
21-22 NİSAN 2012 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILACAK OLAN 1.KADIN AVUKATLAR KURULTAYI 
ÖNCESİNDE   İZMİR BAROSU KADIN AVUKATLAR ATÖLYE ÇALIŞMASI YAPILDI. 

07-08 Ocak 2012 tarihinde yaklaşık 40 avukatın katıldığı atölye çalışmasının ilk gününde kurultay 
hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra  4 atölye grubu oluşturularak kurultayın ana teması ve 
tebliğ başlıkları çerçevesinde özgürce ; HUKUKA ,YAŞAMA ,DÜNYAYA VE KENDİMİZE DAİR 
SÖZÜMÜZÜ SÖYLEDİK … 

1 NOLU ATÖLYE TEBLİĞİ  

I-TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE HUKUK EĞİTİMİNDE CİNSİYETÇİ ÖĞELER 

Moderatörler : Sosyolog Derya Şaşman Kaylı 

Katılımcılar :Av.Bircan Mersinli,Av.Rahile Horzum,Av.Saddet Kayaalp,Av.Devrim Cengiz Aygün 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 

   Toplumsal cinsiyet,biyolojik cinsiyetten farklı olarak, kadınla erkeğin sosyal ve 
kültürel açılardan tanımlanmasını, toplumların  bu iki cinsi birbirinden ayırt etme biçimlerini ve 
onlara verdiği toplumsal rolleri anlatmak için kullanılan bir kavramdır. 

        Bu kavramın, kadınlar ile erkekler arasındaki güç ilişkilerini anlayarak eşitsizlikleri sorgulama 
noktasında hayati önemi vardır. Ayrıca gündelik uygulamalar, ideolojiler ve yapılanmalar içine 
gizlenmiş iktidar ilişkilerini deşifre etmek için de çok önemli bir kavramdır.   

  Toplumsal cinsiyet, toplumun beklentilerini, sosyo- kültürel ve ahlaki değerlerini,   önyargılarını 
,daha anne karnındayken biyolojik cinsiyetlere (kız ve oğlan bebeklere) yükler.       Tarihi sürece 
bakıldığında, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin, yüklenmiş roller sonucu oluştuğu görülmektedir. 
“Sümer Bilimci Muazzez İlmiye Çığ’ ın anlatımıyla erkeğin kadın üzerine baskısı Sümerlerde yazının 
bulunmasıyla, o dönemin tapınak rahiplerinin erkekler çıkarına yasalar koymasıyla başlamışlardır. 

       Cinsiyet eşitsizliği, ataerkil (erkeğin  erki elinde bulundurduğu ve bu nedenle ön planda olduğu) 
toplumlarda kız ve oğlan bebekleri doğdukları andan itibaren eşitsiz koşullara mahkum eder. 

      Oğlan bebeğe gökyüzün koruyuculuğunu, denizin sınırsızlığını temsil eden mavi elbiseler giydirilir. 
Arabalar, uçaklar, silahlar en önemli oyuncaklarıdır. Bu oyuncaklar bebek zihinlere, aşılacak sınırları, 
yaratılacak kültürleri, yapılacak savaşları hatırlatır. Kavgaları daha hoş görülebilir.  Büyüdüğünde, 
belirleyen ve gücü elinde bulunduran olarak nasıl davranması gerektiğini oyunlarıyla oyuncaklarıyla 
deneyimlemeye başlar. 

      Kız bebekler  için ise durum daha farklı işler. Yenilesi, okşanası ve daha çok ev içinde tasarlanmış 
olan pembe renklerle donatılırlar. Oyuncakları ise bebekler, oyuncak tencere ve tabaklar, 
süpürgelerdir. Böylesi bir secim kız çocuğuna ev içi işleri deneyimleme  yolunu açacaktır ki  bu süreç 
de  böylesi bir işbölümünü normalleştirecektir. Aynı zamanda kız çocuklara ataerkil toplumun  sessiz, 
hanım hanımcık, uysal, itaatkar, olması yönündeki tahakkümü de  kız çocuğuna, kendinden çok 
beklentiler doğrultusunda bir kişilik geliştirmesinin kabul edilebilirliğini göstermektedir. 



Oğlan ve kız bebeklerin yetiştirilme sürecindeki toplumsal beklentiler, önyargılar kız çocuklarını 
edilgen, sessiz, özgüvensiz olmaya özendirirken, erkek çocuklarını saldırgan, aktif ve güç odaklı 
olmaya özendirmektedir. Dolayısıyla erkek aile içinde statüsünün ve otoritesinin tehdit edilmemesini 
içselleştirmektedir. Aksi olduğunda da kolaylıkla şiddete başvurmayı bir hak olarak görmektedir.  
Ayrıca Türk toplumunda kadınlara ve çocuklara şiddet uygulanması büyük oranda hoş görülmekte, 
bu hoş görü kültürel olarak değer yargıları ve atasözleriyle de aktarılmaktadır.  Örneğin; kızını 
dövmeyen dizini döver, kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik etme vb. 

       Ataerkil toplumun erkek ve kadın arasında güç eşitsizliği yaratarak, erkeği kadının her türlü 
hareketinden sorumlu tutması dolayısıyla kadın üzerinde bir erkek tahakkümüne yol açmakta ve bu 
tahakkümün toplum nazarında “normal” görülmesine yol açmaktadır 

      Erkeklik ve kadınlık durumlarındaki erkek egemen inşa süreci sorgulanmadığı ve üzerindeki 
cinsiyetçi örtü kaldırılmadığı zaman  cinsiyet ayrımcılığı yapmama üzerine temellenen yasaları 
uygulayanlar bile kadına egemen değer yargılarıyla yaklaşabilmektedir.    Örneğin, tecavüze uğrayan 
13 yaşındaki iki kız çocuğundan birinin ruhsal durumunun bozulduğu diğerinin bozulmadığı 
söylenebilmektedir. Yine 14 yaşında bir kız çocuğunu taciz etmiş 70 yaşında bir erkeğe ceza indirimi 
uygulanabilmektedir. Ayrıca bir hakimden “kadının sırtından sopayı karnından sıpayı eksik 
etmeyeceksin” sözü  karar tutanağına girebilmektedir. 

      Ataerkil değer yargılarıyla kadının ötelenmesi, erkekten aşağı görülerek toplumsal yaşamın  
sadece sınırlı  alanlarına sıkıştırılması ve üzerinde sürekli bir tahakküm uygulanması sadece kadının 
özgürlüğünü değil, erkeğin özellikle demokratik modern ilkelere sahip olan devletlerin birincil 
sorunudur. Toplumsal yaşamın her adımında karşımıza çıkan cinsiyetçi uygulamalarla mücadele 
etmek de yalnızca hukuk sisteminin dönüştürülmesiyle değil tüm kurumların cinsiyet eşitliği 
temelinde dönüştürülmesiyle mümkündür. Bu temelde, eğitime, tıbba, edebiyata, tarihe vb. 
kurumsal uygulamalara, kadına ve erkeğe eşit mi yaklaşıyor, ve bakış açıları ne kadar cinsiyetli ya da 
değil sorusunun sorulması önemlidir. 

Türkiye’ de kadının  eğitimde erkeklerle eşit konuma gelişinin tarihsel serüveni. 

Eğitimde kadın ; 

• Tıbbiye mektebi bünyesinde kadınlar  ebelik eğitimi almaya  1843 yılında başladılar . 

• 1 Eylül 1869 ‘da  yayınlanan  Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile eğitimin zorunlu hale 
getirilmesi sonucunda  ile kızlar da örgün eğitimden yararlanma hakkına kavuştular. 

• Kız öğretmen okulu Dar-ülMuallimat ‘ın açılışı 1870 yılıdır. 

• 1876 tarihli Kanun-i Esasi’nin 114. Maddesine göre  “Osmanlı bireylerinin tümü için 
ilköğretim zorunlu olacak ve bunun ayrıntıları ayrı bir düzenleme ile belirlenecektir’’ 

- İnas Darülfünunu adı altında kızlar için bir yüksek öğretim kurumunun açılışı 1914, 
Darülfünun da karma öğretime geçişi ise 1921 yılında oldu. 

• Yedi kız öğrencinin Tıp fakültesine kaydını yaptırdığı tarih 1922’dir. 



• Eğitimin laikleştirilerek tüm eğitim kurumlarının Milli Eğitim Bakanlığına bağlanışı 3 Mart 
1924 Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkışı ile gerçekleşti. Bu kanunla kız ve erkekler eşit haklarla 
eğitim görmeye başladı. 

• Kız çocuklarına mesleki eğitim vermek üzere Kız Teknik Öğretim Müdürlüğü’nün kuruluşu 10 
Haziran 1930 oldu. 

• 26 Ekim 2000  tarihinde ,kadına yönelik uluslar arası sözleşme ve konferanslarda, eşitlikçi bir 
toplumsal yaşamın gereği olarak vurgulanan ders kitapları ve müfredatın eğitimin ilk basamağından 
başlayarak cinsiyetçi öğelerden ayıklanması hedefi doğrultusunda Kadının Statüsü ve Sorunları Genel 
Müdürlüğünce “ Eğitim Materyallerinde Cinsiyetçi Öğeler” konulu panel ile “ Ders kitaplarında 
Cinsiyetçilik 1928’ den Günümüze” konulu fotoğraf sergisi düzenlendi. 

Kanunlarda kadın; 

• 1847 yılında  yayımlanan  bir  İrade-i seniye( padişah buyruğu ) ile  kız ve erkek çocuklara eşit 
miras hakkı tanındı. 

• Köle ve cariye alınıp satılmasının yasaklanması 1856 yılında oldu. 

• Arazi Kanunnamesinde(1858 )  ise ,mirasın kız ve erkekler arasında eşit olarak paylaştırılacağı 
yer almış,böylece kadınların  ilk kez miras yolu ile mülkiyet hakkını kazanması sağlandı. 

• 1871 Mecellenin ( Osmanlı Medeni Kanunu ) uygulanması için çıkarılan  ancak sadece iki yıl 
yürürlükte kalabilen1917 tarihli   Hukuk-ı Aile ‘de, evlilik sözleşmesinin resmi memur önünde 
yapılması, evlenme yaşının erkeklerde 18, kadınlarda 17 olması, zorla evlendirmelerin geçersiz 
sayılması gibi, kadın haklarını düzenleyebilen maddeler de oldu.  

• 17 Şubat 1926 tarihli, Türk Kanuni Medenisi  ile erkeğin çok eşliliği ve tek taraflı boşanmasına 
ilişkin düzenlemeler kaldırıldı, kadınlara boşanma hakkı, velayet hakkı ve malları üzerinde tasarruf 
hakkı tanındı. 

• Nüfus planlaması esaslarını, gebeliğin sona erdirilmesi ve sterilizasyon ameliyelerini, acil 
müdahale halleri ile gebeliği önleyici ilaç ve araçların temin, imal ve saptanmasına ilişkin hususları 
düzenleyen Nüfus Planlaması Kanunu ile, rızaları alınacak kişiler evli ise   sterilizasyon veya rahim 
tahliyesi için eşin de rızası gerekirliği getirildi 

- Eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan ILO sözleşmesi’nin 
onaylanışı 1966 yılının Aralık ayında olmuştur. 

• Birleşmiş  Milletler  Kadınlara  Karşı  Her Türlü  Ayrımcılığın  Önlenmesi  Sözleşmesi (CEDAW ) 
1985 yılında imzalandı ,sözleşmenin yürürlüğe girişi ise 1986 da oldu. 

• Kadının çalışmasını ,kocanın iznine bağlayan Medeni Kanun’ un 159. Maddesi Anayasa 
Mahkemesi’ nce  29 Kasım 1990 tarihinde oldu. İptal kararı 2 Temmuz 1992 tarihinde Resmi 
Gazetede yayınlandı. 

• Tecavüz mağdurunun hayat kadını olması halinde cezasının indirilmesini öngören Türk Ceza  
Kanunun’nun 438. Maddesi TBMM tarafından,1990 yılında  yürürlükten kaldırıldı. 



• Erkeğin zinasını suç olarak düzenleyen  T.C.K  441. Maddesi  Anayasa’nın eşitlik ilkesine 
aykırılığı gerekçesiyle  29 Haziran 1996 tarihinde Anayasa Mahkemesi’nce iptal edildi. 

• Medeni Kanun’un 153. Maddesinde yapılan değişiklikle, kadının evlendikten sonra kocasının 
soyadını almakla birlikte, kendi soyadını kullanabilmesinin sağlanması 22 Mayıs 1997 tarihinde oldu. 

• Nüfus cüzdanlarının ‘’ medeni hal’’ kısmında “ evli/ bekar/ dul/ boşanmış” gibi ifadelerin 
yerine sadece “ evli” veya “ bekar” ifadelerinin kullanılmasını düzenleyen genelge   1997 Kasım 19 
Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğünün önerisi üzerine İçişleri Bakanlığınca   yayınlandı. 

• Anayasa Mahkemesi,  23 Haziran 1998 ‘de Kadının zinasını suç olarak düzenleyen T.C.K 440. 
Maddesini Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırılığı gerekçesi ile iptal etti. 

• 21 Ekim  1998 de ,Adalet Bakanlığı, Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, ve kadın 
kuruluşlarının oluşturduğu gündem sonucunda, bekaret kontrolünün, ancak takibi şikayete bağlı 
suçlarda, mağdurun rızası alınarak, ırza geçme gibi re’sen takip edilen suçlarda ancak hakim kararı ile 
gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise Cumhuriyet savcısının yazılı izni ile yapılabileceğini 
düzenleyen bir genelge yayınlandı. 

• 4320 Sayılı  Ailenin Korunmasına Dair Kanun 17 Ocak 1998 tarihinde yürürlüğe girdi  

 

• Yeni Türk Medeni Kanunu’nun yürürlüğe girmesi 1 Ocak 2002 tarihinde oldu. 

    Yakın tarihe göz atıldığında ülkemizde kadının, insan haklarına çok yeni kavuştuğu görülmektedir. 
Yaşadığımız toplumda görüyoruz ki, toplumsal cinsiyet eşitliği hala sağlanabilmiş değildir. Kız ve erkek 
çocuklar eşit olanaklara sahip değillerdir. Yasalar kadar toplumunda dönüşüm yaşaması 
gerekmektedir. Peki bu nasıl olacaktır? 

