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I . Hedefler 

 
Ankara Barosu; her avukatın, özgür ve güvenli bir ortamda işini icra 

etmesini ve bünyesindeki personel ve avukatların Baro’nun sunduğu her türlü hizmetten/ 
eğitim çalışmasından/imkândan vs. eşit  şekilde yararlanmasını amaçlar. Bu amaç 
doğrultusunda Baro, toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa ve şiddete karşı politikaları 
yaşama geçireceğini taahhüt eder. 

 
Bu Belge, toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi doğrultusunda toplumsal cinsiyet temelli 

ayrımcılığa ve şiddete karşı mücadelenin Ankara Barosu tarafından güvence altına alınması 
amacıyla, tüm Baro personeli ve Ankara Baro levhasına kayıtlı  tüm avukatlar -
stajyer avukatlar dahil- için tavsiye niteliğinde ilkeleri ve stratejileri düzenler.  

 
Bu Belge ile Ankara Barosu’nda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları 

merkezi/kurulu oluşturulması ve bu merkezin/kurulun gerektiğinde diğer merkez/kurullar 
ile kolektif bir çalışma geliştirmesi hedeflenir. Aynı zamanda yine aynı kolektif bilinç ile 
STK’lar, platformlar, dernekler ile de ortak çalışmalar yürütülerek başta Ankara Barosu 
olmak üzere her türlü hukuki platformda toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarının 
işleyişinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenir. 

 
Ankara Barosu; bu Belge ile Baro ve sair hukuki zeminlerde her türlü şiddet ve 

ayrımcılığa karşı önleme, koruma, destek ve güçlendirme faaliyetleri yürütmeyi 
hedefler.  

 
 

II. Kapsam 
 

Bu Belgede yer alan ilke ve stratejiler, yer ve zaman sınırlaması olmaksızın, Ankara 
Barosu levhasına kayıtlı tüm avukatlar-stajyer avukatlar dahil- ve tüm Baro personeli için tavsiye 
niteliğindedir. Bu Belge, Ankara Baro levhasına kayıtlı tüm avukatların işyerlerinde, 
Baro binasında ve bunlara bağ l ı  olan kuruluş larda, baronun servis araçlarında 
yaşanan durumlar ile ayrıca sayılan yerler dış ında meydana gelse de avukatın 
mesleğini icra ettiği  her türlü yerde, Baro personeline ve baroya kayıtlı  
avukatlara –stajyer avukatlar dahil- bizzat etkisi olan durumları da kapsar. 

 
 
III. İ lkeler 

 
Baro, bu belgede ortaya konan stratejiler uygulanırken aşağıda açıklanan ilkeleri her 

zaman dikkate alır: 
A. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği  İ lkesi 

Ankara Barosu; Baroda görev yapan personel ve Ankara Barosu bünyesinde bulunan 
tüm avukatlar için eşit  fırsatların yaratılması; bütün alanlarda cinsiyet 
ayrımcılığını dış layan, cinsiyetler arasında eşitliğin ve dengenin geçerli  
olmasını gözetecek etkin politikalar geliştirir ve uygular. 

Ayrıca; Baro, her türlü cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerine ilişkin 
farkındalık geliştirici politikalar geliştirir ve uygular. 

Baro, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması bağlamında; çeşitli atölyeler ve 
çalışmalar düzenleyerek bu bilincin herkesçe benimsenmesini sağlar. 

 
B. Ayrımcılık Yasağ ı  İ lkesi 

Ankara Barosu; Baroda görev yapan personel ve Ankara Barosu bünyesinde bulunan 
tüm avukatlar için cinsiyet,  cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ,  medeni veya ailevi 
durum, gebelik, dış  görünüş  başta olmak üzere herhangi bir düzlemde ayrımcılık 
yapılmasını önleyici politikalar uygular. 



 
C. İnsan Onuruna Saygı İ lkesi 

Baro; Baroda çalışan personelin ve Ankara Barosu’na bağlı tüm avukatların bireysel 
haklarına ve kültürel farklılıklarına saygı duyar, insan onuruna uygun şekilde 
muamele eder. 

 
D. Ş iddet Bilinci İ lkesi 

Baro; her türlü ş iddetin varlığını ayırt etmek, şiddete ilişkin farkındalık 
ve duyarlılık geliş t irmek ve bununla mücadele etmek için gerekli olan bilincin 
yaygınlaşması için çalışmalar yürütür. 

 
Bu bağlamda şiddetin etki ve sonuçlarının her zaman somut olarak görülmediği, 

zamanla görülebileceği gibi hiçbir zaman görünür olmayabileceği de göz önünde bulundurulur 
ve her halde ş iddete yol açan etkenlerle mücadele edilmesini sağlar. 

 
E. Kapsayıcılık İ lkesi 

Baro, bu belgede ortaya konan stratejileri hayata geçirirken, herkesi kapsayacak 
şekilde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önündeki engelleri kaldıracak uygulamalar geliştirir. 

 
F. Özen Gösterme İ lkesi 

Baro, bu belgeye aykırı davranışların ortaya çıkmaması için her türlü özen ve 
dikkati gösterir. 

 
G. Güven İ lkesi 

Baro, ayrımcılık/ şiddet mağdurunun güven duygusu zedelenmeyecek şekilde 
davranılmasına dikkat eder. 

