
EK: 

Türkiye tarafından sunulan 7. Ülke Raporu’nda R.K.B başvurusu hakkında verilen yorum 

kararına ilişkin olarak kaydedilen gelişmeler konusunda bilgi verilmiştir. Söz konusu gelişmelere 

ilave olarak Türkiye, anılan yorum kararı sonrası R.K.B. lehine verilen bir mahkeme kararına da 

dikkat çekmek ister. CEDAW Komitesi’nin kararı neticesinde R.K.B.’nin avukatı tarafından 

davanın görüldüğü Kocaeli 3. İş Mahkemesi’ne yapılan başvuru ile yeniden yargılama yapılarak 

R.K.B’nin cinsiyete dayalı ayrımcılık sebebiyle alması gereken 4.446 Türk Lirası tazminatın 

ödenmesi talep edilmiştir. Söz konusu talebe cevaben davalı vekili ise CEDAW Komitesi kararı 

çerçevesinde haklılığı vurgulanan tazminatın ödenmesini kabul etmiştir.  Neticede Kocaeli 3. İş 

Mahkemesi ihlalin 2013/333 Esas, 2013/347 Karar sayılı kararı ile yürürlükteki mevzuat 

uyarınca, ihlalin İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşme veya eki 

protokollerinin ihlali suretiyle ya da Anayasa Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararı ile tespit edilmiş 

olması halinde yargılamanın yenilenmesinin istenebileceğini, tavsiye niteliğindeki CEDAW 

Kararları’nın yargılamanın yenilenmesi için yeterli koşul oluşturmadığını vurgulayarak yeniden 

yargılama talebini reddetmiş, ancak dava konusunun öz itibariyle “bahsi geçen tazminatın 

davacıya ödenmesi” olması ve davalının da tazminatı ödemeyi kabul etmesi nedeniyle R.K.B.’ye 

İş Kanununun 5. maddesi uyarınca istenilen 4.446 Türk Lirası tazminatın ödenmesine karar 

vermiştir.  

Bu çerçevede 7. Ülke Raporu çerçevesinde sunulan bilgiler ve bahsi geçen tazminatın 

ödenmesine karar verilmesi sebebiyle CEDAW Komitesi tarafından verilen R.K.B. kararının 

Türkiye tarafından yerine getirildiği değerlendirilmelidir.  

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX: 

Information was submitted regarding the progress in the R.K.B. case with regard to the 

recommendation on Turkey’s R.K.B. petition.  7th Country Report submitted by Turkey, 

information is presented. In addition to the progress made, Turkey would also like to point out to 

a verdict ruled in favor of R.K.B subsequent to the recommendation concerned. In pursuant to the 

resolution of the CEDAW Committee, the petitioner’s attorney appealed to the 3rd Labor Court 

in Kocaeli, where the previous trial took place, for a retrial claiming 4.446 Turkish Liras in 

compensation to R.K.B. on the grounds of gender discrimination. In reply to the claim of the 

petitioner, the solicitor agreed to compensation of the amount concerned, which was highlighted 

to be righteous in the light of the CEDAW Committee’s Resolution. Eventually, the Third Labor 

Court of Kocaeli refused the claim of re-trial stressing that  the case can only be renewed if there 

is violation of the Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms  or 

the  additional protocols or  a final decision in existence by the Constitutional Court and CEDAW 

Resolutions, which are advisory in nature, do not constitute a sufficient condition however 

decided on the payment of the compensation of 4.4446 Turkish Liras required under the Article 5 

of the Labor Act to R.K.B. in accordance with the decision numbered Basic no: 2013/333, 

Judgement No: 2013/347 and the legislation in effect as the subject of the case in essence is the 

“payment of the compensation to the claimant” and the defendant accepts the payment of the 

compensation in question. 

It is assessed that the verdict ruled by the CEDAW Committee with regard to R.K.B case has 

been fulfilled by Turkey in scope of the information submitted as a part of the 7th Country Report 

as it was ruled that the aforementioned condemnation be paid.   


