

for women not to be victimized in business life because of their family responsibilities. 

 In this research, by explaining the relation between the principle of equality and prohibition of 

discrimination in detail, how close primarily the women and then the attorneys approach to the wording and the 

principle of discrimination compensation regulated in Article 5 of the Labour Code No. 4857, the problems in 

practice and to present the aspect of Domestic Court and Supreme Courts regarding the subject the Supreme Courts 

decisions are discussed. 

 2. The Method of The Research  

 This research is primarily limited to Supreme Court decisions. Within this scope, by reviewing the 

Supreme Court decisions which contain the claim of Discrimination Compensation, the attitude of parties, 

domestic courts and Supreme Court regarding this subject is propounded. Within the scope of the research, the 

researches regarding the principle of equality and prohibition of discrimination are reviewed, literature is reviewed. 

 3. Basic Conclusions and Discussion 

 For the women who encounter gender based discrimination in public places to know that they are entitled 

to the right of “discrimination compensation”, for attorneys to know under which circumstances “discrimination 

compensation” is claimable and to know how the legal procedures could be followed in the event of a case which 

contains a violation of prohibition of discrimination which extend over to CEDAW’s statutory audit, to reduce the 

effect of Domestic Court and Supreme Court judges’ prejudices regarding gender on their judgments have a 

significant importance in the struggle of gender equality.  
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