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                   POZİTİF AYRIMCILIK 

         
         
           Pozitif ayrımcılık, “dezavantajlı” gruplara mensup bireylere sadece yasa önünde 
eşitlik gibi soyut bir kavram ile toplumsal hayatta fiili eşitliğe ulaşabilmenin mümkün 
olmayacağı gerçeğinden hareketle, fiili eşitliği sağlayabilmek için verilen ekstra haklara 
denir. Fırsat eşitliğini sağlama ve sosyal hayata tam katılım kapsamında toplumda 
özellikle özürlülük gibi özel durumları gereği sosyal yönden korunması gereken 
dezavantajlı gruplara makul seviyede tanınan bazı imtiyazlardır. 
         Örneğin ülkemizde herkesin kamuya açık tuvaletlerden yararlanması bir (negatif) 
haktır. Ne var ki tekerlekli sandalye kullanan veya başka engeli olan kişiler çoğu zaman 
bu tuvaletlerden (merdivenler, dar alanlar vb. sebeplerden dolayı) yararlanamazlar. Bu 
durumda devlet bu tuvaletlerin açılması ve kullanılması ile ilgili düzenlemelere bir 
madde ekleyerek bu dezavantajlı grup için ekstra pozitif düzenleme yapar ve der ki: 
"tuvaletlerin girişinde şu-şu ölçülerde rampa, tuvalet kabinleri, kapıları, lavabolar şu-şu 
özelliklerde olmak zorundadır". İşte bu durumda devlet dezavantajlı kişiler için bir 
pozitif hak öngörmüş, bu kişilerin herkesle gerçekten eşit olabilmesini ve negatif 
haklardan yararlanabilmesini sağlamış oluyor. 

     Kadına yönelik pozitif ayrımcılığın başka bir örneği de Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’ 

un, 2015 yılının sonuna kadar işe yerleştirdiklerinin yüzde 35'inin kadınlar arasından seçme 

hedefidir. 
       Pozitif ayrımcılık yalnızca kadınlara yönelik değildir. Ülkemizde genelde bu yönde 
algılanıp tartışılsa da sadece eşit konumda olmayan iki gruptan birini diğerine 
yaklaştırma esaslı bir harekettir. Buna örnek olarak ise Coca - Cola Türkiye, Kafkasya ve 
Orta Asya Bölümü Başkanı Galya Frayman Molinas,  “Erkeklere pozitif ayrımcılık yapar olduk” 

diyor. Çünkü  Coca - Cola Türkiye’de çalışanların yarısını, yöneticilerin de üçte birini 
kadınlar oluşturuyor. Galya Frayman Molinas kendisine yöneltilen ‘’Şirketinizde kadın 
çalışan lehine yürütülen pozitif ayrımcılık uygulamalarını bizimle paylaşır mısınız? ’’ 
sorusuna da ‘’ Coca-Cola olarak kurum kültürünün böyle bir çeşitliliği kucaklamasını, 
yeni nesille gelen yetenekler arasından kadınların da yetişmesini, işe alımlarda kadına 
ve erkeğe eşit şans verilmesini, kariyer yolculuğunda ilerleyebilmeleri için gelişimlerine 
destek vermeyi ve özellikle yeni neslin beklentilerine göre çalışma ortamlarının 
yaratılmasını pozitif ayrımcılık olarak görüyoruz. Bu yaklaşım bütün İK süreçlerinin bir 
parçası olarak destekleniyor. Bir pozisyon için hem kadın hem de erkek aday bulunması, 
her iki adaya da eşit şans verilmesi son derece önemli. Çeşitliliğin değerine inanmalı ve 
ısrarcı olmalıyız. ‘’ diyor. 
        Anayasanın 10. maddesi, hukuk devletinin temel ilkesi olan kanun önünde eşitlik 
ilkesini düzenliyor. Maddenin birinci fıkrasında, “dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, 
felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde 
eşit olduğunu”, ikinci fıkrada, “kadın ve erkeklerin eşit haklara sahip olduğu, devletin bu 
eşitliği yaşama geçirmekle yükümlü olduğu” belirtiliyor. Yeni anayasa paketinde 
maddenin ikinci fıkrasına, "Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı olarak 



