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ÖZET 

Anayasanın seçme ve seçilme hakkını düzenleyen 67. maddesinde, kanunda gösterilen 

şartlara uygun olarak vatandaşların seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir siyasi parti içinde 

siyasi faaliyette bulunma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Anayasanın 10. maddesinde 

eşitlik ilkesi anayasal güvence altına alınmıştır. Demokratik bir toplumda, erkeklerin olduğu kadar 

kadınların da siyasal hayata katılımı ve karar alma mekanizmalarında yer almaları önem arz 

etmektedir. Anayasanın ve kanunların eşitlikçi düzenlemelerine rağmen ne yazık ki topluma hâkim 

ataerkil yapı, uygulamada kadınlardan ziyade erkeklerin üstün geldiği bir siyasal hayat ortaya 

çıkarmaktadır.  

Kadınların siyasal hayata katılımının önünde toplumsal, psikolojik veya sosyolojik birçok 

engel bulunmaktadır. Bunlardan bazıları; kadına toplum tarafından biçilen rol, eğitimsizlik, 

ekonomik özgürlüğe sahip olmamak, toplumsal ve kültürel yapı, siyasi sistem ve parti yapısı ve 

kadınların siyasete ilgisizliği gibi sebeplerdir. Dünyada birçok ülkede anılan engellerin aşılabilmesi 

ve kadınların siyasal hayatta eşit temsili adına hukuki bir çözüm olarak cinsiyet kotası 

uygulanmaktadır. Cinsiyet kotası, siyasal hayatta çeşitli karar alma mekanizmalarında, ulusal 

mecliste, siyasi partilerde, yerel veya bölgesel yönetimlerde kadınlara belirli oranda yer ayrılması 

olarak tanımlanabilir. Cinsiyet kotası, anayasal veya kanuni olabileceği gibi gönüllü de 

olabilmektedir. 

Ülkemizde kadınların siyasal hayata katılımı konusunda mevcut uygulama gönüllü cinsiyet 

kotası şeklinde tezahür etmektedir. Ancak siyasi partilerin tüzüklerinde yer alan gönüllü cinsiyet 

kotaları dahi kadınların eşit temsilini sağlayamamaktadır. Kanuni cinsiyet kotası uygulanması 

konusunda Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 

Komisyonu’na farklı yasama dönemlerinde teklif edilen ve kadük kalan birçok kanun teklifi 

bulunmaktadır.  

Çalışmamızda, kadınların siyasal hayata katılımının kolaylaştırılması ve kadın erkek 

eşitliğinin sağlanması amacıyla cinsiyet kotası uygulamaları ve kota uygulamalarının ülkemizde 

uygulanabilirliği incelenecektir. 
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ABSTRACT 

According to Article 67 of the Turkish Constitution, citizens have the right to vote, to be 

elected and to exercise political activity within or independently of a political party. In addition, 

Article 10 of the Turkish Constitution guarantees the principle of equality. In a democratic society, 

it is important for women to participate in political life and decision-making mechanisms. Despite 

the egalitarian arrangements of the constitution and the laws, the patriarchal structure, which 

unfortunately dominates society, creates a political life in which men are dominated rather than 

women. 

There are many social, psychological, or sociological barriers against women's 

participation in political life. Some of those; the role adopted by the society, the lack of education, 

the lack of economic freedom, the social and cultural structure, the political system and the party 

structure, and the incuriosity of women to politics. In many countries around the world, gender quota 

is applied as a legal solution for overcoming the obstacles and equal representation of women in 

political life. The gender quota can be defined as the allocation of a certain proportion of women in 

political decision-making mechanisms, national parliament, political parties, local or regional 

governments. Gender quota may be constitutional, statutory or voluntary. 

The current practice of women's participation in political life in Turkey appears as a 

voluntary gender quota. However, even the voluntary gender quotas included in the regulations of 

political parties cannot provide equal representation of women. Grand National Assembly of Turkey 

on the implementation of the legal gender quota of the Constitution and the Women and Men Equal 

Opportunities Commission has proposed many bills of law at different legislative periods and that 

bills have been shelved. 

In this study, gender quota applications and the feasibility of quota applications in Turkey 

will be examined in order to facilitate the participation of women in political life and to ensure the 

equality of women. 
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