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Sayın Konuklar, De÷erli Basın Mensupları,
TÜSøAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Sosyal øúler Komisyonu Baúkanı olarak, bugün burada
sizlerle bir araya gelmekten memnuniyet duydu÷umu belirtmek istiyor, hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Türkiye’de toplumsal yapının geliúimi için kadınların e÷itim, çalıúma yaúamı ve siyasetteki
konumlarının güçlendirilmesinin büyük önem taúıdı÷ını vurgulamakla birlikte, ben
konuúmamda kadınların siyasal yaúama katılımları konusuna de÷inmek istiyorum.
Kadınların yaúadıkları toplumda, karar alma mekanizmalarında söz sahibi olmaları için en
etkili yol siyasete katılmalarıdır. Siyasal kararlara katılamayan kadınların gerek ülke
meseleleri gerekse kadınların karúılaútıkları sorunları çözecek toplumsal ve siyasal araçlara
ulaúmaları kolay de÷ildir.
1935 yılı seçimlerindeki kadın milletvekili oranı olan %4,6’yı, 23 Temmuz 2007 genel
seçimlerine kadar hiçbir Meclis geçemedi. Son seçimlerle Meclis’teki kadın milletvekili
oranının %4,4’ten %9,1’e yükselmesi olumlu olmakla birlikte, bunun yeterli olmadı÷ının
altını çizmek isterim. Yerel yönetim düzeyinde kadınların görünür olması ciddi bir sorun
olmayı sürdürmektedir. 2008 Türkiye’sinde kadın belediye baúkanlarının oranının %1’in
altında olmasını, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeliklerinde kadın oranlarının %2’lerde
seyretmesini izah etmek gerçekten çok güç…
Oysa, siyasi partilerin gündeminde bir sorun olarak tanımlanmayan bu konu ile ilgili olarak
seçmen farklı bir tercihte bulunmakta. Son yıllarda yapılan araútırmalara göre, seçmenlerin
%70’inden fazlası Meclis’te kadın milletvekillerini yetersiz buluyor ve kadın siyasetçi
sayısının artmasını istiyor. Ayrıca seçmen bu konu ile ilgili olarak siyasi partilerin yeterince
çaba göstermedi÷ini düúünüyor.
Kadınların siyasete katılımı ile ilgili olarak, siyaseti erkek egemenli÷ine dayalı bir dünya
olarak gören anlayıú, hem kadınların hem de erkeklerin zihinlerindeki ilk engeli oluúturuyor.
Demokrasi ve eúitlik açısından ciddi bir sorun olan bu anlayıú, sadece siyaset ve siyasi
partilerle sınırlı kalmayıp; iktidar ve güç paylaúımının önemli oldu÷u her alanda geçerlili÷ini
koruyor.
Anayasamızda 2004 yılında yapılan de÷iúiklikle, “Kadınlar ve erkekler eúit haklara sahiptir.
Devlet, bu eúitli÷in yaúama geçmesini sa÷lamakla yükümlüdür.” ibaresi eklendi. Fakat
siyasete katılımda fiilen eúitli÷in sa÷lanması yolunda henüz etkili bir giriúim
gerçekleútirilemedi. Mevcut durum, yasalarla verilen hakların uygulamaya da yansıması için
özel önlemler alınmasını gerektiriyor.
Bu anlamda, kota sistemi “bize özgü” bir düzenleme olmayacaktır; uygulanan ülkelerde
görüldü÷ü gibi, zamanla benimsenecek, düzene girecek ve olumlu etkilerini göstermeye
baúlayacaktır. Uluslararası antlaúmalardaki yükümlülüklerimiz de göz önüne alınarak,
kadınların siyasete katılımının artması için, özel önlemlerin alınması artık geciktirilmemelidir.
Kadınların siyasete daha fazla katılmaları, bir demokrasi ve toplumsal geliúme konusu olarak
görülmelidir. Bundan sonraki seçimler için, kadınların hem parti teúkilatlarında, hem de yerel
ve merkezi siyasal organlarda yeterli temsil düzeyinde yer almasını garantileyecek
mekanizmalar oluúturulmalıdır.
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Yakın çevresinin ve ülkesinin sorunlarına duyarlı ve bu sorunların çözümüne katkı sa÷lamak
isteyen tüm kadınların siyasete daha aktif katılmaları, karar alma mekanizmalarında
varlıklarını hissettirmeleri gerekiyor. Bu, di÷er kadınlar için de örnek oluúturacaktır. Bu
dönüúümü sa÷lamak için daha geniú demokrasi isteyen tüm sivil toplum kuruluúlarının
çalıúmalarını sabırla sürdürmeleri gerekiyor.
Yazarlarımıza de÷erli emekleri için teúekkür eder, konferansımızın bu çalıúmalara katkı
sa÷lamasını dilerim.
Raporumuzu destekleyen sponsorlarımıza da teúekkür ederek sözlerimi tamamlamak
istiyorum.
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