 Bu sorunun yanıtını İsveç’ e bakarsak görebiliriz. İsveç’ in toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacı 
ile çıkarmış olduğu belli başlı yasalar vardır. Kürtaj Yasası, Seks Satın Alma Yasağı Yasası, Kadına 
Yönelik Şiddet Yasası. Aynı zamanda iş yaşamında, eğitimde yapmış olduğu düzenlemeler ve 
koruyucu tedbirler ile oluşturduğu kurumlar ile; toplumu dönüştürerek, İsveç toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin sağlanabileceğini göstermektedir. Küçük bir örnek; son yirmi yılda kız çocukları matematik 
ve fen derslerinde erkek çocuklarının düzeyine gelmişlerdir. 

  Eğitimde Cinsiyetçi Ögeler 

     Hukuk eğitiminde cinsiyetçi ögelerin var oluşu, temel eğitimdeki cinsiyetçi ögelerle 
belirlenmektedir. 

     Birey, dünyaya geldiği andan itibaren içinde bulunduğu aileden başlayarak,gerek eğitim aldığı 
okullarda,gerekse  sosyal çevreyi oluşturan tüm kurumlarda cinsiyetçi ögelerle iç içe eğitimini 
sürdürmektedir. 

      Eğitimin her kademesinde, ders kitaplarında, eğitim materyallerinde yoğun bir cinsiyet 
farklılığının varlığı,bunun sonucu olarak da  eğitimin her alanında cinsiyetçi ögelerin ortaya 
çıkmasının nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. 



      Bu nedenlerle de  Hukuk eğitiminde de cinsiyetçi ögelerin varlığı yadsınamaz bir gerçek olarak 
karşımızdadır. 

 

Hukuk Eğitiminde Cinsiyetçi Ögeler 

       Yasa koyucularının,yasa uygulayıcılarının erkek egemen toplum yapısının temel taşları olan 
bencillik,güç,iktidar hırsı ve rekabeti benimseyen bireyler olmasından kaynaklanan sonuç olarak 
hukukun cinsiyeti erkek olarak belirlenir. Bu durum da eğitiminde kendini gösterir. 

        Hukukun çıkış nedeninin mülkiyet,mülkiyetin de erkek elinde  olması,hukukun  hayata cinsiyetçi 
bakmasının temelidir.  Hukukun cinsiyetçi bakışının  tarihi oldukça eskilere dayanır. 

        Günümüz Avrupa Hukuku’nun temelini oluşturan Roma Hukuku’nun gelişiminde , yazılı olmayan 
hususların yazılı biçimde hukuki kurallar haline getirilmesi başlangıcında olan On İki Levha 
Kanunlarında ‘’Aile reisi babadır.Başkanlığı altındakilerin hayat ve ölümlerini kapsayan bir baba 
hakimiyeti vardır’’ 

  Romalı kadın,erdemli iffetli olmak zorundadır.Bu zorunluluk, onun doğrudan yaşamı ile ilgilidir. M.Ö 
1. Yüzyıl sonuna dek,bir kocanın zina halinde yakaladığı karısını anında öldürmeye yasal olarak hakkı 
vardır. 

        Bu hak , bazı Batı Avrupa ülkelerinde özellikle Fransa’da 20. Yüzyıla dek sürdü.Fransızca’daki 
‘’crimepassionel’’( tutkusal cinayet ) hukuki olarak tanınmış bir savunma olmakla 
kalmayıp,mahkemelerin Jürilerinde kadınların bile kabul etmeye hazır oldukları bir savunma 
biçimiydi. 

       Kadını, kocasının boşayabilmesi için çok özel ve önemli durumlar gerekmezdi. Örneğin kadın 
asgari düzeyde şarap içmişse ,bu ahlaki ve cinsel hafiflik olarak görüldüğünden kocasının O’nu 
boşama sebebi olurdu. 

       Roma Hukukunda güçlü olan ,haklı olandı ve bu nedenle erkeğe tanınan ayrcalıklar çok fazlaydı. 

      Roma Hukuku’na göre,kişi sayılmak için mutlaka gerekenler;  özgür olmak, Roma vatandaşı olmak 
ve baba egemenliğinde bulunmamaktı . 

      Baba egemenliği altında bulunma durumunun saptanmasında, statusfamiliae (aile durumu) ön 
plana çıkar. 

      Aile içinde ise , baba egemenliği altında (bağımlı) olan kişiler için alienijuris (bağımlı hak sahibi), 
baba egemenliği dışına çıkarak kendi başlarına hukukî kimlik kazananlar ise suijuris (bağımsız hak 
sahibi) olarak anılırdı. 

      Baba egemenliğindeki kişi erkek ise hukukî açıdan filiusfamilias, kız ise filiafamilia statüsü altına 
girerdi. Belli hukukî işlemler yapıldıktan sonra gerçekleşen bir evliliğin ardından, kadın da kocasının 
ailesi içinde filiafamilia statüsüne geçme hakkını kazanırdı.Bu statü değişikliği sadece’’ babanın kızı’’ 
olmaktan ‘’kocanın kızı ‘’olmaya geçişti. Kadın için yeni haklara sahip olmak anlamında değildi. 



      Aile içinde tek suijuris aile babası idi.Aile babası, Roma Hukuku’nun ilk dönemlerinde  aile 
üzerinde mutlak ve kesin bir yetkiye sahipti.Aynı zamanda bir tür yargıçtı.Suç işleyen kötü 
davranışlarda bulunan çocuklarını yargılama ve cezalandırma yetkisine sahipti.Suçlu bulursa 
dövmek,hapsetmek,hatta öldürmek gibi cezalar verebilirdi.Aile babası çocuklarını 
satabilir,kiralayabilir,yeni doğmuş olanları atabilir hatta öldürebilirdi. 

     Evli kadın ise , eğer kocasının  ya da kocasının bağlı bulunduğu ailenin egemenliği altına girmezse , 
ne kocası ne de bu evlilikten doğan çocuklarıyla arasındaki ilişkilerin hukukî bir geçerliliği olurdu. 

 Baba ya da koca egemenliği altında olmayan, yani  suijuris olan kadın, 25 yaşını doldurmuş bile olsa 
hukukî bir işlem yapabilmesi için ona bir tutor yani koruman  atanırdı. Borç işlemleri, miras ve hak 
devirlerine ilişkin işlemlerini ancak onun izniyle yapabilirdi. 

       Kadınların dava açma yetkisi yoktu. Toplumsal yaşama fazla karışmamaları nedeniyle iş 
yaşamındaki deneyimsizlik sebep olarak gösterilirdi. 

      Roma  Hukuk dünyasında  kadınlara , özellikle kamu hukukunda  hiçbir hak tanınmamış,kadınla 
tümüyle erkeğin koruması ve buyruğu altına sokulmuştur.Ruhsal olarak kölelerin bile altında 
kalmıştır. Öz çocuklarının bile vesayetini /velayetini  üstlenememiş, evlât edinememiş, çocuklarının 
geleceğine karar verememiş, soy zincirinde yer alamamışlardır. Baba dilerse çocuklarını satmış, bunu 
yaparken anneye bir şey sormamıştır bile... Satılan çocuk sonra bir biçimde bağımsız kalırsa, yine 
babanın malı olmuştur. Baba çocuğu üç kez satar ve çocuk yine özgür kalırsa, ancak o zaman özgür 
olabilir, dilerse annesinin yanına gidebilirdi.    

        Kadınların miras hukuku açısından da hakları sınırlıydı. Üçüncü kişiler lehine borç altına 
giremezlerdi. Mal ve mülk alım satımı sırasındaki hukukî işlemleri de tek başlarına yapma hakları 
yoktu. Bir kadın, hukuk işlemlerini, eğer aile babası egemenliği altında ise aile babası, değilse 
yöneticilerce atanan bir vasi aracılığı ile yapabilirdi. 

        Türk hukuk sisteminde cinsiyetçi ögelerin varlığını değişik hukuk dallarında ,değişik dönemlerde 
görebilmekteyiz. Kadın aleyhine bir çok hükümlerin bulunduğu yasalardaki cinsiyet eşitliğine yönelik 
düzenlemelerin , uzun  zaman diliminde, uzun süren çabalarla  yapıldığını görebilmekteyiz. 

Örneğin; 

765 sayılı eski Türk Ceza Kanunu'nun zina ile ilgili maddelerinde; 

     Kadın ve erkeğin zinası farklı biçimde değerlendiriliyordu. 441'inci madde, kocanın zinasını 
"birlikte yaşama" şeklinde şarta bağlarken. 440'ıncı madde ise, "karının zinasını hiç bir hal ve yer gibi 
şarta bağlamadan", doğrudan "zina eden kadın" diye tanımlıyordu. 

       İkinci eşitsizlik ise kadının zinasının gerçekleşmesi için birlikte olduğu erkeğin evli veya bekar 
olması önemli değilken, erkeğin zinasının gerçekleşmesi için zina yaptığı kadının nın evli olması şart 
koşuluyordu. 441.madde Anayasa mahkemesinin 23.09.1996 tarih ve 1996/15E.-34 K.sayılı karar ile, 
440.madde ise ancak 2 yıl sonra Anayasa mahkemesinin 1998/3 E.-28K.sayılı kararıyla 23.06.1998 
tarihinde iptal edilmiştir.  

     Yine TCK da  on beş yaşını dolduran bir kızı alacağım diye kandırıp kızlığını bozmak bir suç olarak 
tanımlanmışken,evlenme halinde  sanık ceza almıyor, mağdurun tecavüzcüsü ile evlenmeye 



zorlanması sonucu ortaya çıkıyordu.5237 sayılı Türk Ceza Yasasında  çocuklara karşı işlenen suçlar ve 
cinsel dokunulmazlığa ilişkin suçlarda eski ayasad bulunan olumsuz hükümler kaldırılmıştır. Bu 
değişiklikler kadın örgütlerinin ve Baroların kadın hukuku komisyonlarının örgütlü mücadelesi ile 
mümkün olabilmiştir.  

       Irza geçmek ve kaçırmak fiillerinin mağduru fuhşu kendine meslek edinen bir kadın ise ceza üçte 
ikisine kadar indiriliyordu.TCK.nın 438.maddesi Anayasa mahkemesinin 12.01.1989 tarih ve 1988/4 
E.-1989/3 K.sayılı ilamıyla iptal edilmiştir.  

745 sayılı Eski Türk Kanunu Medenisi’nde ; 

       Erkek on yedi, kadın on beş yaşını ikmal etmedikçe evlenemez. Şu kadar ki hakim, fevkalade 
hallerde ve pek mühim bir sebebe mebni on beş yaşını ikmal etmiş olan bir erkeğin veya on dört 
yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine müsaade edebilir 

      Koca, birliğin reisidir. Evin intihabı karı ve çocukların münasip veçhile iaşesi, ona aittir. 

      Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus 
idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. Daha 
önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. 

        Birliği koca temsil eder. Mallarını idare hususunda karı koca hangi usulü kabul etmiş olursa olsun 
koca, tasarruflarından şahsen mesul olur. 

       Karı, Kanunen haiz olduğu temsil salahiyetini sui istimal eder yahut kullanmaktan aciz olursa 
koca, bu salahiyeti kendisinden tamamen veya kısmen nezedebilir. 

4721 sayılı Türk Medeni kanununda artık eşler evlilik birliğini birlikte temsil etmek hakkına sahip 
olup, aile reisi kavramı yasadan çıkarılmıştır. Kadın ve erkekte evlilik yaşı 17 olarak düzenlenmiştir. 
Kadının erkek karşısındaki eşitsiz konumu soyadı ile ilgili düzenlemede hala sürmektedir. Evlenen 
kadınisterse kendi soyadını kullanabilme hakkına hala kavuşmuş değildir.  

Toplumsal yaşamda ve  hukuki düzenlemelerde   bu cinsiyetçi ögelerin  değişimi ,uzun ve zorlu bir 
mücadele sürecinden geçmiş s  olmasına rağmen, hala  uygulamada erkek egemen bakışın güçlü 
varlığı nedeniyle toplumsal cinsiyet eşitliği tam olarak sağlanamamaktadır.  Hukuk eğitimindeki 
cinsiyetçi ögelerin değiştirilebilmesi öncelikle Hukuk fakültelerinde bu konuya ilişkin eğitim 
programları konulmasına bağlı olduğu inkar edilemeyecek bir gerçektir. Ancak; RaoulWallenberg 
İnsan Hakları ve İnsancıl Hukuk Enstitüsü Türkiye programı  kapsamında 2010 tarihinde yapılmış bir 
program hazırlık calışması verilerine göre;  2010 itibariyle üniversitelerin hukuk fakültelerinde “kadın 
hakları” üzerine verilen dersler:  

Bahçeşehir Üniversitesi  : Kadın hakları (seçimlik ders)  

Bilkent Üniversitesi  : Feminist hukuk teorisi (seçimlik ders)  

Doğu Akdeniz Üniversitesi : Kadın hakları (seçimlik ders ancak son 3 yıldır seçen öğrenci 
olmamış)  



Bilgi Üniversitesi  : Toplumsal Cinsiyetin Sosyal Psikolojisi, Aile ve Toplumsal Cinsiyet 
Sosyolojisi  (seçimlik dersler) olduğu görülmektedir.  

Türkiye’deki hukuk fakültelerinde konuya ilişkin olarak verilen derslerin bu derece sınırlı sayıda 
okulda olması düşündürücüdür.  Kadınlara karşı yasal,yargısal ve eylemsel ayrılıklar yaşamın her 
alanında sürmektedir. 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

• Eğitimin her basamağında ‘’Toplumsal  Cinsiyet Eşitliği ‘’ dersleri ile   farkındalığın sağlanması. 

• Hukuk Fakültelerinde ‘’toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hukuku’’ derslerinin müfredata 
eklenmesi. 

• Baroların  staj eğitim merkezlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin zorunlu olarak 
konulması 

• 4320 sayılı yasanın eğitim çalışmalarında, toplumsal cinsiyet eşitliği dersinin eklenmesi.  

