TÜBAKKOM (TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ KADIN HUKUKU
KOMİSYONU) 12. DÖNEM 1. GENEL ÜYE TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ
Bizler, TÜBAKKOM üyesi Baroların Kadın Hukuku Komisyonu temsilcileri olarak;
Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve TÜBAKKOM Koordinatörü Av. Yurdagül
GÜNDOĞAN, TÜBAKKOM Dönem Sözcüsü Samsun Barosu ile Adana Barosu,
Afyonkarahisar Barosu, Aksaray Barosu, Ankara Barosu, Antalya Barosu, Aydın Barosu,
Balıkesir Barosu, Batman Barosu, Bursa Barosu, Çorum Barosu, Denizli Barosu, Edirne
Barosu, Eskişehir Barosu, Gaziantep Barosu, Giresun Barosu, Hatay Barosu, Isparta Barosu,
İstanbul Barosu, İzmir Barosu, Karaman Barosu, Kayseri Barosu, Kırklareli Barosu, Kocaeli
Barosu, Konya Barosu, Malatya Barosu, Manisa Barosu, Mersin Barosu, Sivas Barosu, Tokat
Barosu,Uşak Barosu, Zonguldak Barosu olmak üzere 32 barodan 90 avukatın katılımı ile
gerçekleşmiştir. Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) 12.
Dönem 1. Genel Üye Toplantısı’nda alınan kararlara ilişkin aşağıdaki hususları kamuoyu ile
paylaşma gereği duyuyoruz:
TÜBAKKOM, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, cinsiyet ayrımcılığının ve
kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Ulusal ve Uluslararası mevzuatta kadının insan
haklarına ilişkin düzenlemelerin yaşama geçirilmesi, eşit ve adil uygulanmasının sağlanması,
evrensel hukuk ölçeğinde adalet ve eşitlik prensibine aykırı mevcut düzenlemeleri ve
uygulamaları değiştirecek çözüm önerilerinin saptanması ve savunulması, kadınların haklarını
öğrenmeleri ve kullanmalarını sağlamaya yönelik eğitim çalışmaları yapılması ve gönüllü
danışmanlık hizmeti verilmesi, kadının insan hakları mücadelesine kamuoyu desteği
sağlanması vb. konularda mücadele yürütmektedir. Bu bağlamda 2 -3 Kasım 2013 tarihinde
Kayseri’de yapılan Genel Üye Toplantısında TÜBAKKOM’un kuruluş amaçları
doğrultusunda aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır.
1-37 milyon 671 bin kadın nüfusu olan, toplam nüfusunun % 49,8 ini kadınların
oluşturduğu ülkemizde, kadının insan hakları sorunları giderek artmaktadır. Kadınlar her gün
şiddet ve cinayetlerle karşılaşmakta, çalışma hayatından uzaklaşmak zorunda kalmakta ve
özgürlükleri kısıtlanmaktadır. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ancak temel hak ve özgürlüklerin
korunduğu bir ortamda korunup gelişebileceği bilinci içerisinde; TÜBAKKOM üyelerine
'Toplumsal cinsiyet eşitliği' konusunda eğitici eğitimi verilmesi hususunun
değerlendirilmiştir. Aile içi şiddetle ilgili yenilenen mevzuat ve 'Toplumsal cinsiyet eşitliği'
bilincinin geliştirilmesi ve öğretilmesi için eğitim çalışmaları yapılması zorunluluğu
çerçevesinde TBB ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı eğitim çalışmaları yapmalıdır.
Hukuk fakültelerinde ve staj eğitimlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmelidir.
Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar
alma süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevre’ye ilişkin politikalar hazırlanarak işlerlik
kazandırılmalıdır.