yorumlanamaz" cümlesi eklenmiştir. Eklenen cümleyle birlikte madde bütün olarak 
değerlendirildiğinde, kadın erkek eşitliğinin bozulduğu anlamı çıkarılamaz. Tam aksine, 
madde içeriğinden, (biyolojik eşitsizliklerden kaynaklanan durumlar hariç) “kadın ve 
erkeğin eşit olmadığı, iki cins arasındaki eşitliğin yasal düzenleme düzeyinde kaldığı, 
yaşama geçirilemediğinin kabul edildiği” anlamı çıkarılabilir. Eklenen cümle, yasal 
eşitliğin fiili bir eşitliğe dönüştürülmesi için devlete görevler yüklemektedir. Devletin 
alacağı tedbirlerin sınırı da, kadın ve erkek arasında eşitlik sağlanıncaya kadardır. 
Maddenin ikinci fıkrasından sonra, “çocuklar, yaşlılar ve engelliler” için, ek fıkra 
eklenmiş, “bunların korunması için alınacak önlemlerin eşitlik ilkesine aykırı 
sayılamayacağı” hükmü getirilmiştir. Bu ilave hükmün de, bu kişiler için anayasada zaten 
kabul edilen eşitlik ilkesinin, yaşama geçirilmesini amaçladığı açıktır. 
      İşte pozitif ayrımcılık hukuki geçerliliğini anayasanın yeni 10. maddesinden alır. 
      Şöyle ki: 
 
    (Eski Anayasa, 10. madde) 

         Herkes dil, ırk renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep vb.           
sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye ve sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.”  

 

(Yeni Anayasa, 10. Madde) 

Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve 
benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. 

(Ek fıkra: 7/5/2004-5170/1 md.) Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir. 
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. (Ek cümle: 
7/5/2010-5982/1 md.) Bu maksatla alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı 
olarak yorumlanamaz. 

(Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife 
şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik 
ilkesine aykırı sayılmaz. 

Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde (…)* kanun önünde 
eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar. 

 

 

    HAKİMLERİN GÖZÜNDEN POZİTİF AYRIMCILIK 

       5 Aile Mahkemeleri hakimiyle  hazırladığımız sorular çerçevesinde röportajlar yaptık 

ve asıl ödev konumuz olan pozitif ayrımcılığa yönelik hakimlerin algısını ortaya 

çıkarmaya çalıştık. 



       

 

  Sorular: 

1. Sizce pozitif ayrımcılık nedir? 

2. Pozitif ayrımcılık deyince sadece kadın-erkek ilişkisi mi aklınıza geliyor? 

3. Kadına yapılan pozitif ayrımcılığı doğru buluyor musunuz? 

4. Pozitif ayrımcılığın anayasada yer almasına nasıl bakıyorsunuz? 

5. Mahkeme kararlarına yansıyan pozitif ayrımcılık örnekleri verebilir misiniz? 

6. Kararlara yansıyan pozitif ayrımcılık sadece kadınlara yönelik mi, varsa erkeklere 

yönelik olan kararlarınıza örnek verebilir misiniz? 

7. Pozitif ayrımcılığın sınırını neye göre ayarlıyorsunuz? 

 

              Birinci Hakimle yaptığımız sohbetten; 

     Pozitif ayrımcılık her şeyi eşit olan iki kişi arasında yapılan tercihtir. Takdir hakkını 

ondan yana kullanmaktır. Özel Hukuktaki yansımaları gereği pozitif ayrımcılık deyince 

mesleğimle de ilgili olarak benim aklıma öncelikle kadın-erkek ilişkisi geliyor. 

     Türkiye’nin kültür yapısı, gelenekleri, kadının toplumdaki durumu ve yaratılış fıtratı 

nedeniyle erkeklerden daha zayıf olduğundan kadına yönelik pozitif ayrımcılığı doğru 

buluyorum fakat uygulamadaki yansımaları iyidir, kötüdür bu tartışılır.Kadın korunması 

gereken bir varlıktır, devlette bunu yasalaştırarak doğru bir adım atmıştır. Bu anlamda 

Türk kadınları çok şanslılar. 

      Anayasa temel bir yasa ve eşitlikler üzerine kurulu bu yüzden bunun dayanağının 

anayasa olmasını doğru bulmuyorum. Hüküm medeni yasaya koyulabilirdi; gerçi o 

zaman da hükmün anayasaya aykırılığı iddia edilebilirdi. 

     Hukuk bir fen bilimi değil, mahkeme kararlarının çoğu tanık beyanlarına dayanıyor. 

Tarafların kusur oranları eşitse ya da birbirine yakınsa bu durumda daha çok kadın 

odaklı kararlar veriliyor. Yargıtay’ın bu konudaki görüşü daha keskin, tarafların kusur 

oranları çok yakın olmasa dahi kadın odaklı kararlar verilebiliyor. 