• Sonuçlanmış davaların cinsiyet eşitliğine yönelik hükümlerinin ya da sonucunun kadın hakları 
komisyonu internet sayfasında arşivlenmesi, süreli bültende bu davaların yer alması. 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çalışmalarda bulunmuş uzmanların vereceği seri 
konferansların barolar tarafından düzenlenmesi 

• T.B.M.M Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna daha aktif işlerlik kazandırılması adına 
çalışmalar yapılması  

• Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Geleneksel medyada ve sosyal medyada işlenmesinin 
sağlanması. 

 

2 NOLU ATÖLYE TEBLİĞİ  

II- ÇALIŞMA YAŞAMINDA CİNSİYETLER ARASI EŞİTLİK VE KADIN AVUKATLARA ETKİLERİ 

Moderatörler: 

Katılımcılar: 

A-SORUNLAR: 

Cinsiyet odaklı yaklaşımlar / Cinsiyetçi roller 

*Kadının toplumsal kabul gören role endeksli yaşam alanı ve iş alanı oluşturmak zorunda kalması (iyi 
anne, iyi eş olma beklentisi) işveren olmayı tercih edememesi, çocuğun bakımı, sosyalleşmesinde 
anne odaklı yaşam alanına kadının zorlanması, anne ve eş olmanın toplumsal dayatmaları ( çocuğa 
zaman ayırma, çocuğun ihtiyaçlarını giderme, ev eksenli yaşam ) 

*Kadının çalışmasının ancak zorunlu olduğu halde uygun gören bir anlayışın egemen olması. Kadının 
yeri evidir. Erkek ekonomik olarak güçlendiğinde kadının çalışmaması gerekir vb.) 



*Evdeki çocuk ya da yaşlı bakımının maliyetli olması  sebebi ile kadının evde olmasının  kaçınılmazlığı, 

 *Kadınların  üretici  fikirlerinin yeterli olmadığı yönünde bir anlayış yerleşmiştir. 

*Çalışma hayatındaki  kadınlara annelik ve çocuk sahibi olma arasında seçim yapma zorunluluğu 
dayatılır.   ( Örneğin doğum yapan memurun ve banka avukatlarının, aynı banka şubesinde 
çalıştırılmaması yaygın olarak uygulanan bir cezadır adeta. )  

*Çalışma hayatında kadının davranışlarının  erkek gibi olması istenir ve beklenir.  

 

*Kadının çalışma hayatındaki üretkenliği   yok sayılmaktadır.,ya da küçümsenmektedir. (Ne iş 
yapıyorsun ki, iş yapıyorsun da ne oluyor?..vb.) 

*Kadın, erkekten iyi kazanıyorsa, erkeği ezdiği veya kötü davrandığı önyargısı vardır. Fakat bu durum 
aynı zamanda kadının bazı toplumsal rol dayatmalarından uzak kalabilmesini sağlayabilir.  

*Çocukluktan itibaren kadın yetiştirilirken, daha çok  evde ya da kapalı (dar) alanda gelişmesine 
imkan tanınırken, erkeğin daha dışa odaklı yaşam alanı sağlanmaktadır. 

*Sosyal hayatta kadının cinselliğine dayalı davranışlara ve söylemlere maruz kalması (cinsel içerikli  
küfür,  söylemler, trafikte tacize maruz kalmasıv.s) 

*Kadın tek başına  başarılı olamaz, kazanamaz, ancak eşi ya da ailesi ile birlikte olabilir anlayışı 
egemendir.tek başına yaşamasına pek olumlu bakılmaz.  

*Kadının evli olması, anne olması daha değerli olması neticesini doğurur ( anne kutsaldır, evli kadın 
eşini temsil eder vb.) Boşanmış kadın, her türlü muameleye açık biri olarak görülüyor. 

*Eş seçiminde; kadının anne olabilmesi, erkekten çok kazanmaması gibi erkek egemen bakış 
egemendir.(Erkeğin doktor, eşinin hemşire olması, erkeğin çok kazanması, kadının az kazanması 
gerekir bakışı) “2008 KSGM araştırması “ 

*Kadın, şiddet karşısında sessizliğini korumaktadır. ( Toplumsal desteklerden yoksun olması, olayı 
kanıksamak zorunda kalması vb.) 

* Çalışma hayatında bekar kadının tercih edilmesi, 

*Çalışma yaşamında kadınların tacizlere maruz kalması, 

*Çalışma yaşamında çoğu zaman  personel olarak  “erkek” olanın tercih edilmektedir. 

*Erkeğin eğitimi, kurslarla gelişimi gibi konularda öncelikli ve ayrıcalıklı imkan yaratılması. 

*Kadının kazancının ailenin ihtiyaçlarına harcanması eğilimi ( kadın alış-veriş yapar, ihtiyaçları 
karşılar, taksitleri öder vs.) 

*Teknolojiden yararlanmada kadınlar erkeklerden daha az olanaklara sahiptir,aynı olanaklara sahip 
olsalar da yetiştirilme biçimlerinden dolayı  erkeğe göre bu alana daha az yönelimi olmaktadır.  



(Bilgisayar odaklı bir yaşamın kadına yakıştırılmaması, erkeğin teknoloji ile ilgilenmesi bir haktır vb. 
yaklaşımlar) 

*Çalışma alanlarında mesai arkadaşlarının kadın bulunduğu ortamlarda, “ sen şu kadına dua et, şimdi 
bir şey derdim”, “ daha sonra anlatırım şimdi olmaz (kadın var) vb. söylemler 

 

B-KADIN AVUKATLARIN DURUMU: 

 

1-İş ilanlarında “ erkek avukat” talebi daha yaygındır.  

2-2011 İzmir Barosu Anketi (2011 İBA)  sonuçlarına göre , kadın avukatların , erkek avukatlara oranla 
daha çok icra ve hukuk işi yaptığı gözlemlenmiştir. Ceza hukukunun  erkek egemen alan olarak 
görülmesinin  nedenleri  içinde sorguların gece geç vakitlere kadar sürmesi, sık sık cezaevine 
gidilmesi durumları vs. öznel durumlar gerekçe olarak gösterilmekte ve  ceza hukukuna ilişkin 
davaların   bir erkek işi olduğu fikri doğmakta, buna bağlı dayatmalar,  eşlerin kısıtlamaları , erkeğin 
ceza işinde daha başarılı olduğu inancını doğurmaktadır. Kadının ceza alanını “ belalı iş” olarak baş 
edemeyeceği inancı yaygındır. 

3-2011 İBA Ücretli kadın avukat sayısı erkeklere göre % 15 daha fazla; ücretli çalışan erkek oranı % 9, 
ücretli çalışan kadın avukat sayısı % 24,1 

4-Erkek avukatın, iş alma alanları kadın avukatlara göre daha fazla ( erkek avukatın toplumsal hayatta 
muhtelif yerlerde görüşme yapabilmesi, sosyal yaşamda mesleğini daha etkin kullanma imkanı _ 
esnaf ziyaretleri, kahvehane sohbetleri vb.  buna karşı kadın avukatın esnafla sohbeti ve toplumsal 
hayata yer almasında cinsiyetçi roller sebebi ile sosyalleşme alanları daralıyor). Toplumsal rolle odaklı 
iş tercihlerine zorlanması . 

5-Kadın avukatın mesleki faaliyetinde hukuk ve etik kurallara sıkı bağlılığı ve tarzı, mesleğini icrada 
ekonomik kazanımlara odaklı bir çalışma yapmaması. 

6-Kadın avukatın , zaman ve yer açısından erkek gibi olamayacağı, birey olarak böyle bir şeyi 
kaldıramayacağı anlayışı vardır.  

7-Meslek etiği ve normlara kadın avukatların duyarlılığı, 

8-Kadın avukatın büro sahibi olma oranı, erkek avukatlara göre daha düşük. Büro sahibi ( mülk sahibi)  
olan kadın avukat % 25 

9-Stajyer avukatların cinsiyetçi muamele ve söylemlere daha çok maruz kalması,meslekdaşlar 
arasında cinsiyetçi muamele ve söylemlerle karşılaşılması, 

10-Mesleki tercihlerde cinsiyete dayalı dayatmalar. 

11-Cinsiyetçi yaklaşımlar karşısında mesleki dayanışma oluşturulmaması, 



(Adliyede, duruşmada cinsiyetçi söylemleri duymamazlıktan gelme, hareketleri görmemezlikten 
gelme gibi ) 

12-Hakimlerin cinsiyetçi yaklaşımlarının meslektaşlarca kanıksanması, 

13-Kadın avukatın, erkek egemen bakışı karşısında, erkek egemen role uygun   davranış modeline 
girmek zorunda kalması. 

14-Hakimlerin cinsiyetçi hitapları ( kızım, evladım, canım..vb. tarzı söylemlere maruz kalınması) 

15-Barolarda, TBB de yönetim kadrolarında kadınların olmaması, kadın& erkek eşitliğin fiilen hayata 
geçirilmemesindeki erkek egemen bakış ve direnci 

16-Çocuk bakımının kadın avukata dayatılması, 

17-Kadın avukatın mesleki ya da kişisel gelişimine toplumsal rollerin engel olması ( Boşanmak 
zorunda kalacak şekilde tercihe zorlanması) 

18-kadın avukatın ailesi –eşi tarafından desteklenmesinde zafiyetler ( çalışma koşullarını bu desteğe 
odaklı düzenlemek zorunda kalması) 

19-Kadın avukatın politik görüşüne önem verilmemesi (siyasetle uğraşmak erkek işidir fikri) 

20-Erkek avukat, siyasetle uğraşırken, kendisine daha çok iş alanı yaratabilmektedir. 

21-Hukuk eğitimini tamamlayan kadın avukat, ailesinin bulunduğu yere geri dönmeye zorlanıyor/ 
dayatılıyor.   

22-İlçelerde bekar kadın avukat sayısı az. Küçük yerde kadın avukat evlenmeye zorlanmaktadır. 

23-(2011 İBA) Kadın avukatların hukuk devleti ve insan haklarına duyarlılığı yüksektir. 

24-Kadın avukat çalışma ortamlarında (adliye içi, haciz işlemleri ve iş görüşmeleri gibi çalışma 
alanlarında) kadın olmasına odaklı farklı söylem ve tavırlara maruz kalmaktadır.( Ne güzel 
olmuşsunuz, hacizde “misafirimiz olun”, beni haczet avukat hanım, makyajınız ne hoş olmuş vb. 
söylemler) 

25-Kadın avukatın, cinsel taciz ile ilgili bir müracaatta “ evlimisiniz? Bekar mısınız? “ gibi sorulara 
maruz kalması ( yasal müracaatta)  

26-Kadın avukatların icra işleri yapmak, duruşmalara girmek gibi çalışma alanlarına yönlendirilmesi, iş 
görüşmeleri, müvekkil ziyaretlerinin erkek avukat tarafından yürütülmesi tarzında cinsiyetçi işbölümü 
dayatması. 

27-Kadın avukatın giyim tarzına yönelik dayatmalar ve toplumsal baskılar ve ön yargılar sebebi ile 
kıyafet seçiminde kendini ifade etmeyen tercihler yapmak zorunda bırakılması. 

38- 2011 İBA göre Kadın avukatların maddi sorunları daha fazla .( Sosyal güvence , vekalet ücreti 
tahsili, vb. konularda sıkıntıları erkek avukatlara göre daha fazla) 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: 



1-Baro, TBB ‘de cinsiyet eşitliğinin fiilen sağlanması ( pozitif ayrımcılık yapılması, eşit imkan ve 
katılımın desteklenmesi) 

2- Baro, TBB ‘de cinsiyet eşitliği odaklı bütçeleme ile çalışma yürütülmesi.( kadın avukatların kadın 
odaklı sorunlarının çözümü konusunda çalışmaların ikinci plana atılmaması, kadının insan haklarının 
gelişimi için çalışma yürütülmesi)  

3-Baro ve adliyenin kadın avukatların  çalışmasında fiziksel koşulların sağlanması ( çalışma saatlerine 
ve fiili duruma uygun şekilde sağlık hizmetleri alabileceği birimleri, ambulans, doktor, hemşirenin 
daimi ve tam teşekküllü bulunması, tuvalet hizmeti, hijyenik ihtiyaçların temini, dinlenme odaları, 
kreş imkanının   sağlanması) 

4- Adliye içi, dışı, haciz işlemlerinde güvenliğin aktif ve 24 saat faal sağlanması. Bu hususta özel 
güvenlik  biriminin kurulması. 

5-Hakim -Savcı-Avukatlar- İcra birimleri- Kalem birimlerinde Toplumsal cinsiyet bakışına karşı 
farkındalık, bu hususta bilinç yükseltme odaklı eğitim yapılması ve bu eğitimlerin ortak yapılması, 
zorunlu kılınması. 

6-İş hayatında mobbing konusunda duyarlılığın geliştirilmesi, denetim ve izleme mekanizmalarının 
hayata geçirilmesi, bu konuda baroların aktif rol alması ve mesleki mevzuat ve diğer yasal 
düzenlemelerin yapılandırılması ve hükümler içermesi 

7-Şiddete sıfır tolerans konusunda meslek içi  eğitimin zorunlu kılınması (Avukat-hakim-savcı- icra 
birimleri- kalem birimleri) Bu hususta baroların ve sivil toplum kuruluşlarının aktif denetiminin 
sağlanması. 

8- Cinsiyete dayalı ayrımcı yaklaşım ve söylemlerde mesleki dayanışmanın geliştirilmesi, farkındalık 
eğitimleri ve sempozyumların yapılması, SEM de bu yönde zorunlu eğitim yapılması, Barolarda bu 
konuda hukuksal mücadelede aktif rol alması. 

9- CEDAW  ve uluslar arası sözleşmelerin uygulanması hususunda, kadın sorununa odaklı mesleki 
eğitimin zorunlu kılınması. 

10-Kadın avukatın  doğum, çocuk bakımı gibi konularda pozatif ayrımcılığa tabii tutulması, bu hususta 
mali destekler ve sosyal destekler sağlanması, mesleki mazeretlerinin esas alınması. 