2- Dünya ekonomik forumu raporuna göre; Türkiye kadın -erkek ücret eşitliğinin
sağlanması bakımından 135 ülke arasında 85, gelir dağılımında adaletin sağlanması alanında
121, kamu ve özel sektör üst düzey mevkilerde kadın erkek eşitliğinin sağlanması arasında
103.sırada yer almaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye de çalışabilecek yaşta olan kadın
sayısı 27,9 milyondur. Ancak çalışan kadın sayısı maalesef sadece 7,7 milyondur. Tüm bu
verilere baktığımızda Türkiye’de kadın-erkek eşitliğinin sağlanmadığını, kadını özgür birey
yapacak düzenlemelerin yapılmadığını, kadının insan haklarının gelişmesini sağlayacak
istihdam yaratacak çözümlerin ortaya konulmadığını görüyoruz. TCK ve İş Kanununda

yapılacak düzenlemelerin kadını ötekileştirerek toplum yaşantısından soyutlamaya yönelik
sonuçlar doğuracağı kaygısı taşınmaktadır.
3-İş Kanunu’nda 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasının kadın
istihdamını artırmaya yetmeyeceği, aksine sadece bu konunun gündeme gelmesinin bile
kadın istihdamını engelleyeceği görüldü. Burada devlete düşen görev, kararlı bir politika
uygulayarak çıkardığı ve çıkaracağı yasalarla önce alt yapıyı kurmak; kreş, çocuk bakım evi
ve diğer birimlerin kurulmasını sağlamak ve desteklemektir.
4- Evlilik yaşı 18/17 (hâkim kararı ile) olmalıdır. Cinsel suçlar evli kadına karşı
işlendiğinde kadının şikayetine tabi olmamalıdır. Yargıtay tarafından cinsel suçların uzlaşma
kapsamına alınması çocuk gelinler sorunu çözümsüz hale getirecektir. Kadınlar insan
onuruna yakışır bir yaşam sürdürebilme, çağdaş bir toplumda çağdaş bir birey olarak var
olma talebinde bulunmaya devam etmelilerdir.
5-Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerinin Kuruluşu ve İşleyişi Hakkındaki
Yönetmeliklerin sivil toplum kuruluşlarının tespitleri de dikkate alınarak eksiksiz olarak
düzenlenmesi ve ücret karşılığında eğitim almış avukatlar görevlendirilerek aksaklıkları
önleyici düzenlemeler yapılarak uygulamaya geçilmesi gerekmektedir.
6-Cezaevinde kalan kadınlar ve çocuklarının pek çok sorunları bulunmaktadır.
Cezaevlerinde görev yapan personelin kadın ve çocuk hakları konusunda bilinçlendirilmesinin
ve kadın cezaevlerinin özgün sorunlarının görülerek kadın odaklı bakış açısıyla giderilmesinin
gerekmektedir.
7-Devlet politikalarının belirlenip uygulanmasında kadının “birey” olduğu gerçeği
göz ardı edilmemelidir. Kadının sorununun yalnızca aile içinde olmadığı, yaşamın her
alanında olduğu anlaşılmalıdır. Erken evlilikleri teşvik edici ve kadını eve hapsetmeye ile
sonuçlanacak çalışmaların olduğu endişesi taşınmaktadır. Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın
Ortadan Kaldırılmasına yönelik Uluslararası tüm sözleşmeleri de referans alması
gerekmektedir. CEDAW Sözleşmesi ile son olarak kabul edilen ve onaylanan İstanbul
Sözleşmesi olarak bilinen “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve
Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’ne” aykırı uygulamalardan
kaçınılmalıdır.
Biliyoruz ki, kadın BİREY olarak dikkate alınmadıkça, sadece korunmaya muhtaç
bir konuma konuldukça, kadın erkek eşitliğinden ve gerçek demokrasiden söz edilmesi
mümkün değildir. TÜBAKKOM olarak, Kadının temel hak ve özgürlüklerinin geliştirilerek
koruması ile ilgili çalışma sürdüreceğimizi ve takipçisi olacağımızı bir kez daha kamuoyuna
bildirmek isteriz.
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