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8 Aralık 2020

Türkiye, Siyasi Kararlara Katılımda Eşitlikten Çok Uzak
esitlikadaletkadin.org/ceid-raporu-siyasi-kararlara-katilimda-esitlik-yok

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği’nin yayımladığı rapora göre kadınların
siyasal kararlara katılım göstergeleri yetersiz. Raporda, 2017-2020
döneminde siyasal kararlara eşit katılım olmadığı belirtiliyor.

5 Aralık 1934’te kadınlara “Seçme ve Seçilme Hakkı” tanındı. Cinsiyet Eşitliği İzleme

Derneği tarafından 5 Aralık 2020’de yayımlanan raporda, kadınların siyasal kararlara

katılım göstergelerinin yetersiz olduğu ortaya çıktı.

Prof. Dr. Serpil Sancar tarafından hazırlanan “Siyasal Kararlara Katılımda Toplumsal

Cinsiyet Eşitliği” raporuna göre, 2017-2020 döneminde Türkiye ile ilgili hazırlanan

raporların da gösterdiği gibi, siyasal kararlara eşit katılım söz konusu değil.

Hem siyasette hem de birçok farklı alanda kadınların katılım oranlarının Avrupa

Birliği’nin (AB) gerisinde olduğuna vurgu yapılan rapora göre, Meclis’teki kadın

milletvekili oranının ise yüzde 17 olduğuna dikkat çekildi. AB ortalaması ise yüzde 30.

1934’ten bu yana yapılan 23 genel seçimde Meclis’e giren 11 bin 385 milletvekilinin sadece

598’i kadın.

Kadınların temsili hep az

Milletvekili oranlarının partilere göre dağılımına yer verilen rapordaki oranlar şöyle: HDP

yüzde 40, AKP yüzde 18, CHP yüzde 13, MHP yüzde 8, İYİ Parti, yüzde 7.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde 8.257 belediye başkan adayından sadece 652’si kadın

(yüzde 7).

http://esitlikadaletkadin.org/ceid-raporu-siyasi-kararlara-katilimda-esitlik-yok/


2/2

1389 beled,ye başkanı koltuğundan sadece 42’sinde kadınlar oturuyor (yüzde 3). HDP’den

22, CHP’den 10, AK Parti’den 7; MHP’den 1 ve bağımsız 2 kadın belediye başkanı seçildi.

Bu oran belediye meclis üyeliklerinde yüzde 2; İl genel meclis üyelklerinde ise yüzde 1.

50 bin 157 muhtarın sadece 1071’si kadın (yüzde 2)

Raporda yer verilen diğer veriler şu şekilde:

* Bakanlıkların üst düzey bürokratları arasında kadın oranı yüzde 8.

* Merkez bankası Başkanlığı, Banka Meclisi, Para Politikası Kurulu’nda kadın sayısında

AB ortalaması  yüzde 20 iken, Türkiye’de bu görevlerde kadınlar hiç yer almadı.

* BİST 50 endeksindeki şirketlerin yönetimlerinde kadın oranı yüzde 14 iken AB

ülkelerinde benzer şirketlerdeki kadın oranı yüzde 26.

* Üst yargı kurumlarında kadın (Danıştay, Sayıştay, Yargıtay, Anayasa Mahkemes, HSYK

üyesi kadın ) oranı AB ülkelerinde %42 ken Türkiye’de  yüzde 16. İşveren sendikalarında

kadın üye AB’de yüzde 16 Türkiye’de ise yüzde 7.

* Tüm düzeylerdeki akademik kadroda kadın oranı yüzde 45 olmasına rağmen, 197

rektörden sadece 17’s kadın, profesörlükte erkeklerin sayısı kadınların iki katı.

CEID’in bilgi notuna buradan ulaşabilirsiniz.
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