11- Yaşlı bakımı, çocuk bakımı, evde bakım gibi özel bakım gerektiren durumlarda devletin, baroların 
ve TBB ‘nin acil- sürekli-eşit-ekonomik-kolay erişimli- çalışma saatlerine uyumlu ( tam günlü/ yarım 
günlü, tatillerde, vb.) alternatif seçenekler sağlayan mekanizmalar ve tesisler kurması ve hizmetlerin 
sağlanması, hizmetlerin denetiminde de baroların aktif rol alması. 

12-2011 İBA  göre ücretli çalışan avukatların % 24.1’nin  kadın avukatlardan oluşması sebebi ile ücret 
ve çalışma koşullarının iyileştirilmesinde bu hususta asgari standartların belirlenmesinde baroların 
aktif rol alması, kurumlar arası  koordinasyon ve denetim mekanizmalarının kurulması.     

13-Kadın avukatların büro açması konusunda, TBB bünyesinden fon sağlanması, uygun ödeme 
koşullu banka vb finans kurumlarından düşük faizli kredi temini vb. girişimlerde bulunulması. 



14-Mesleki duyarlılığı geliştirilmesi, etik kuralların hayata geçirilmesi, meslek içi eğitimin sürekliliğini 
sağlayan mekanizmaların barolar tarafından sağlanması. 

15-Dezavantajlı kadın avukatlara ( boşanmış yada eşi vefat eden ve ekonomik zorluk yaşayan,  trafik 
kazası , ameliyat vb. nedenlerle geçici iş göremezlik durumunda bulunan kadın avukatlara acil-yeterli-
mağduriyetin tolere edilecek zamanlı desteğin TBB ,Baroların, devletçe sağlanması. Bu konuda 
sürekli-aktif mekanizmaların kurulması, işlevsel olması.    

16-Kadın avukatların özelikle dezavantajlı olanların ( boşanmış, eşi vefat etmiş, sağlık sebepleri veya 
ileri yaşı sebebi ile çalışamaz duruma gelmiş avukatların ) lojman ya da mülk olarak ucuz ev temini 
edilmesi konusunda TBB, Baro ve devletin mekanizmalar kurulması. 

17-Kadın avukatların mesleki faaliyetlerinden dolayı gittikleri il ve ilçelerde konaklama ihtiyaçlarını 
giderecek o il ve ilçenin bağlı olduğu baro tarafından otel, dinlenme tesisi vb. yerlerle indirimli  
konaklama imkanlarının sağlanması ve bunun zorunlu olması. 

18-Emeklilik dönemlerinde  sosyal tesis, ekonomik güvencelerin ve emeklilik ücretlerinin güncel, 
yeterli olması konusunda gerekli mali destek mekanizmalarının (vakıf, fon vb) kurulması, sosyal 
dinlenme tesisleri ,spor alanları, kamplar  gibi tesislerin TBB ve barolar ve devletçe sağlanması.  

19-Çalışan Kadın avukatların sosyal tesis, spor alanları, kamp, sinema vb. eğlence yerlerini içeren 
sosyal yaşam odaklı tesisi, işletme veya hizmetlerin sunulacağı birimler kurulması ya da bu tip 
hizmetleri ve imkanları sağlayacak işletmelerden indirimli faydalanılmasının sağlayacak 
mekanizmaları kurulması.  

20-Kadın avukatların etkin- erişilebilir- yeterli niteliklere haiz ucuz ve kaliteli hizmet sunan, doğum, 
sağlık ve tedavi- koruyucu  hizmetlerin alınması hususunda TBB, barolar ve devletin uygun 
hastaneler, poliklinik, ambulans hizmeti sağlaması. 

21- Avukatlık hizmetinin bir kamu hizmeti olması sebebi ile eğitim sağlık vb. sebeplerle de yurt dışına 
çıkabilmek için vize odaklı sıkıntıların çözüm bulması adına avukatlara yeşil pasaport verilmesi 
hususunda yasal düzenlemelerin yapılması. 

3 NOLU ATÖLYE TEBLİĞİ  

III-TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA BAROLARDA KADIN ÖRGÜTLENMESİ VE KADINLARIN TEMSİLİYETİ 

Moderatörler : Av. Şenay Tavuz, Av. Birgül Değirmenci 

Katılımcılar     : Av. Banu Dalgıç Cangı, Av.SibelBolevin, Av.Nesrin Sayın , Av. Evrim İnan  

Gerek dünyada ve gerekse ülkemizde kadınların çalışma hayatına katılmaları ve yönetim seviyelerine 
yükselmeleri önünde birçok engelle karşı karşıya oldukları bilinen bir  gerçektir. Bu gerçeğin altında 
yatan nedenlerin  toplumların yapısal ve kültürel özellikleriyle yakından ilişkili olduğu çok açıktır.  
Bunun nedenlerinden birinin toplumun sosyoekonomik ve sosyokültürel açıdan ataerkil   yapısından 
kaynaklanmakta olduğu  düşünülmektedir.  

Türkiye’de kadınların  sosyal,  siyasi ve  ekonomik konumlarının istenilen düzeyde  olmadığı değişik 
platformlarda dile getirilmektedir.Bizler de yaptığımız bu çalışmada kadın avukatların meslek 



yaşamında erkek avukatlarla eşit hak ve olanaklara sahip olup olmadığını, mesleki tarihimizde kadın 
avukatların durumunu, sosyo ekonomik açıdan farklı olan diğer ülkelerdeki avukatların konumunu  
ve örgütlenme modellerini incelemek suretiyle ; bir çok alanda  dünyanın değişik ülkelerinde ortaya 
çıkan kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik politikalara   kayıtsız kalmamış olan Türkiye’de; 
mesleğimizdeki ayrımcı ve eşitsiz uygulamalara farklı çözümler üretmeyi öngördük.  

Dünya,  ortak bir yaşam alanı olmasına rağmen, biz kadınlar ortak yaşamın sunduğu olanak ve 
fırsatlardan yeteri kadar faydalanmamaktayız. Özellikle de siyasal, sosyal, hukuki ve eğitim 
alanlarında erkekler ile eşit konumda değiliz.  

 

*Türkiye’de bazı meslek gruplarında, kadın işgücü oranlarını incelediğimizde Avukat % 33, Mimar 
%36, Mühendis % 33, Akademisyen % 39’tür. Bu rakamlar gelişmiş ülkelere göre iyi gibi görünse 
de,yönetim seviyelerinde (0.19) ve parlamentoda temsilde (0.04) yer alan kadınların sayısı oldukça 
düşüktür (www.tisk.org.tr). Bunların çoğunluğunun hizmet sektöründe yer alması da dikkati  
çekmektedir. 

*Türkiye’de her üç kadından ikisi işsizdir. İstihdam edilen kadınların % 71’i kayıt dışı olarak çalışmaya  
devam etmektedir. Kadın nüfusu erkeklerden fazla olmasına karşın kadın istihdam artışı erkek 
istihdam artışının üçte biri kadardır.  Bunun yanında kadın yönetici sayılarına bakıldığında ise 
durumun pek de farklı  olmadığı görülmektedir. Türkiye’de kamu kurum ve kuruluşlarında üst düzey 
yöneticiliklerde, kurul, komisyon ve komitelerde  kadınların temsil düzeyi oldukça düşüktür. 

AB Komisyon'u her yıl “Karar Alma Süreçlerinde Kadın ve  Erkekler 2007 Raporu”nu yayınlamaktadır. 
Bu rapora göre, Türkiye'de kamu bürokrasisinde üst düzey yönetici statüsünde çalışan kadın sayısı 
oranı sıfırdır. Bu rakam bize, kadın erkek eşitliğinde Türkiye'de en  olumsuz durumun kamu 
bürokrasisinde yaşandığını göstermektedir.  

Kamu bürokrasisinin en üst 2  kademesinde kadınların oranı AB genelinde yaklaşık % 30, AB üyesi 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde  de % 40'ın üzerine çıkmaktadır. 2007 yılının son çeyreği itibariyle 
kamu bürokrasisinde hiyerarşinin en  üst iki düzeyinde görev yapan müsteşar ve müsteşar 
yardımcılarının tamamı erkeklerden oluşmaktadır. Kamu yönetimi,  yüksek eğitim görmüş kadınların 
başlıca çalışma alanı olmaktadır. Ancak karar alma  mekanizmasında kadın sayısı halen çok azdır 
(www.kssgm.gov.tr). 

Meclisteki temsil oranlarına bakıldığında, son seçimlerde kadın parlamenterlerin oranının % 4’ten %  
9’a çıkmış olduğunu görüyoruz. Türkiye, parlamentolarda kadın milletvekili oranları bakımından 177  
ülke arasında yapılan sıralamada ancak 101. sırada yer almaktadır.  Türkiye, Avrupa’da Malta ile 
birlikte sonuncu durumdadır. Dünya parlamentolarında ortalama  kadın milletvekillerinin oranı ise 
2007 yılı itibariyle % 17,7’dir. 

Türkiye İstatistik Enstitüsü rakamlarına göre, kamuda 23 bin 585 üst düzey yöneticiden sadece 4 bin 
250'sini kadınlar oluşturmaktadır. 

Bakanlıklarda bulunan 21 müsteşar arasında kadın bulunmamaktadır.   Müsteşar yardımcılarının 
sadece %5.3'ü kadınlar tarafından yürütülmektedir. 155 vali arasında kadın  bulunmazken, vali 
yardımcılarının %0.9'unu kadınlar oluşturmaktadır.  Kamuda genel müdür düzeyinde  ise kadınlar 



%13.4 düzeyindedir. Genel müdür yardımcılığı makamının %13.4'ünü kadınlar  oluşturmaktadır. 
Kadınların üst düzey yöneticiliği büyük oranda müdür ve müdür yardımcılığı ile sınırlı  kalırken, 
kamuda müdür ve müdür yardımcısı kadın sayısı 3 bin 850'yi bulmaktadır. 12 bin 567  müdürden 
%13.8’i, 9 bin 849 müdür yardımcısının da %21.5'i kadındır. Şeften müsteşarlığa kadar  uzanan orta 
ve üst düzey yönetici dağılımında kadınların oranı çok düşüktür. Yönetim derecesi arttıkça  kadınların 
sayısı da azalmaktadır. 

Adalet Bakanlığına bağlı tüm kurumlarda kadın hakim ve savcıların oranı % 19.7’dir. Dışişleri 
Bakanlığında 187 büyükelçiden sadece 15'i kadındır. Polis teşkilatında çalışan kadınların ise sadece % 
3.7'si emniyet müdürü konumundadır.  

 

Rakamlar, kadının  üniversitelerde yönetim kademelerinde de düşük düzeyde yer aldıklarını ortaya 
koymaktadır. Buna göre üniversitelerde toplam 93 rektör görev yaparken, bunların sadece 5'ini 
kadınlar üstlenmiş durumdadır.Üniversitelerdeki toplam 648 dekandan da 82'sini kadınlar 
oluşturmaktadır. Yüksek öğretimde öğretim elemanından % 35.9'u kadındır. Kadın profesörlerin 
oranı ise % 27'i bulmaktadır.(1-2) 

Türkiye’de Karar ve Yetki Sürecinde Kadınların Eksik Temsilinin    Barolardaki   Yansımaları. 

Barolarda kayıtlı kadın avukat sayısı ile yetki ve karar mekanzimalarındakitemsiliyet ilişkisi 
incelendiğinde ; 

TBB.nin  31.12.2010 tarihli listelerine göre Türkiye’de  44.297 erkek 26.035 kadın avukat bulunmakta 
olduğu görülmektedir.   TBB de mevcut  328 delegenin sadece 55 ‘i kadın avukattır. 55 delegenin 
23’ü Türkiye’nin en büyük barosu olan ve 10.986  üyesi olan İstanbul Barosunun temsilcisidir. Bir çok 
ilde yönetim kurulunda ve TBB de kadın avukat bulunmamaktadır. 

76 ilden sadece 20’sinden Barolar Birliğine kadın delege gönderilmiş olup, 50 ilden temsilci olarak hiç 
bir kadın avukat yer almamıştır. İstanbul’da 87 delegenin 23’ü kadın avukattır. Bu oran Türkiye 
geneline göre temsiliyet anlamında oldukça olumlu bir gelişmedir.  

İstanbul’dan  sonra en çok delege çıkaran il 8 delege ile Ankara’dır. (33/ 8 ) .  İzmir’de kadın ve erkek 
avukat sayısının birbirine çok yakın olmasına rağmen   21 delegenin sadece 3’ü kadındır. Yönetimsel 
anlamda da kadın temsilinin Başkan dahil olmak üzere 3 kadından oluşması,temsiliyet anlamında çok 
eksik bir orandır.  İzmir Barosuna kayıtlı 5868 avukatın 2501’i kadın avukatlardan oluşmasına rağmen 
(%50 ye yakın ) temsiliyet oranı çok azdır. Kadın dostu ve çağdaş kent iddiasında olan ilimizde 
avukatlar olarak yeterince eşit temsil olanağına kavuşmamış olmamız düşündürücüdür. 

TBB’ye kadın delege gönderen diğer illerin oranı 31.12.2010 tarihli listeye göre  aşağıdaki gibidir. 

Antalya 8/ 3 ,Aydın 4/1 ,Adana 6/1 , Bilecik 1/1 ,Burdur 7/2 ,  Hatay 4/2 ,Isparta 2/1, Karabük 2/1 
,Kırşehir 2/1 , Mersin 2/1, Muğla 4/2 , Sakarya 2/1 , Samsun 3/1 ,Sinop 2/1,Tekirdağ 3/1 ,Tunceli 2/1    

TBB Yönetim Kurulunda görev alan 11 kişiden 3’ü kadındır.  Av.Berra Besler, Av.SitareSağsen ve 
Av.AsudeŞenol  görev almış olup disiplin ve denetleme kurulunda hiç kadın  yer almamıştır. Bu 
oranlar karar mekanizmalarında kadın avukatların çok az yer aldığını ortaya koymaktadır.  



Yapılan araştırmalarda barolardaki eril yapıya ilişkin istatistiki verilerin toplanmadığı tespit 
edilmiştir.Bu nedenle  her  ildeki yönetim kurulundaki oranların dökümünün yapılması mümkün 
olamamıştır.  