 
 
IV.  Stratejiler 

Bu belgede ortaya konan stratejiler uygulanırken, içinde bulunulan toplumun sosyal ve 
kültürel normlarının tanımladığı toplumsal cinsiyet rollerinin ve davranış biçimlerinin 
cinsiyetler arasında yarattığı her türlü ş iddet,  güç ilişkileri,  dezavantajlar ve 
ayrımcılık reddedilir  ve önlenir.  

 
A. Toplumsal Cinsiyet Temelli Ayrımcılık ve Şiddet ile Mücadelede 

Farkındalığ ın Artırılması  
Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığının artırılması için Baro şunlara ilişkin 

faaliyetler yürütür: 
1. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda Baro tarafından düzenlenen bilgilendirici 
çalışmalar yürütülmesi, 
2. Kalıplaşmış bazı cinsiyetçi/ayrımcı ifadelerin terk edilmesi ve meslekte “yeni bir dil” 
anlayışının yaratılması için ayrıca çalışmalar düzenlenmesi, 
3. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezi/kurulu oluşturulması ve bu 
merkezin/kurulun gerektiğinde diğer merkez/kurullar ile kolektif bir çalışma geliştirmesi, 
4. Bu kurul/merkezler tarafından ayrıca  avukatların çalışma yaşamında maruz 
kaldığı  her türlü toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığın ve ş iddetin 
önlenmesine karşı bir denetim-izleme alt kurulu/merkezi oluşturulması, 
5. Baro Organlarında ve Baro bünyesindeki Merkez/Kurullarda yer alan avukatlar ile Baro 
levhasına kayıtlı avukatların toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığ ının 
artırılması,  
6. “Ayrımcılık ve şiddet karşıtı  Baro” anlayışını görünür kılarak, bu anlayışın bir 
meslek etiği olarak yer etmesinin sağlanması, 
7. Temel düzeyde eğitsel ve danışmanlık becerilerine sahip kişiler tarafından psikolojik 
destek sunularak ve cinsel sağ l ık çalışmaları düzenleyerek; toplumsal cinsiyet 
ayrımcılığı, cinsel taciz ve cinsel saldırı tehditlerinin cebre dönüşmeden anlaşılmasının 
sağlanarak mağduriyetlerin önlenmesi, 
8. Oluşturulacak toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları merkezi/kurulu kapsamında 
mağdurların hızlı ve direkt olarak ulaşabileceğ i  bir iletiş im hattı 
oluşturulması ve bu iletişim hattının sürekli ulaşılabilir olmasının sağlanması ve bunun 
denetimi. 
 



B. İstihdamda ve Karar Alma Mekanizmalarında Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliğinin Sağlanması 

İstihdamda ve karar alma mekanizmalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için Baro şunlara ilişkin faaliyetler yürütülür: 
1. Baro Organları seçiminde ve Merkez/Kurullarda kadın-erkek katılımının eşit  

düzeyde olmasına imkânlar çerçevesinde özen gösterilmesi, 
2. Karar alma mekanizmalarına/süreçlerine kadınların etkin katılımının 

artırılmasının sağlanmasına yönelik faaliyetlerde bulunulması, (örneğin cinsiyet 
kotası uygulaması) 

3. Toplumsal cinsiyete duyarlı stratejik plan ve bütçe hazırlama yaklaşımının 
imkânlar elverdiği ölçüde geliştirilmesi,  

4. Çalışma koşulları bakımından hem kadın hem erkek avukatlar için iş-yaşam 
dengesinin sağ lanması, 

5. Toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanlarındaki araştırma ve 
uygulamaların desteklenmesi. 

 
C. Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Hizmet Anlayış ı  

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hizmet anlayışının sağlanması için Baroda şunlara 
ilişkin faaliyetler yürütür: 

1. Eşitlik birimleri/komisyonları  oluşturulması, eşitlik eylem planlarının 
hazırlanması, 

2. Avukatlık mesleğinin gerektirdiği temel hizmetlerin ayrıca kadınların ihtiyaçları göz 
önüne alınarak kaliteli ve kapsamlı hale getirilmesi (örneğin CMK görevinde tahsis edilen 
araçların 00.00’dan itibaren hizmet sağlanması, regl izni verilmesi vs)  , 

3. Hizmet sağ layıcılara (temizlik görevlileri, kantinlerde çalışan kasiyerler, aşçılar gibi 
hizmet personelleri) toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilmesi, 

4. Staj eğ i t iminden baş lamak üzere toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa ve şiddete karşı 
meslek içi eğitim çalışmalarının yapılması. 
 
 

V.  SONUÇ 
 Sonuç olarak; 
 Ankara Barosu; yukarıda belirtilen hedefler, kapsamlar, ilkeler ve stratejiler ışığında 
toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılığın,  her türlü cinsel yönelim ve cinsiyet 
kimliğ inden kaynaklı ayrımcılığ ın, her türlü şiddetin, cinsel taciz ve saldırının 
engellenmesi ve ortadan kalkması için çeşitli uygulamaları hayata geçireceğini ve gerekli 
önlemleri alacağını taahhüt eder.  Yine bu konularda Baro; bünyesinde bulunan personel ve 
avukatlar için farkındalık geliş tirmeyi, toplumsal cinsiyete duyarlı planlamalar 
yapmayı, stratejiler geliş t irmeyi ve konuyla ilgili  bütçe ayırmayı da taahhüt eder. 

 


