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Sayın Konuklar, Değerli Basın Mensupları,
TÜSİAD Sosyal İşler Komisyonu Başkanı olarak, “Kadının Siyasetteki Yerinin
Güçlendirilmesi” başlıklı konferansımızda sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet
duyduğumu belirtmek istiyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Kadının toplumdaki statüsünün güçlenmesinin, demokratik gelişmişlik ve toplumsal refahın
sağlanması bakımından ne kadar önemli olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. Sayın TÜSİAD
Başkanı da, kadın-erkek eşitliğindeki temel sorunun, kadınların eğitime, işgücüne ve siyasete
katılımının yetersiz olmasından kaynaklandığını belirtti.
TÜSİAD olarak, 2000 yılında akademisyenlerimize “Kadın-Erkek Eşitliğine Doğru Yürüyüş”
başlıklı bir rapor hazırlatarak, bu alanlarda Türkiye’de kadının durumunu ortaya koyduk.
Ardından “AB Sürecinde Kadın Çalışma Grubu”nu kurduk. Çalışma grubumuz, somut
politika önerileri geliştirmek ve kamuoyunda duyarlılık yaratmak amacıyla çalışmalarını
sürdürüyor. 2000 tarihli raporumuzu güncelleme çalışmasını akademisyenlerimizin katkısıyla
başlattık; yıl sonunda yayınlamayı hedefliyoruz. Bu raporla birlikte, yedi yılda ne kadar
mesafe kaydettiğimizi ya da hangi noktalarda geride kaldığımızı vurgulamış ve çözüm
önerileri sunmuş olacağız.
Bugünkü konferansımız ile, genel seçimlere giderken, kadınların siyasetteki yerine bir kez
daha dikkat çekmeyi amaçladık. Türkiye’de kadınlar seçme ve seçilme hakkını Avrupalı
hemcinslerinden çok daha önce elde etmiş olmasına rağmen, 1935 yılı seçimlerindeki kadın
milletvekili oranı olan %4.6’yı bundan sonra gelen hiçbir Meclis geçemedi. Ülkemizde
kadınların parlamentodaki oranı % 4.4 ile Avrupa ortalaması olan % 19’un oldukça gerisinde;
Cezayir, Nijerya, Ürdün gibi ülkelerin de altında bulunuyor.
Vatandaşa en yakın siyaset düzeyi olan yerel yönetimlerde de durum pek farklı değil.
Belediye başkanlarının sadece %0.6’sı, il genel meclisi üyelerinin %1.7’si ve belediye meclisi
üyelerinin %2.5’i kadın...
Anayasamızda 2004 yılında yapılan değişiklikle, “Kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir.
Devlet, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür.” ibaresi eklendi. Fakat
siyasete katılımda fiilen eşitliğin sağlanması yolunda henüz etkili bir girişim
gerçekleştirilemedi. Mevcut durum, yasalarla verilen hakların uygulamaya da yansıması için
özel önlemler alınmasını gerektiriyor.
Birçok ülkede kadınların siyasete katılımlarını artırmada bir araç olarak kullanılan “kota”
veya “olumlu ayrımcılık” uygulamaları çeşitlilik arz ediyor. Sabit kota, oranlı kota,
milletvekili aday listelerinde kota, seçim çevresi kotası gibi kota türleri mevcut. Dolayısıyla,
farklı siyasi sistemlere istenilen şekilde adapte edilmeleri mümkün. Milletvekili aday
listelerinde kadın adayların seçilemeyecek sıralarda yer almasını önlemek için, her erkek
adaydan sonra bir kadın adayın geldiği, fermuar yada sandviç sistemi de uygulanabiliyor.
Türkiye’de de benzer modellerin hayata geçirilerek, tek ülke üzerinde aynı yaşamı paylaşan
kadın ve erkeğin, ülke yönetiminde söz hakkını da paylaşması için gerekli adımların
gecikmeden atılması gerekiyor.
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Bu adımların neler olabileceği konusunda bilgi ve tecrübe paylaşımını amaçlayan
konferansımızın ilk oturumunda Belçika, İsveç, Bangladeş ve İspanya’dan gelen
konuşmacılarımız ülke örneklerini sunacaklar. İkinci oturumumuzda, Türkiye’de siyaset, iş
dünyası, üniversite, sanat ve sivil toplum camialarında etkili konumlarda yer almış
konuşmacılarımız görüş ve önerilerini açıklayacaklar.
Konferansımıza katıldıkları için tüm konuklarımıza teşekkür ediyor, başarılı bir toplantı
olmasını diliyorum.
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