Kadın Avukatların Mesleki Tarihine Genel Bir Bakış: 

Savunmanın tarihsel geçmişinde erkekler yaklaşık 2500 yıldır varlıklarını sürdürmekle birlikte, 
kadınlar  ancak 19. Yüzyıldan itibaren Avukatlık mesleğinde varlıklarını gösterebilmişlerdir.(3)  

*Amerika Birleşik Devletlerinde, Kıta Avrupasına nazaran kadın avukatlar daha önce yargı sisteminde 
yerlerini almışlardır. Amerika Birleşik Devletlerinde 1880 yılından bu yana kadınlara avukatlık yapmak 
hakkı ve yetkileri verilmiştir. ABD’de kadınların üniversiteye girmeleri 19. Yüzyıla rastlamaktadır. 

*Kıta Avrupası’nda ilk olarak FRANSA’DA  kadınlar  avukatlık haklarını alma konusunda kararlı bir 
mücadele  vermişlerdir. 1897 yılında Hukuk Fakültesi mezunu bir kadın  Paris Barosu’na ve Paris 
Savcılığı’na başvurarak avukatlık yapmak istediğini beyan ederek, Paris Barosuna kabulünü istemiştir. 
Paris Barosu ve Paris Savcılığı kadın  hukukçunun bu istemini yasal dayanağının bulunmaması 
gerekçesiyle kabul etmemişlerdir. Genç kadın  Hukukçu bu konuda yasal düzenleme yapılması 
gerekliliğine inanmış, arkasına aydınların desteğini alarak istemini milletvekilleri aracılığıyla yasa 
teklifi olarak Fransa Parlamentosu’na götürmüştür. 1900 yılında kabul edilen yasa ile kadın  
hukukçular avukatlık yapmaya başlamışlardır. 1940 yıllarda Paris Barosuna kayıtlı yüzden fazla kadın 
Avukatın olduğunu belirlemektedir.  

*ALMANYA’DA  ise kadınların üniversitelere kabulü 1908 yılında başlamıştır. Almanya’da Alman 
Hukuk Fakülteleri’nden mezun olan kadınlar 1.Dünya Savaşı sonlarına kadar, yani 1924 yılına kadar 
hakimlik yapamadılar.  

 Uygulama 1908 yılından, 1923 yılına kadar sürmüş, 1923 yılında Münih’te, 1924 yılında Prusya’da ilk 
olarak kadınlar avukat olarak göreve başlamışlardır. 1929 yılında Berlin’de 3000 avukattan 8 i, 
Münih’te 700 Avukattan 4 ü kadındır. 

*İNGİLTERE’DE   kadınlar 1919 yılından bu yana Barrister ve Sollicitor olarak görev yapmaktadırlar. 
İngiltere de ilk yıllarda kadın avukatlar daha çok aile hukukunu ilgilendiren davalarda görev 
almışlardır. İngiltere de ilk yıllarda kadın Avukatların bağımsız Büro Açmaları olası iken daha çok 
erkek avukatların yanında görev almışlar, 2. Dünya Savaşından sonra kadın Avukatların ayrı, bağımsız 
olarak büro açtıkları görülmüştür. Günümüzde yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre 
İngiltere’de 63.000 avukat görev yapmaktadır. 63.000 Avukatın 20.500 kadarını kadın avukatlar 
oluşturmaktadır.  

*Hollanda’da  1905, Danimarka da 1909, Avusturya da 1919, Macaristan da 1929, Yılından bu yana 
kadınlar avukatlık yapabilmektedirler.  

*TÜRKİYE’DE  , Baro Kayıtlarının sağlıklı tutulabildiği 1930 yılı itibariyle İstanbul Barosuna kayıtlı 11, 
Ankara Barosuna kayıtlı 4, Bursa Barosuna Kayıtlı 1, Seyhan Barosuna kayıtlı 1, olmak üzere toplam 
17 kadın avukat görev yapmıştır.  

İlk kadın avukat Süreyya Ağaoğlu ‘dur. İstanbul Hukuk Fakültesine kayıt yaptırabilmek için fakülte 
başkanı Prof.Selahahttin Bey üç kadın arkadaş daha getirirse fakülteye alacaklarını söyler, 



Bedia,Melahat ve Saime adlı arkadaşlarını ikna eden Süreyya fakülteye kayıt yaptırmayı başarır. 
1923-1924 yılında mezun olur ve 1927 yılında Ankara Barosuna kaydolur.  

Kadın Avukatların Medeni Kanun 159. Maddesi uyarınca mesleğe başlamadan önce kocalarından izin 
alma zorunlulukların 1990 yıllara kadar yaşandığını görüyoruz. Medeni Kanun 159. maddesi, yani 
kadının çalışmasındaki kocanın iznine bağlı olma koşulu, Anayasa Mahkemesi tarafından 29.11.1990 
tarih ve 1990/30 esas ve 1990 karar sayılı hükümle iptal edilmiştir. Yapılan araştırmada, geçmişte 
bazı kadın Avukatların eşlerinin izin vermemesi nedeniyle özellikle evlendikten sonra avukatlığa 
devam edemedikleri belirlenmiştir. 

Ülkemizde İlk Kadın Baro Başkanı Elazığ Baro Başkanı Av. Nermin Özkaya olup, 1972-1979 yılları 
arasında görev yapmıştır. 

Sonraları ; Sinop Barosu Başkanı Av. Gülay Çoşar 1990-1992, Giresun Baro Başkanı Nurten Pamuk 
Akdağ 1992-1994, Çankırı Baro Başkanı Aynur Bulutçu 1994-1996, Kütahya Baro Başkanı Av. Türkan 
Üstünel 1995-1998 ,Bursa Barosu Başkanı  Asude Şenol     yılları arasında Kadın Baro Başkanları 
olarak görev yapmışlardır.  

Ülkemizde kadın hukukçuların komisyonlarda örgütlenme deneyimine ilişkin olarak 1999 yılında 
başlayan TÜBAKKOM modeli  çok önemlidir. İzmir’de kadın hakları komisyonun kuruluşu 1980’den 
sonra başlayan kadın hareketi mücadelesine paralel olarak ortaya çıkmıştır.    

Sosyal devlet ilkesi; herkese, içinde yaşamakta olduğu toplumun olanaklarına uygun bir yaşam 
düzeyini sağlamakla kendini görevli bilen devlet anlayışını ifade eder. Toplumdaki bireylerin hiçbir 
ayrım gözetmeksizin sosyo-ekonomik tüm haklara sahip kılınmaları, bu hakları özgürce 
kullanabilmelerini hukuken güvence altına almakla kendini yükümlü gören devlet,  hukuk devleti 
ilkesini benimsemiş sayılır. İzlenilen sosyal politikaların gelişmişlik düzeyi, bir devletin sosyal devlet 
ilkesini benimsemiş olmasının da bir ölçütü olarak gösterilebilir (Acar, 2006:12) Ancak yukarıda 
sayısal verilerle açıklandığı üzere ülkemizde kadınların erkeklerle eşit olanaklara sahip olmadığı 
ortadadır. 

Dünya’da Kadınların Karar Alma Mekanizmalarındaki Durumu ve  AB Üyesi Ülkelerdeki Eşitlik 
Stratejilerine Kısa Bir Bakış 

Avrupa ülkelerinin neredeyse tamamında kadınların parlamentoya katılım oranları Türkiye’deki 
katılım oranlarından  fazladır. En yüksek katılım oranları İskandinav ülkelerindedir. (İsveç, Norveç, 
Finlandiya ve Danimarka) Türkiye’ye  yakın coğrafi bölgede olan Balkan ülkeleri değerlendirildiğinde 
ise kadınların siyasal katılımının Bulgaristan’da %22,  Bosna Hersek’te %14, Yunanistan’da %13 
olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Ortadoğu ülkelerine bakıldığında siyasal katılım oranları 
Suriye’de %12, İran’da %4 ile daha düşüktür. Bu veriler çerçevesinde Türkiye’deki   katılım oranları 
değerlendirildiğinde ise Temmuz 2007 seçimleri sonrasında %9 oranıyla ancak komşu ülke İran’ın 
üzerinde bir siyasal katılım oranına ulaştığı söylenebilir (2007 verileri) 

Devletlerin  belirlediği politikaların toplumsal cinsiyet rollerini belirlediği ve şekillendirdiği , toplumsal 
cinsiyet rollerinin  de politikalara yön verdiği görülmektedir.  Nitekim, toplumsal cinsiyet eşitliginin 
görece saglanmış olduğu ve bakım sorumluluklarının aile ve devlet arasında paylaşıldığı sistemlerde 
kadınlar, ücretli  doğum izinlerini takiben çalışma hayatına  dönmekte, siyasal ve toplumsal diğer 
mekanizmalarda daha fazla  yer alabilmektedirler. Toplumsal yapı,  toplumsal cinsiyet eşitliğine 



dayandığında daha eşitlikçi politikalar uygulanmakta ve sonuç da daha eşit olmaktadır.   Buna en iyi 
örnek  kadınların istihdamda ve parlamentoda en yüksek oranda yer aldığı ülkelerdeki sosyal  
politikalardır. ( 4)  

Karar Alma Mekanizmalarında Kadınlar: 

Avrupa Komisyonu, karar alma organlarındaki kadın erkek eşitliğini sağlama görevi kapsamında, 
mevcut durumu görme ve eğilimi izleme amacıyla karar alma mevkilerindeki kadın erkek sayıları 
istatistiğini tutmakta ve bu veri tabanını her üç ayda bir güncellemektedir. Avrupa Parlamentosu ve 
Avrupa Komisyonu’ndaki  kadın dağılımı aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir: 

 * 9 Subat’ta Avrupa Parlamentosu tarafından onaylanan yeni Avrupa Parlamentosu’nun %35’ini 
kadınlar, %65’ini erkekler oluşturmaktadır. Ülkeler bazında Avrupa Parlamentosu’ndaki kadın 
milletvekili  oranlarına bakıldığında Finlandiya %62 ile bası çekmekte olup, onu %56 ile İsveç ve %50 
ile Estonya izlemektedir. 

** AB üyesi devletlerin ulusal parlamentolarındaki dağılıma bakıldığında kadın temsil oranının %24’te 
kaldığı görülmektedir. Buna göre üye devletlerin  ulusal parlamentoları arasında oransal olarak en 
çok kadın milletvekili  barındıran ülke %47’lik oranla İsveç’tir. İsveç’i %42’lik oranla  Hollanda ve 
%40’lık oranla Finlandiya izlemektedir. Türkiye ise meclisindeki  %9,1’lik kadın milletvekili oranıyla AB 
üye devletlerinin (aynı orana sahip Malta hariç) gerisinde kalmaktadır. 

AB’nin danışma organlarını oluşturan Bölgeler Komitesi ve Ekonomik ve Sosyal Komite’deki dağılım 
da kadınların temsilinin erkeklerin çok  altında kaldığını gözler önüne sermektedir. 10 Şubat 2010’da 
Avrupa  Bölgeler Komitesi’ne ilk kez bir kadın başkanın (Mercedes Bresso) seçilmesi  umut vermiştir. 
Bölgeler Komitesi’ndeki üyelerin %20’sini kadınlar,  %80’ini erkekler oluşturmaktadır. Ekonomik ve 
Sosyal Komite’ de ise %22’lik kadın temsiline karsın %78’lik bir erkek temsil oranı gözlemlenmektedir. 

Görüldüğü üzere AB’nin temel karar alma mekanizmalarındaki kadın temsili  istenen düzeyde 
değildir. Fakat Komisyon özellikle bu alandaki gelişmeleri  dikkatle izlemekte ve dengelerin kadın 
lehine gelişmesi için çeşitli politikalar önermeye devam etmektedir.(5)  

*CEDAW  m.4 “Geçici Olarak Alınan Özel Tedbirler” “Oy Verme, Seçilme ve Katılma Hakkı” başlığını 
taşıyan 7. Maddesi . 

*Anayasanın 10.maddesi , Amsterdam    Antlaşması  Türkiye’de, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’ne (CEDAW) Katılımın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
24 Temmuz 1985 tarih ve 85/9722 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmış, 14 Ekim 1985 tarih ve 
18898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olup, 19 Ocak 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Söz konusu sözleşmenin “Geçici Olarak Alınan Özel Tedbirler” başlığını taşıyan 4. Maddesi; 

1. Erkekler ile kadınlar arasındaki eşitliği fiilen gerçekleştirmeyi hızlandırmak için Taraf Devletlerin 
aldıkları geçici tedbirler, bu Sözleşmede tanımlanan bir ayrımcılık şeklinde görülemez; ancak bunlar 
hiçbir şekilde eşitlikçi olmayan veya farklı türden standartların sürdürülmesi sonucunu doğuramaz; 
fırsat ve muamele eşitliğini sağlama amacı gerçekleştiğinde bu tedbirlerin uygulanmasına son verilir  
ve Taraf Devletler tarafından alınan bütün özel tedbirler ayrımcılık şeklinde görülemez.” olarak 
düzenlenmiştir.  



“Oy Verme, Seçilme ve Katılma Hakkı” başlığını taşıyan 7. Maddesi ise; 

Taraf Devletler ülkenin siyasal ve kamusal yaşamında kadınlara karşı ayrımcılığı tasfiye etmek için 
gerekli her türlü  tedbiri alır ve özellikle kadınların erkeklerle eşit şekilde aşağıdaki haklarını güvence 
altına alır: 

a. Bütün seçimlerde ve referandumlarda oy kullanmak ve kamusal olarak seçim yapılan bütün 
organlara seçilebilmek  hakkı; 

b. Hükümet politikalarının formüle edilmesine ve bunların uygulanmasına katılma hakkı ile kamu 
görevlerine  atanma ve idarenin her düzeyinde kamusal görevleri yerine getirme hakkı; 

c. Hükümet dışı kuruluşlar ile ülkenin kamusal ve siyasal yaşamıyla ilgili kuruluşlara katılma hakkı. 
düzenlemelerini içermektedir. 