      6284 sayılı kanun çıktıktan sonra boşanma ve şiddet olayları arttı. Örneğin biri 

eşinize tokat attı eşiniz şikayetten vazgeçerse konu kapanıyor fakat aynı şeyi kocası 

yaptığı takdirde kadının şikayetten vazgeçmesi yeterli değil bu kovuşturulmaya devam 

ediliyor. Baktığınız zaman aynı fiil fakat sonuçlar çok farklı bundan ceza aldığında evlilik 

sekteye uğruyor. Bu da bir çok boşanmanın yolunu açtı. 



       Erkeklere yönelik bir pozitif ayrımcılık kararı verdiğimi hatırlamıyorum, bu çok sık 

olan bir şey değil. 

       Pozitif ayrımcılığı sınırlı nüanslarda kullanıyoruz, daha ziyade kusurlar yaklaştığında 

gündeme geliyor. Kusurlar arası bariz farklılıklarda zaten takdir hakkımız gündeme 

gelmiyor. 

       

İkinci ve Üçüncü Hakimlerle yaptığımız sohbetten; 

        Pozitif ayrımcılığa katılmıyoruz. Biz uygulayıcı olarak ayrımcılık yapamayız eşit 

olmak zorundayız. Biz dosyaları incelerken cinsiyete, isimlere bile dikkat etmeyiz bu 

karar anında önem kazanır. İkinci Hakime e göre babalar, kocalar kadını kollamayı 

bıraktığı takdirde zaten böyle bir şeye gerek kalmaz, çözüm ayrımcılık yapılarak 

getirilemez. Zaten AİHS’ de eşitlik esas bu nedenle ayrımcılık yapılamaz. 

      Üçüncü Haki, direkt ayrımcılık yapmak mümkün değil, bazı noktalarda kanun 

hükümlerinin getirdiği uygulamalar bunu doğuruyor. Özellikle çocuklara karşı bu 

kanundan dolayı ve korunmasızlığı gereği yapılıyor fakat cinsiyet esaslı bir ayrıcalık 

tanınamaz. Geçmiş yıllarda bir defasında kadının kusuru nedeniyle erkeğe hem tazminat 

hem de nafaka ödeyeceği bir karar verdim. Kararlarda cinsiyet önemini yitiriyor, kanun 

hükümleri ve somut olay adaleti devreye giriyor. 

       Türkiye’ de kadın- erkek ilişkisi dışında pek pozitif ayrımcılık yapıldığını 

düşünmüyoruz. Siyasette ve devlette daha çok erkekleri görüyoruz, bu konumlarda 

erkeklere bir ayrıcalık tanınıyor; aynı şekilde çalışma hayatında da kadınlar aleyhine bir 

ayrımcılık var. Doğum izinleri; kadınlar üzerindeki aile, ev sorumluluğu nedeniyle daha 

çok erkeklere fırsat tanınıyor. 

          Kadına yönelik pozitif ayrımcılığı doğru bulmuyoruz, kadın zayıf bir varlık değil, 

korunmaya muhtaç değil. Kanun maddesinde çocuk, engelli, yaşlı korunmaya muhtaç 

kimseler olarak bulunuyor bunun yanında kadınların aynı kategoride sayılması da 

uygun değil. 

           Hükmün anayasada bulunmasından ziyade medeni yasada bulunması daha doğru 

olurdu. Mahkeme kararlarına kısmen yansıdığı durumlar da oluyor. Örneğin Kanunda 

özürlülerin evliliğinin batıl olmasına ilişkin bir hüküm var. Geçenlerde iki özürlü kişinin 

evliliğinin butlanı istemiyle bir dava geldi önüme ve ben davayı reddettim, şimdi 

Yargıtay’ a gitti. 

            Dördüncü hakimle sohbetimizden; 

       Pozitif ayrımcılık anayasada kadın – erkek eşitliğine aykırı düşecek şekilde kadın 

veya erkek lehine birinin haklarını öne çıkarmaktır. Bunun anayasada yer almasında 

fayda var. Böylelikle tüm kanunlarda ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmaz, 

eşitlik ilkesi anayasada yer almalı. 



       Pozitif ayrımcılık denince sadece kadın – erkek ilişkisi gelmiyor akla. Bu bir çok 

durumda gündeme gelebilir. Tüzel kişiler için de söz konusu olabilir. Ayrıca pozitif 

ayrımcılık sadece kadına yapılmıyor, erkeklere de yapılıyor. 

        Boşanma davalarında bazen her iki taraf da eşit kusurlu olabiliyor. Az kusurlu 

olanında boşanma hakkı var, karşı tarafın da hakkını kötüye kullanmaması gerek. Amaç 

subjektif kriterler yerine objektif kriterlerle karara varmak olduğu için bunu 

kararlarımıza yansıtıyoruz. 

