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Özet 
Kadının siyasal parti temsilinin dinamiğinin incelenmesiyle, parti teşkilatının kurumsal değişiminde, karar 
almada kadınları dahil etme stratejilerinin geliştirilmesini gözetme düzeyi ile adayların hem ideoloji hem de 
kurumsal işlevinin gelişimine etkisi anlaşılabilir. Yerel siyasette kadının dışlanması değil, içerilmesi yönünde 
gelişim ihtiyacı daha belirgin anlaşılabilir. Cinsiyet siyasetinin, kadınlar için yeni bir buluş mu olacağı, kadının 
oy verme hakkının yasalaşmasından günümüze uzun zaman geçse de, siyasette rol beklentilerine farklı bir tarz 
getirebilmesinin, sayısal anlamda tam gerçekleşemediği gözlemlenmektedir. Siyasal elitlere kadının katılımın 
sağlanması, “bir farklılık getireceği” söylemi üzerine de desteklenmektedir. Kadın siyasetçilerin yalnız başına 
kalacağı korkusuna karşılık çözüm olarak,  tek temel toplumsal ve dolaysıyla siyasal kategori ve de kurumsal 
siyasette farklılık algısına yanıt olarak, cinsiyet söylemi korunmaktadır. Diğer yanda parti teşkilatında temel bir 
konu olarak, adayların seçilmesi siyaseti ile ilgili olarak kurumsal özerklik ve yetki göçerimi konusu bazen 
gündeme gelebilmektedir. Parti teşkilatı siyasetinin, erkek egemen kurumsal yapıyı dönüştürmede, kitle 
siyasetini yönlendirmede, partinin gerekli mekanizmaları geliştirmesi siyasetçiler ve siyaset bilimciler tarafından 
tartışılmaktadır. Siyasal partilerde kadın aday kotasının benimsenmesi, yeni bir siyasal boyut olarak yeni 
konularda çelişki ve çatışmaya yol açabilir. Kurumsallaşma düzeyi, parti teşkilatının bürokratik niteliğini 
gösterebilir. Kadınların parlamentoda temsilinde de siyasal partilerin önemli rolü olabilir ve parti teşkilatı yapısı 
kadın temsilini, merkezileşme, kurumsallaşma ve yerelleşmeyi etkileyebilir. Parti teşkilatı, bir partinin adayların 
eşit temsiline ilişkin kuralları uygulayabilmesini etkileyebilir. Siyasal partiler, kadın adayların yerel meclislere 
seçilmesinde, siyasete görece yeni-giren kadınların statüsünü yansıtabilir. Yerelde siyasi partinin kurumsal gücü 
geleneksel parti teşkilatı ile daha demokratik teşkilat modeli üzerinden karşılaştırılabilir. Bu çalışmada, 
yukarıdaki tartışmadan hareketle, siyasette kadın temsili klasik değişkenlerden (kota ve seçilme oranı) sıyrılarak, 
parti teşkilatı ilişkileri, partinin kurumsal yapısı ve kapasitesi, kurumsallaşma düzeyi, yönetimin izlediği 
stratejiler, yerel örgütlerin özerkliği gibi değişkenler dikkate alınarak 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel 
Seçimler öncesi süreç incelenerek analiz edilecektir. 
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A Study on Local Government and Women's Representation: March 31, 2019 Local 
Elections Case  

 
 
By examining the dynamics of the political party representation of women, it can be understood the level of 
observing the development of the strategies for the inclusion of women in decision making in the organizational 
change of the party organization and the effect of the candidates on the development of both ideology and 
institutional function. In local politics, the need for development in the inclusion of women, not exclusion of 
women, can be understood more clearly. It is observed that gender politics will be a new invention for women, 
although it may be a long time since the enactment of the right of women to vote, and it cannot be realized in a 
numerical sense. The participation of women in political elites is also supported by the discourse on making a 
difference. In response to the fear that female politicians will be left alone, gender rhetoric is protected in 
response to the perception of difference in the single basic social and therefore political category and 
institutional politics. On the other hand, the issue of institutional autonomy and authority relocation on the 
politics of election of candidates as a fundamental issue in the party organization can sometimes be brought to 
the agenda. It is argued that party organization policy develops the necessary mechanisms in order to transform 
the male-dominated institutional structure and to guide the mass politics.  The adoption of the female candidate 
quota in political parties may lead to conflict in new issues as a new political dimension. The level of 
institutionalization may indicate the bureaucratic nature of the party organization. Political parties can also play 
an important role in the representation of women in parliament, and the party organization structure can affect 
women's representation, centralization, institutionalization and localization. Party organization may affect the 
ability of a party to apply rules on equal representation of candidates. Political parties may reflect the status of 
women who are relatively new to politics in the election of female candidates to local assemblies. Locally, the 
institutional power of the political party can be compared over the traditional party organization and the more 
democratic organization model. In this study, taking into consideration the variables such as party organization 
relations, the institutional structure and capacity of the party, the level of institutionalization, the strategies 
followed by the management, the autonomy of local organizations, rather than the classical variables (quota and 
election rate) in women's representation for 31 the March 2019 pre-election process will be analyzed.  
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