7 Mayıs 2004 tarihinde gerçekleştirilen düzenleme ile Anayasamızın 90. Maddesi’ne “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş  temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı 
konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle  çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma 
hükümleri esas alınır” hükmü eklenmiştir. 

Anayasanın 67, 68 ve 70 inci maddeleri ile yerel ve milletvekili seçimlerinde “seçme ve seçilme”, 
“siyasi parti kurma”, usulüne göre partilere girme ve partilerden ayrılma”, “halk oylamasına katılma”, 
“kamu hizmetlerine girme” hakları; 25,  26, 28, 29, 33 ve 34 üncü maddelerinde ise “düşünce ve 
kanaat hürriyeti”, “düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti”,“basın hürriyeti”, “toplantı hak ve 
hürriyetleri” herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmaksızın tüm vatandaşlara tanınmıştır. 

“Siyasi partilerin kadın kolu kuramayacakları”na ilişkin yasak 23.07.1995 tarih ve 4121 sayılı yasa ile 
kaldırılmıştır. Yasalarımızda siyasal haklar konusunda cinsiyet ayırımı yapan hükümler mevcut 
değildir. Ayrıca 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 83. maddesinde “siyasal partilerin, herkesin dil, 
ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım 
gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğu prensibine aykırı amaç güdemeyeceği”  bildirilerek cinsiyet 
de dahil ayrımcılık temelinde parti çalışmaları yapılması engellenmiştir. 

21 Mayıs 2004 tarihinde 25469 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Anayasanın Bazı 
Maddeleri Yasalardaki eşitlikçi düzenlemelere rağmen, uygulamada eşitliğin sağlanamayacağını en 
somut biçimde siyasal  düzlemde görmek mümkündür. Yetki ve karar alma süreçlerine kadınların 
katılımlarında; kadınların eğitim düzeyi, ekonomik durumları ve aile içi sorumlulukları belirleyici 
etkenlerdir. Siyasetin erkek egemen bir alan olarak toplumsal  kabul görmesi, kadınların bu alana 
katılımlarında kısıtlayıcı olmaktadır. 

Ülkemizde, eğitim düzeyindeki düşüklük, pek çok alanda olduğu gibi kadınların siyasal katılımını da 
olumsuz  yönde etkileyen önemli bir faktördür. Cinsler arası eşitliğin yalnız kadınların eşitlik bilincine 
ve istencine ulaşması ile  gerçekleşemeyeceği; çocukların, erkeklerin, ailenin ve bir bütün olarak 
toplumun da bu konuda kadınların yanında yer alması gerektiği düşünüldüğünde, toplumsal cinsiyet 
eşitliğini dikkate alan eğitimin önemi daha da belirgin hale  gelmektedir. 



Öte yandan, çocuk, yaşlı, engelli bakımı konusunda destek mekanizmalarının yetersiz olması 
kadınların ev içi sorumluluklarını artırmakta, bu durum kadınların siyasi hayata aktif katılımlarının 
önündeki engellerden birini teşkil  etmektedir. 

Kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik Avrupa Birligi’nce sağlanan Ülkemizde de özellikle son 
yıllarda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik  önemli adımların atılması umut verici bir gelişmedir. 
Örneğin 2004 yılında yapılan  Anayasa Değişikliği ile Anayasa’nın 10. Maddesine “Kadınlar ve erkekler  
eşit haklara sahiptir. Devlet, bu eşitliğin yasama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.”  ifadeleri 
eklenmiştir.  

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü tarafından  2008 yılında hazırlanan 2008-2013 dönemini içeren 
“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  Ulusal Eylem Planı” kadına karsı ayrımcılığı önlemek ve kadınların sosyal  
ve ekonomik konumlarını iyileştirmek amacıyla kadın ve erkeklerin yaşamlarının  çeşitli alanlarında 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesine yönelik hedef  ve uygulama stratejileri ortaya 
koymaktadır. Eylem planında yer alan stratejilerin ve eylemlerin kâğıt üzerinde kalmayıp sorumlu 
kurumlar tarafından   gerçek hayata uygulanmasının Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin  
giderilmesinde önemli rol oynayacağı beklenmektedir.  

Kadın-erkek eşitliği, Avrupa Birliği (AB) Anlaşmasının ikinci maddesinde ve  Avrupa Birliği Temel 
Haklar Şartında yer alan, Birliğin temelini oluşturan değerlerden  biridir. AB, kurulusundan bu yana, 
gerek yasal düzenlemeler, gerek politik girişimler, gerekse bu alanda yapılacak ilerlemeleri teşvik 
eden finansal destekler ile kadın-erkek eşitliğini güvence altına almak üzere pek çok adım atmıştır. 

Avrupa  Birliği kadın erkek eşitliğini sağlamak amacıyla uyguladığı tüm politikalarda toplumsal 
cinsiyet eşitliği ilkesine bağlı kalmaya çalışmakta ve gerektiği takdirde  bu eşitliği sağlamak amacıyla 
özel önlemler alma yoluna gitmektedir. Günümüzde üniversitelerden daha fazla kız öğrenci mezun 
olmakta ve kadınlar Avrupa tarihinde daha önce hiç olmadığı kadar işgücüne katılım 
sağlamaktadırlar.  

1957 yılında imzalanan Roma Antlaşması  sonrasında 1997 yılında gerçekleştirilen Amsterdam 
Antlaşması ile toplumsal  cinsiyet eşitliği konusu desteklenmeye devam edilmiştir. Bu anlaşma ile  
cinsiyete dayalı ayrımcılığa ve kadın erkek eşitliğine ilişkin olarak  direktifler ile düzenlemeler 
yapılmasının önünü açmıştır .  1 Mart 2006’da kabul edilen ve 2006-2010 yıllarını kapsayan  kadın-
erkek eşitliğine ilişkin yol haritasında  Karar alma mekanizmalarına kadın ve erkeğin eşit katılımının 
teşviki,  Cinsiyete dayalı basmakalıp kategorilerin ortadan kaldırılması  ve  AB dışında da toplumsal 
cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesine ilişkin direktifler getirilmiştir.  

  Ülkemizdeki Mevcut Durumun  Analizi: 

1. Dünya’da ve Türkiye’de ki örgütlenmede kadının rolü ve yeri konusunda üst seviyelerde 
olmadığımız tespit edilmiştir. 

2. Kadın hakları konusunda farkındalığımızın zayıf olduğu gözlemlenmiş ve  genel olarak kadın 
avukatların kadın erkek eşitliği konusunda bir problem yaşanmadığını düşündüğü, özellikle de örgütlü 
çalışmalarda kadın sayısının çok az olduğu görülmüştür. 

3. Gerek kadınların bireysel ekonomik durumları gerekse kurumsal olarak yeterli bütçe 
ayrılmadığından, kadın örgütlenmesi olumsuz etkilenmekte ve gelişmesi engellenmektedir. Barolar 



Kadın Örgütlenmelerine ve toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bütçe ayırmamaktadır. 
Örn:TÜBAKKOM çalışmalarına ayrılmış özel bir  bütçe yoktur. 

Ayrıca gelir dağılımı bakımından da para ve gücün erkekte olduğu ve bu sebeple örgütlenmemizin 
sağlanamadığı tespit edilmiştir. 

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme kadın ve erkeklerin, kız ve erkek çocukların gereksinimlerinin 
karşılanmasında,  kamu kaynaklarının hakça kullanımını ve kamu gelirlerinin yükünün hakça 
üstlenilmesini gözeten bütçe olarak tanımlanmaktadır. (Inter-ParliamentaryUnion 2004, 2007).  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, kadınlar için ayrı bir bütçe değildir. Ancak içinde yaşadığımız 
hayatların toplumsal cinsiyet rol, kalıp ve işbölümü ile şekillendirildiğini ve kadınların toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin kaynaklık ettiği dezavantajlı konumlarının varlığını bir ön kabul olarak 
değerlendirir.  

Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, bütçenin  cinsiyetler arası eşitsizliklerin giderilmesine yönelik 
olarak düzenlenmesi ve uygulama sonuçlarının izlenmesine olanak sağlayacak şekilde 
yapılandırılması anlamını taşır. Kadınların mücadelesi sonucunda 1990 lı yıllardan itibaren uluslar 
arası düzeyde BM, AB kararlarında “kadınların güçlendirilmesi ve cinsiyetler arası eşitsizliklerin 
giderilmesi” temel stratejisinin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.  

Birleşmiş Milletler Kadının Statüsü Komisyonu,  25 Şubat – 7 Mart 2008 tarihleri arasında yaptığı 52. 
Oturumunun  ana temasını  “Cinsiyet eşitliğinin finansmanı ve kadının güçlendirilmesi” olarak 
belirlemiştir. Bu toplantıda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için tüm gelir ve harcamaların 
toplumsal cinsiyete duyarlı analizlerini yapmak ve tüm düzeylerde toplumsal cinsiyete duyarlı 
bütçelerin hazırlanmasını sağlamak konusunda ortak görüş ortaya çıkmış ve sonuç belgesinin 
21.maddesinde bütçe bağlamında bir dizi karar alınmıştır. 

Neden  Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme  ? 

Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme, kamu bütçesinin kadın ve erkek arasındaki eşitliğe katkıda bulunup 
bulunmadığının değerlendirilmesi ve sonrasında cinsiyet eşitliğini sağlayacak gerekli değişiklikleri 
önermek üzere incelediği bir süreçtir. Bu bütçe yaklaşımı, kamu harcamaları ve gelirlerinin her 
çeşidini cinsiyet perspektifinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. 

Cinsiyete Duyarlı Bütçelemenin nihai amacı ise bütçelerin cinsiyet eşitliğini aktif olarak sağlayacak bir 
şekilde oluşturulmasıdır.Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe, kadınlar ya da erkekler için ayrı bütçeleri 
onaylamak (yapmak) değildir. Devlet bütçesinin kadın ve erkeklerden oluşan farklı gruplar üzerindeki 
etkilerine göre toplumun cinsiyetler arası ilişkileri temelinde bilinçli bir şekilde ihtiyaçlar 
doğrultusunda dağıtılmasıdır 

Erkekler ve kadınlar farklı ihtiyaçlara sahip olabilirler veya kendileri için yapılacak harcamanın gelirini 
sağlayabilirler. Örneğin; sağlık programlarında anne sağlığı ile ilgili harcamalar kadınlara yöneliktir, 
erkekler bu hizmetlerden yararlanamazlar. Diğer taraftan tam kamusal mal olarak ifade ettiğimiz; 
cadde aydınlatmaları, savunma, güvenlik, adalet gibi bazı malların yararlanıcılarını kadın ve erkek 
olarak belirlemek de mümkün değildir.Öyleyse cinsiyete duyarlı bütçe, kamu gelir ve harcamalarının 
yüzde 50’sinin kadınlara yüzde 50’sinin de erkeklere yönelik olması değildir.  



Türkiye, CEDAW’a taraf bir ülke olarak, eğitim alanında kadınların erkeklerle eşit haklara sahip 
olmalarını güvence altına almak üzere, kadına karşı her türlü ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tüm 
önlemleri alıp almadığı konusunda hesap verme yükümlülüğü altındadır (Tan, 2008:28). 

Türkiye’de cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik altyapının oluşturulması, 1980’li yılların ortalarına 
kadar uzanmaktadır. Ülkemizde kadın-erkek eşitliğinin devlet içinde kurumsallaştırılması süreci şu 
şekildedir; 

1987 yılında Devlet Planlama Teşkilatı’na bağlı Sosyal Planlama Genel Müdürlüğü bünyesinde Kadına 
Yönelik Politikalar Danışma Kurulu kurulmuştur. 

Ardından Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığı 20 Nisan 1990 tarihli ve 422 sayılıKanun Hükmünde 
Kararname ile ihdas edilmiştir. Başlangıçta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olan kurum, 
24 Haziran 1991 tarihinde kadın konuları ile ilgili sorumlu bir devlet bakanlığı kanalıyla Başbakanlığa 
bağlanmıştır.Daha sonra kurum 29 Mart 2003 tarih ve 25063 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 
düzenlemeyle Başbakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) olarak faaliyet 
göstermeye başlamıştır. Genel Müdürlüğün 5251 sayılı Teşkilat Yasası 6 Kasım 2004 tarihli Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Son olarak  03.06.2011 tarih ve 633 sayılı KHK ile anılan 
Genel Müdürlük Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesine alınmıştır.  

Toplumda kadının statüsünün yükseltilmesi amacıyla çeşitli faaliyetleri yürütmekten sorumlu KSGM, 
cinsiyete duyarlı bütçelemeye yönelik altyapının oluşturulması konusunda da çeşitli çalışmalar 
yürütmektedir. Genel Müdürlüğün 2008-2012 yılları arasını kapsayan stratejik planından da 
toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçe oluşturulmasında bilinç yükseltilmesine ilişkin çalışmalar 
yürütüleceği belirtilmiştir. 

Bu hedef , ülkemizde cinsiyete duyarlı bütçeleme anlayışının bir fikir olarak tartışılmakta olduğunu ve 
henüz uygulamaya geçilmediğini göstermektedir.KSGM tarafından hazırlanan Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği Eylem Planı (2008-2013)’nda kadın-erkek eşitliğini sağlamaya yönelik eylem planları içersinde 
cinsiyete duyarlı bütçeleme çalışmalarından sorumlu kurum olarak Maliye Bakanlığının belirlendiği 
görülmektedir. 

Sonuç olarak, kadın-erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmaya yönelik politikalar belirlendikten sonra bu 
politikaları gerçekleştirmeye yönelik kaynağa bütçede yer verilmesi gerekmekte olup, bu yöntem 
barolarda da uygulanmalı, kadın erkek eşitliğini fiili olarak sağlamaya yönelik olarak toplumsal 
cinsiyete duyarlı bütçeleme yapılmalıdır.   

5. Barolarda kayıtlı kadın avukat sayısı ile yetki ve karar mekanizmalarındaki temsiliyet ilişkisi 
incelendiğinde ; 

TBB.nin  31.12.2010 tarihli listelerine göre Türkiye’de  44.297 erkek 26.035 kadın avukat bulunmakta 
olduğu görülmektedir.   TBB de mevcut  328 delegenin sadece 55 ‘i kadın avukattır. 55 delegenin 
23’ü Türkiye’nin en büyük barosu olan ve 10.986  üyesi olan İstanbul Barosunun temsilcisidir. Bir çok 
ilde yönetim kurulunda ve TBB de kadın avukat bulunmamaktadır. 