           Pozitif ayrımcılığa karşı olduğumuz için verdiğim kararlara yansımış bariz bir 

örnek yok. Yine de kanun hükmünden doğan durumlar olabiliyor, takdir hakkını 

kullanmak gerekebiliyor. Pozitif ayrımcılık genelde yasanın sınırı iyi çizilmemişse 

gündeme geliyor. Buna örnek verecek olursak 6284 sayılı yasa böyledir. Sınırları net 

değil, bunun bir takım kadınlarca kötüye kullanıldığı kanaatindeyim. Bazı durumlarda 

kanunkoyucu delil toplanmadan kararı verin diyor, bu gibi ince çizgilerde kadını 

korumak adına verilen karar aileye çok daha fazla zarar getiriyor, erkek aleyhine bir 

ayrımcılığa dönüşebiliyor. 

           6284 sayılı kanunun temyizi kabil değil, yalnızca itiraz mümkün olduğundan bu 

konuda bir Yargıtay içtihadı yok. Nafakayla ilgili Yargıtay uygulamasına bakarsak fiziki 

şiddet varsa kadın lehine bir tutum sergilenir. Bir ömür nafaka yükümlülüğü erkeğe 

yükleniyor. Bence bu yanlış. Örneğin kadın çalışıyor ama sosyal güvencesi yok, Yargıtay 

bunu çalışmıyor olarak kabul ediyor. Bana kalırsa nafaka ve tazminata ilişkin hükümler 

eşitlik ilkesi açısından sıkıntılı. Avrupa’ da bu denkleştirme yoluyla tek seferde 

çözülüyor. 

              Beşinci hakimle sohbetimizden; 

         Taraflardan biri aleyhine şartlar varsa onu dengelemek için pozitif ayrımcılık 

yapılır.Kadına yapılan ayrımcılık bazen ters tepebiliyor.Örneğin kadınlara verilen doğum 

izni çok fazla,onların yapacağı işide erkek personel yapıyor ve erkek personele binen iş 

yükünün çok fazla olması nedeniyle kadınları işe almama gibi bir algı oluşuyor.Yinede 

kadına yapılan ayrımcılığı kısmen doğru buluyorum. 

       Pozitif ayrımcılık sadece kadın ve erkek arasında yapılmıyor örneğin işçi ve işveren 

arasında yapılan pozitif ayrımcılıklarda var. 

           Pozitif ayrımcılığın Ayanasada yer alması uygun değil,Anayasada ailenin 

kurulmasıyla ilgili genel düzenlemeler yapılabilirdi.Çünkü detaylandırmalar çıkarılan 

diğer kanunlarla düzenlenir. 

Kararlarımıza hemen hemen her gün pozitif ayrımcılık yansıyor.6284 sayılı kanun zaten 

başlı başına kadına yönelik pozitif ayrımcılığı simgeliyor.Ama biz kadın-erkek diye bir 

ayrım yapmıyoruz,mağdur olan erkekte karşımıza gelebiliyor.İlla kadını koruma altına 

alacağız diye bir şey yok erkeğide koruma altına aldığımız durumlar oluyor. 



       Zamanında İspanya ve Hollanda da kadına yönelik yapılan pozitif ayrımcılık çok 

abartılmış buda evlilikleri azaltmış ve eşcinsel beraberliklerin sayısını çok arttırmış,yani 

bu abartının sıkıntısını şu an çekiyorlar.Yapılan ayrımcılığı dozunda yapmak gerekir. 

      Kişilerin birini birine üstün kılmamak lazım.Biz erkekleri ve çocuklarıda koruma 

altına alabiliyoruz.Erkekler benzer olaylarda şikayetçi olmuyorlar.Kadınlar aslında çokta 

sessiz değiller herzaman eziliyorlar diye bir şey yok.Pozitif ayrımcılığı istismar eden 

kadınlar var. 

         Sonuç olarak röportaj yaptığımız hakimlerdeki genel fikir pozitif ayrımcılığın ya 

yapılmaması ya da çok sınırlı alanlarda ve sınırlı durumlarda yapılması yönünde.Pozitif 

ayrımcılık yapalım derken daha vahim sonuçlarla da karşılaşılabileceğini düşünenler 

var. Asıl olan kanundur, kanun ne derse biz onu yaparız, kanunda gerektiği sınırlı ölçüde 

pozitif ayrımcılık yapılabilir fakat takdir hakkı kullanarak pek yapmıyoruz diyorlar. 

Hakimlerle röportajımızda bizi şaşırtan asıl husus ise pozitif ayrımcılığa özellikle de 

kadın için yapılan pozitif ayrımcılığa erkek hakimler daha olumlu bakıp kararlara daha 

çok yansıttıklarını söylerken; kadın hakimler daha olumsuz ve önyargılı bakıyorlar. 
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