76 ilden sadece 20’sinden Barolar Birliğine kadın delege gönderilmiş olup, 50 ilden temsilci olarak hiç 
bir kadın avukat yer almamıştır. İstanbul’da 87 delegenin 23’ü kadın avukattır. Bu oran Türkiye 
geneline göre temsiliyet anlamında oldukça olumlu bir gelişmedir.  



İstanbul’dan  sonra en çok delege çıkaran il 8 delege ile Ankara’dır. (33/ 8 ) .  İzmir’de kadın ve erkek 
avukat sayısının birbirine çok yakın olmasına rağmen   21 delegenin sadece 3’ü kadındır. Yönetimsel 
anlamda da kadın temsilinin Başkan dahil olmak üzere 3 kadından oluşması,temsiliyet anlamında çok 
eksik bir orandır.  İzmir Barosuna kayıtlı 5868 avukatın 2501’i kadın avukatlardan oluşmasına rağmen 
(%50 ye yakın ) temsiliyet oranı çok azdır. Kadın dostu ve çağdaş kent iddiasında olan ilimizde 
avukatlar olarak yeterince eşit temsil olanağına kavuşmamış olmamız düşündürücüdür. 

Bu çerçevede  İzmir Barosuna  bağlı ilçe temsilciliklerinde ‘İzmir yerelinde’ kadın avukatların 
temsiliyet oranının cinsiyet esaslı değil ihtiyaç esaslı olup olmadığı da sorgulanmıştır.Zira ilçe 
temsilcisi kadın avukat sayısı diğer kurullara göre erkeklerle hemen hemen eşit düzeydedir.( 6 Kadın 
5 Erkek ) 

Sonuç olarak ; toplumun her alanında olduğu gibi, barolarımızda da kadın temsiliyetinin erkekler ile 
eşit düzeyde olmadığı görülmüştür. Örn.:  TBMM, TBB, siyasi partiler, kamu bürokrasisinde ki 
temsiliyet (kadın vali), üniversiteler. 

6. İzmir Barosu tarafından 2011 yılında yapılan istatistiğe göre, üzere fiiliyatta emekçi olarak çalışan 
kadın avukatların oranı % 24,1 , erkeklerin % 9.3 oranındadır. Kendi adına bağımsız çalışma oranlarını 
incelediğimizde %61.0 kadın, % 77.0 erkek avukatın kendi bürosunda çalıştığı görülmektedir. 
Kurumlarda da %4.6 oranında kadın, % 1.8 oranında erkek avukatların  olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca söz konusu verilere göre anket katılımcılarının cinsiyetlerine göre dernek ve siyasi partilere 
üye olma durumları sorgulandığında kadın avukatların % 20.6,erkek avukatların % 28.6 oranında 
olduğu gözlenmiştir.( 7)  

7. Kadın ‘ANNE’ ama erkek ‘BABA’ değil! 

Kadına verilen roller çok fazla olmasına rağmen (avukat, anne, eş, gelin, çocuk vb.) erkeğin üstlendiği 
rol çok az olduğu tespit edilmiştir (eş, işveren ve part-time baba!) 

Karı koca çalışan bürolarda ortaklık yerine erkeğin üstünlüğünü kabul eden patronluk anlayışı 
sorgulanmıştır. 

8. Avukat kadın olmaktan dolayı meslek yaşamında kısıtlanmaktadır (iş seyahatleri, iş görüşmeleri, 
toplantı, hamilelik, çocuk bakımı ve aktiviteleri, ev işleri ve evlilik) 

9. Yalnız çalışıp,yalnız  yaşayan kadın avukatlar toplumsal baskı altında (ekonomik özgürlüğü olsa 
bile) kalmakta ve bu baskılara göre davranışlarını yönlendirmektedir. 

10. Kadın avukatların mesleklerini icra ederlerken tacize uğramaları haricinde komisyon ve kurul 
çalışmalarında da bu kaygı nedeniyle yeterince görev almadıkları gözlemlenmiştir. 

ALMANYA’DAKİ  KADIN AVUKATLARIN DURUMUNA  GENEL BAKIŞ  

Almanya’da baro kapsamında kadın avukatların bir örgütlenmesinin olmadığı görülmektedir. 
Almanya’da iş yaşamında kota bakımından engelli ve kadın kotaları uygulanmakta olup, pozitif 
ayrımcılık yapılmaktadır. 



Tarihsel süreci gözden geçirdiğimizde diğer ülkelerde olduğu gibi  Almanya’da   kadınların 
üniversitelere kabulünün de ancak  1908 yılında başlamış olduğunu görürüz.  Almanya’da Alman 
Hukuk Fakülteleri’nden mezun olan kadınlar 1.Dünya Savaşı sonlarına kadar, yani 1924 yılına kadar 
hakimlik yapamadılar.  

26 Eylül 1920 toplanan Alman Hakimler Birliği 26 Eylül 1920 de yaptığı toplantıda. KADINLARIN 
YARADILIŞININ, BİR YARGIÇTA BULUNMASI GEREKEN TARAFSIZLIK, PANİĞE KAPILMADAN KARAR 
VEREBİLME VE MUHAKEME YETENEKLERİNE UYGUN OLMADIĞI GEREKÇELERİYLE yargıç olma 
istemleri reddedilmiştir.  

Bu karardan 2 yıl sonra Alman Avukatlar Birliği, Alman Yargıçlar Birliği’nin aldığı karara benzer 
özellikte başka bir karar almıştır. “ KADINLARIN BÜNYESİ HAKİMLİĞE VE AVUKATLIĞA UYGUN 
DEĞİLDİR. YARGILAMAYA KARIŞMALARI ADALETİN ZARARINA OLUR “  denilmiştir.  

Avrupa Barolar Konseyi (CCBE ) 2008 yılı verilerine göre ; Almanya’da kayıtlı 146.910 avukatın 
44.703’ü kadınlardan oluşuyor. Almanya’da Baroların en  önemli özelliği Türkiye’deki yapılanmaya 
nazaran çok daha  resmi bir statüde olmasıdır. Elitiz bir anlayışla oluşan yapılanma nedeniyle , daha 
çok varlıklı avukatlarla erkek avukatların  yönetim organlarında  temsil ediliyor olduğu 
gözlemlenmiştir.  

Kadın avukatların baro içerisinde komisyon vb. bir isim altında örgütlenmelerinin bulunmadığı 
öğrenilmiştir. Kadın avukatların baro dışında dernek veya benzer başka örgütlenme yapıları içinde 
çalışma grupları oluşturmak suretiyle  faaliyet yürüttükleri görülmektedir.  

* DJB (DeutscheJuristinnenBund - Alman Kadın Hukukçular Birliği), burada sadece kadın avukatlar 
değil, bütün kadın hukukçular (hakim-savcı-araştırmacı) yer almaktadır.  

*Alman Avukatlar Dernegi (DeutscherAnwaltverein - DAV) içerisinde 2004 yılında oluşturulan Kadın 
Avukatlar Çalısma Grubu vardır. 

*(ArbeitsgemeinschaftAnwältinnen im DAV), derneğin kurulusu ise 1871 yılına kadar uzanmaktadır.  
Üzerinde durdukları en önemli konulardan birisi, kadın avukatların iş ve politik yaşamda eşit hak ve 
söz sahibi olma hakları. 

* Avrupa çapında da EWLA (EuropeanWomenLavyersAssociation - Avrupa Kadın Avukatlar Birliği ya 
da Örgütü vardır.  

*  CCBE (Commission de ConseildesBarreauxeuropéens - Avrupa BirligiAvukatlik Konseyi), Türkiye de 
bu örgüte yarı-üye durumunda (assoziiert). Bunun içinde de kadın grubu var olduğu tahmin 
edilmekte olup çeviri yapılması gereken web sitesinden bilgi edinilebilir.  Ağırlıklı olarak ülkelerarası 
hukuk (avukatlık) hizmetinin sorunsuz ve hızlı yürütülmesini amaçlayan bir kurum.(6) 

SORUNLARIN KAYNAĞI : 

1. Kadına yüklenen toplumsal yükler ve sorumluluklar. 

2. Namus kavramının kadın bedeni üzerinden tanımlanması. 

3. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak bütçenin ayrılmaması. 



4. Kadının örgütlenmede yer almasını engelleyen çalışma koşulları (ataerkil anlayış!) 

5. Toplumsal örf ve adetler ve din aracılığı ile kadının örgütlenmede ve  yaşamda   görünür olmasının 
engellenmesi 

6. Kadınlar arası birlik ve dayanışmanın yeterince sağlanmaması 

 

ÖNERİLERİMİZ : 

27 Ağustos - 7 Eylül 1990 tarihleri arasında Havana’da toplanan Suçların Önlenmesi ve Suçluların 
Islahı üzerine Sekizinci Birleşmiş Milletler Konferansı tarafından kabul edilmiş olan  Avukatların  
Rolüne Dair Temel Prensipler Sözleşmesine göre;  

Hükümetler, avukatların meslek örgütleri ve öğretim kurumları, hukuk mesleğine girişte ve mesleğin 
icrasında bir kimseye karşı ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, din, siyasal veya başka bir fikir, ulusal veya 
toplumsal köken, mülkiyet, doğum, ekonomik veya başka bir statü gibi nedenlerle ayrımcılık 
yapılmamasını sağlamakla yükümlü tutmuştur. 

CEDAW 4.maddesi, Anayasanı 10.maddesi, Amsterdam Antlaşmasının ilgili  hükümleri çerçevesinde 
kadın avukatların mesleği icra ederken ve meslek örgütündeki temsiliyetinde eşitliğin sağlanması için 
öncelikle toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması hedefi ile,  

1)  Sosyal devlet anlayışı temelinde cinsiyete duyarlı bütçelemenin esas alınması ve  Cinsiyet eşitliğini 
sağlayacak ekonomik destek mekanizmalarının acilen oluşturulması, bu çerçevede ; 

a)Çocuklar için yeterli kreş ve etüt eğitim merkezlerinin oluşturulmasının sağlanması, 

b) Hamilelik ve doğum izin ücretinin TBB’den asgari ücret olarak belirlenmesi. 

2)Avukatlık Kanunu ve ilgili mükteseplerinde cinsiyet ayrımcılığını içeren hükümlerin, kadın erkek 
eşitliği temelinde yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede;  

*Cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa veya şiddete maruz kalan meslektaşlarımıza psikolojik ve hukuksal 
destek sağlanması, 

*Kadın avukatlara yönelik şiddetle ilgili olarak meslek kuralları ve disiplin yönetmeliğe özel hüküm 
konulması, 

3) Staj eğitiminden başlamak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadına yönelik ayrımcılığın 
önlenmesine yönelik olarak meslek içi eğitim çalışmalarının yapılması, 

4 ) Kadın Hakları Komisyonları veya Merkezlerinin kurulmasının teşvik edilerek örgütlenmeye 
barolardan bütçe aktarılması ve  barolar arası iş birliğinin güçlendirilmesi 

5)TBB ve Baroların yönetim ve diğer kurullarında ve delegelerinde pozitif ayrımcılık uygulanması 
(%50) ve fiili eşitlik sağlandığında bu kotanın kaldırılması (Anayasa md. 10)  

Neden Pozitif Ayrımcılık ?(8)  



Pozitif ayrımcılık, tarihsel olarak dışlanmış grupların, başta eğitim, istihdam ve siyaset gibi alanlara 
katılımlarını sağlayarak bu gruplara temsil imkânı vermeye çalışan bir dizi kurumsal politika ve 
uygulamayı ifade etmektedir. Pozitif ayrımcılık politikaları farklılıklar temelinde bir politika anlayışı ile 
yakından ilgilidir. Bir anlamda etnik aidiyet, cinsiyet, ırk gibi farklılıklar temelinde şekillenen fiili 
ayrımcılığın önüne geçilmesi amacıyla bu farklılıklar lehine, telafi edici bir “ayrımcılığı” savunur. 
Pozitif ayrımcılık, fiili eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya yönelen bir eşitlik politikasıdır.  

Cinsiyetler arası eşitliğin temelini, toplumda mevcut olan fırsatlardan kadınlarla erkeklerin eşit 
yararlanma olanaklarının varlığı oluşturmaktadır. Siyasal karar alma mekanizmalarına kadınların 
katılımı demokrasinin en önemli unsurlarından biridir. Ancak içinde bulunduğumuz yüzyılda bile, 
karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlandığını iddia etmek zordur.  

Kadınların siyasal karar mekanizmalarında eksik temsili, demokrasinin anlamına uygun bir biçimde 
çalışmasına imkan  bırakmadığı gibi, bir insan hakkı olan “yönetime katılma” konusunda da, cinsler 
arası eşitsizlik sorununu gündeme  getirmektedir. Bununla birlikte kadınların karar alma süreçlerine 
eşit katılımı sadece adalet ve demokrasi talebi olmakla  kalmayıp aynı zamanda kadının statüsünün 
geliştirilmesinin de gerekli bir koşuludur.  

Kadının her düzeyde yönetime faal katılımı sağlanmadan ve karar alma süreçlerine toplumsal cinsiyet 
ana yaklaşımı yerleştirilmeden kalkınma ve çağdaşlık hedeflerine ulaşılamayacağı açıktır. Çünkü 
toplumsal fırsatların farklı toplum kesimleri arasında nasıl dağıtılacağı parlamento, hükümet ve 
politika belirleyen kamu kurumları gibi karar organlarında belirlenmektedir.  

Bu nedenle kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik çabaların başlangıç noktası, yetki ve karar alma 
süreçlerine katılımda cinsler arası eşitliği sağlayan adımlar atmaktan geçmektedir. Bunun sağlanması 
aynı zamanda demokratik temsil niteliği ve demokratik süreç açısından da önem arz etmektedir. 

Son 20 yıldır, dünyanın çeşitli yerlerinde “cinsler arası eşitlik” ve “pozitif ayrımcılık” gibi kavramlar 
kullanılarak kadınların karar alma mekanizmalarında yeterince temsil edilmelerini sağlayacak uluslar 
arası sözleşmeler ve ulusal politikalar  uygulanmaktadır. 

Pozitif ayrımcılık kavramı ilk kez 1970’li yıllarda uluslararası platformda gündeme gelmiştir. Pozitif 
ayrımcılık kavramı kadınların istihdama katılmamasının hem üretkenlik hem de alım gücü bakımından 
önemli bir kayıp olduğu  gerçeğinden hareketle genellikle erkeklerin egemen olduğu sosyal, politik ve 
ekonomik alanda var olan eşitsizlikleri  azaltmayı amaçlamaktadır.  

Örneğin, eşit eğitim imkanları oluşturmak için kız çocuklarına eğitim bursu verilmesi  politikaları 
uygulanmıştır. Kadınların siyasete eşit katılımı için bazı politik düzenlemeler yapılmış ve kadınların 
siyasete  katılımını özendirmek için seçim kanunlarına özel hükümlerin eklenmesi konusunda bir 
tartışma başlamıştır. Konu  1975 yılında özellikle gündeme getirilerek kota uygulamalarının 
gerekliliğine dikkat çekilmiştir. 

Kısacası eşit toplumsal sonuçlar için üretilen eşitlik politikaları özel önlemler almayı gerektiren 
(pozitif ayrımcılık) politik açılımlardır. Ayrım yapmama ilkesi altında çözülemeyen sorunlar için bir 
açılım sunan bu politikalar toplumsal yaşamda eşitlik sağlanıncaya kadar yani sonuçlarda eşitliğe 
ulaşılıncaya kadar  kadınlardan yana özel önlemlerin alınmasını amaçlamaktadır. 



Kadınların siyasetteki oranını arttırmak için sıklıkla uygulanan stratejilerden biri, siyasi partilerin 
uygun niteliklerde olmak üzere belirli bir oranda kadın aday göstererek kota uygulamalarıdır. Bu 
strateji; anayasa, seçim kanununda  yapılan kota düzenlemeleri veya siyasi partilerin gönüllü kota 
uygulamaları şeklinde yürütülmektedir.  

• Kota fırsat eşitliğine karşı bir uygulama değildir, tersine fırsat eşitliği hakkının kullanılmasını 
sağlayacak özel  önlemlerin alınmasıdır. Kota, kadınların eşit fırsatlardan erkekler kadar 
yararlanabilmelerini sağlamak için kadınları erkeklerle eşit noktaya getirmeyi amaçlar. 

• Kota seçilmişler arasında yer alan az sayıda kadının üzerindeki sorumluluğu daha fazla kadınla 
paylaşmalarını sağlayacaktır. 

• Kadınlar yurttaş olarak eşit temsil hakkına sahip olmalıdır. 

• Kadınların deneyimleri siyasi yaşam için gereklidir. 

• Seçim eğitim donanımı ile ilgili değil, temsiliyetle ilgilidir. 

Yukarıda gerekçesi açıklandığı üzere ; Avukatlık Yasasının  Baro Yönetim Kurulu ve TBB Y.K. üye 
sayısına ilişkin 89 vd. ile 114 vd. Maddelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğinin fiili olarak 
gerçekleşmesini sağlayacak biçimde yeniden  düzenlenmesi, kadın avukatlara baro organlarında %50 
kota getirilmesi önerilmektedir.  

6) Avrupa Kadın Avukatlar Birliği vb.diğer  uluslararası örgütlenmelerle dayanışma ve işbirliği 
olanaklarının yaratılması, deneyim paylaşımları yapmak suretiyle enternasyonal dayanışma ağının 
örülmesi.  

KAYNAKÇA   : 

1-KSSGM Yetki ve Karar alma Süreçlerinde Kadın,2008 

2- Kadın Sorunları ve Statüsü Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığı verileri, 2003 

3-Savunma Tarihinde Bayan Avukatlar , Av.Adil Giray Çelik   

4-Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt/Vol.: 10 - Sayı/No: 1 : 17–38 (2010) 

Türkiye’de ve Yazılı  Basında Kadın Yöneticiler  Doç.Dr.Senem Besler-Arş Grv.İlke Oruç 

5-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Koordinasyon Başkanlığı Bülteni Sayı:53Kadın 
İstihdamı:Politikalar Etkili mi Değil mi ? AB Uzmanı Fulya Saner Markham 

6-Almanya Pratiği - Şennur Ağırbaşlı ,Doçent, Saarland Üniversitesi  

7- İzmir Barosu Üyelerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Özelikleri Çözüm Önerileri ,2011  sy.70-71  

8 - Aysun SAYIN, Kota El Kitabı “Geçici Özel Önlem Politikası:Kota” Ka-der yayınları.Ankara, Ağustos 
2007 

 4 NOLU  ATÖLYE TEBLİĞİ  

  IV-KADININ İNSAN HAKLARI VE ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERİN ANALİZİ: 



Moderatörler: 

Katılımcılar: 

Ülkemizde artarak ve çeşitli biçimlerde karşımıza çıkan kadınlara yönelik şiddet ve ayrımcılık 
vakalarını önlemek ve ortadan kaldırmak amacıyla; Türkiye’nin taraf olduğu uluslar arası insan hakları 
sözleşmelerinde yer alan kadınların insan haklarına ilişkin düzenlemeler incelendi. Uluslar arası 
sözleşmeler; Anayasa’nın 90. maddesi  ‘’usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin milletler arası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır.’’ hükmüyle de iç hukukun 
bir parçası olması nedeniyle de uygulamada önemli olduğu saptandı. Kadının insan haklarına ilişkin 
uluslar arası hukuk standartlarını, uluslar arası insan hakları hukukunda toplumsal cinsiyet temelinde 
ayrımcılık yasağını, kadına karşı şiddete dair uluslar arası hukuki çerçeveyi; özel kişilerce 
gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin önlenmesi ve cezalandırılmasında devletin sorumluluğunu bilmek 
biz hukukçular için özel önem kazanmaktadır. 

       Birleşmiş Milletler düzeyinde yapılan sözleşmelerde; ülkelerin yükümlülüklerini yerine getirip 
getirmediğini denetleyen Komite’ler bulunmakta, taraf devletler düzenli olarak Komite’ye 
sözleşmenin gerekleri olarak neler yapıldığına dair raporlar sunmaktadır. Aynı biçimde sözleşme ile 
ilgili sivil toplum örgütleri de gölge raporlarıyla taraf devletlerin yükümlülüklerini yerine getirmedeki 
eksiklerini Komite’ye bildirmektedir. Komite’ler sözleşmeleri yorumlayarak, uygulamasını 
kolaylaştırmak için belli dönemlerde ‘’Genel Yorum’’ (Protokol) yayınlamaktadır. Komite’ler 
sözleşmelere aykırılıklarla ilgili bireysel başvuru alarak taraf devletleri aykırılıkları gidermesi 
konusunda uyarmakta, tazminat ödemesi gerektiği konusunda tavsiye kararı alabilmektedir. 

   Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’ne aykırılıklarla ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 
başvurulabilmekte, AİHM kararları taraf devletler için bağlayıcı kararlar alabilmektedir.  

ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELER; 

1- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS); genel nitelikli olup kadın erkek ayrımcılığını ve kadına 
yönelik şiddeti doğrudan düzenleyen hükümler içermemektedir. Ancak içtihatlarıyla 2009 sonrası 
NahideOpuz (2009, Kadına Yönelik şiddet), Tekeli-Ünal  (2004, Kadına yönelik ayrımcılık ve özel 
yaşamın gizliliği) davaları ile kadına yönelik şiddet ve kadına yönelik ayrımcılık konusunda devlete 
pozitif yükümlülük getiren kararlar vermiştir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşme’sinin 14. maddesi 
Sözleşme’nin tanıdığı hak ve özgürlükler açısından ayrımcılığı yasaklarken, 12 No’lu Protokol’ünde 
Sözleşme’de sayılan hak ve özgürlükler dışında yer alan haklar bakımından da ayrımcılık yasağını 
içermektedir. Bu nedenle AİHS’ne aykırılıkların  (cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddet durumlarında)  
14.madde dayanak yapılarak sözleşmenin iç hukukta uygulanmasında, Anayasa Mahkemesi ve 
AİHM’ne bireysel başvuru yollarının kullanılabilmelidir.  

2- Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Tür Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi ( CEDAW ); Sözleşme 
kadınlara karşı ayrımcılığı ‘’hak’’ üzerinden tanımlamaktadır. Ayrımcılık yasağı medeni, siyasal, 
ekonomik, sosyal, kültürel ve diğer alanlardaki her türlü hak kategorisine yönelik ‘’tanıma, 
kullandırma, yararlandırma, bunarlı engellememe, ortadan kaldırmamama ve bunu amaçlamama ‘’ yı 
zorunlu kıldığı gibi ‘’cinsiyete bağlı olarak yapılan her hangi bir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlama’’ yı 
dışlar. Bu çerçevede ayrımcılık yasağının Sözleşme bağlamında geniş ve kuşatıcı biçimde tanımladığı 



dikkat çekmektedir.(1) Sözleşme ayrıca devletlere fiili eşitliği sağlamaya yönelik pozitif yükümlülükler 
getirmiştir. Bu konuda taraf devletlere geçici özel önlemler alarak, ayrımcılığı ortada kaldırma ve 
toplumsal cinsiyete bağlı sosyal ve kültürel davranış kalıplarını değiştirilmesi yükümlülüğü getirmiştir.   
Sözleşmenin etkili bir biçimde uygulanması için bireysel başvuru hakkını tanıyan İhtiyari protokolde 
2003 yılında T.C tarafından onaylanmıştır. Gerek CEDAW sözleşmesinin iç hukukta kullanılması 
gerekse komiteye bireysel başvuru yollarının kullanılmasının teşvik edilmelidir.  

3- İkiz sözleşmeler; olarak bilinen Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi ile Birleşmiş 
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmelerinde cinsiyete dayalı ayrımcılığın 
önlenmesine ilişkin hükümler içermektedir. Birleşmiş Milletler medeni ve Siyasal Haklar Sözleşme’nin 
3. maddesi, özgül olarak kadın ve erkeklerin “Sözleşme’de yer alan medeni ve siyasi haklardan eşit 
biçimde yararlanması” konusunda Taraf Devletlere ödev yüklemektedir. Aynı biçimde Birleşmiş 
Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 3. maddesi Sözleşmede belirtilen tüm 
ekonomik, sosyal ve kültürel hakları kullanmada, kadın ve erkeklere eşit hak sağlama yükümlülüğü 
getirmiştir. Her iki sözleşmede de genel bir eşitlikten söz edilmiş, ancak ‘’Komite’’ nin ‘’Genel Yorum’’ 
larında bu eşitliğin ayrımcılığı yasaklayan, fiili eşitliği sağlama yükümlülüğü olduğu görülmektedir. 
Bunun sonucu olarak bu haklarla ilgili ayrımcılığa ilişkin bireysel başvuru hakkı sağlanmıştır.  

5- İstanbul sözleşmesi; olarak bilinen 11.05.2011 tarihinde imzalanan Kadınlara Yönelik Şiddet ve aile 
içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi ‘nde şiddeti kadına 
yönelik ve aile içi şiddet olarak ayrı ayrı ele almış. Aile içi şiddetin mağduru kadın olabileceği gibi 
çocuk, yaşlı, erkek, engelli ve partnerlerden her biri de olabilir. Bu sözleşme ile fiili eşitliğin 
sağlanması için devlete pozitif yükümlülükler getirilmiştir.  Bunun için kadına yönelik ayrımcılık içeren 
kanun ve uygulamaların yürürlükten kaldırılması. Savaş durumunda da kadına yönelik şiddetin 
engellenmesi, çocukların doğrudan şiddetin mağduru olmasa bile şiddete tanık olması durumunda 
şiddete uğramış sayılmaktadır.  Cinsiyete dayalı ayrımcılığın önlenmesi için gerekli tedbirlerin 
alınması Pozitif ayrımcılık gündeme getirilmektedir. 

18 yaşından küçük kız çocukları kadın olarak nitelenmiş. 

Bu sözleşme kapsamında ‘’kadına yönelik şiddet bir insan hakkı ihlali’’ sayılmıştır.  Devletlere nötr 
politikalar yerine toplumsal cinsiyete duyarlı politikalar uygulama yükümlülüğü getirmiştir. 

Devlete; organları ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlanmak ve veri araştırması yapılması 
konusunda görev yüklenmiştir. 

Her türlü şiddetin önlenmesi ve bununla mücadele etmek için politikaların ve önlemlerin 
koordinasyonu, uygulanması ve izlenmesi değerlendirilmesinden sorumlu birimler kurma 
yükümlülüğü getirmiştir  

 Şiddetin engellenmesi için medyanın rolü tespit edilmiş. 7/24 telefon hattı zorunluluğu, sığınma 
evleri açma zorunluluğu, hukuki ve diğer tedbirleri alma görevi, zorla evlendirme yasağı getirilmiş, 
namus vurgusu yapılmıştır. 

    Öneriler: 



Uluslar arası kadının insan haklarına ilişkin sözleşmelerini,     uluslar arası insan hakları hukukunda 
toplumsal cinsiyet temelinde ayrımcılık yasağı içeren hükümlerini; iç hukukumuzun bir parçası haline 
gelmesi için tanıtıcı eğitim çalışmaları yapılmalı.   

      CEDAW Komitesine başvuru usullerinin araştırılıp, Komite’ye başvuru olanaklarının yaratılmasını 
sağlamak. 

     Bunlarla ilgili gerek devlet raporu gerek gölge raporları hazırlayanlarla bağlantı kurularak 
aykırılıkların tespiti ve bu aykırılıkların komitelere başvuru yolları kullanılması,  

  Kadın avukatların çalışma yaşamında ve özel yaşamında cinsiyete dayalı uğradıkları ayrımcılıkların 
fiilen engellenmesi için iç hukukta bu sözleşmelerin kullanılması ve buna ilişkin başvuru yolları 
konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılmalıdır. 

 

 

 


