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ÖNSÖZ 
 
 
Ka.Der Ankara kurulduğu 1998 yılından beri eşit temsil ve katılım alanında kadınlarla 
çalışmaktadır. Yapılan kampanya, eğitim, lobi faaliyetleri göstermektedir ki kadınlar siyaset 
alanında ne kadar güçlü ve aktif olurlarsa olsunlar yasal düzlem cinsiyet körü haliyle mevcut 
ataerkil siyaset alanını güçlendirmekte ve kadınların önüne engeller koymaktadır.  
 
Türkiye’de siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu başta olmak üzere siyaset alanını düzenleyen 
yasal metinler cinsiyet eşitsizliğini giderecek herhangi bir düzenleme içermeyerek var olan 
eşitsizliği her düzeyde yeniden üretmekte ortadan kaldırılmasına engel olmaktadır. Bu bağlamda 
toplumun her düzeyinde kadınların varoluşu ve hayata katılımı için başta cinsiyet körü bu yasaların 
değişmesi eşitlik için birincil kuraldır. 
 
Bunun en belirgin yaşandığı bir diğer alan ise partilerin tüzükleridir. Bu çalışma bu bilgi ve 
deneyim ekseninde ilki 2011 yılında hazırlanan “Siyasi Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet 
Üzerinden Bakmak” çalışmasının katkıları ekseninde 2015 yılında genel seçimlere giren partilerin 
tüzüklerini mercek altına almaktadır.  
 
Yapılan inceleme çeşitli düzeylerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dönük çalışmalar yapan 
partilerin kendilerine ayna tutmayı hedeflemektedir. Bu yolla siyasi partilerin temel dokümanları 
olan tüzüklerde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak, bu partilerde mücadele eden kadınların 
yarışa eşit koşullarda girmesini sağlayacak düzenlemeler için bir ilk adım olma amacı taşımaktadır. 
 
Bu çalışma aynı zamanda Ka.Der Ankara’nın, eşitsiz bir düzlemde kendi partilerinde var olma ve 
siyaset yapma mücadelesi sürdüren tüm kadınlarla dayanışmasının bir sonucudur. 
 
Hatice Kapusuz 
 

ÖNSÖZ

Ka.Der Ankara kurulduğu 1998 yılından beri eşit temsil ve katılım alanında 
kadınlarla çalışmaktadır. Yapılan kampanya, eğitim, lobi faaliyetleri göstermektedir 
ki kadınlar siyaset alanında ne kadar güçlü ve aktif olurlarsa olsunlar yasal düzlem 
cinsiyet körü haliyle mevcut ataerkil siyaset alanını güçlendirmekte ve kadınların 
önüne engeller koymaktadır.

Türkiye’de siyasi partiler kanunu ve seçim kanunu başta olmak üzere siyaset 
alanını düzenleyen yasal metinler cinsiyet eşitsizliğini giderecek herhangi bir 
düzenleme içermeyerek var olan eşitsizliği her düzeyde yeniden üretmekte ortadan 
kaldırılmasına engel olmaktadır. Bu bağlamda toplumun her düzeyinde kadınların 
varoluşu ve hayata katılımı için başta cinsiyet körü bu yasaların değişmesi eşitlik için 
birincil kuraldır.

Bu çalışmanın ilki Simten Coşar’ın editörlüğünde oluşturulan Ka.Der Ankara 
İnceleme Komitesi tarafından 2011 yılında yapılmış ve çalışma çıktıları “Siyasi Parti 
Belgelerine Toplumsal Cinsiyet Üzerinden Bakmak” başlığıyla raporlaştırılmıştır. 
Kadın Koalisyonu Seçim İzleme Grubu bu çalışmada yer alan AKP, CHP, MHP, 
BBP ve HDP tüzük ve programlarını 2015 yılında katılım perspektifi üzerinden 
güncellemiştir. Ka.Der Ankara bu kitabıyla geçmişten gelen bu çalışmaları göz 
önünde bulundurarak ve genişleterek 2015 yılında genel seçimlere giren partilerin 
tüzüklerini mercek altına almaktadır.

Yapılan inceleme çeşitli düzeylerde toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dönük çalışmalar 
yapan partilerin kendilerine ayna tutmayı hedeflemektedir. Bu yolla siyasi partilerin 
temel dokümanları olan tüzüklerde cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldıracak, bu 
partilerde mücadele eden kadınların yarışa eşit koşullarda girmesini sağlayacak 
düzenlemeler için bir ilk adım olma amacı taşımaktadır.

Bu çalışma aynı zamanda Ka.Der Ankara’nın, eşitsiz bir düzlemde kendi partilerinde 
var olma ve siyaset yapma mücadelesi sürdüren tüm kadınlarla dayanışmasının bir 
sonucudur.

Hatice Kapusuz
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Hatice Kapusuz 
 

Değerlendirme Ölçütleri 
 
Seçime Giren partiler Ka.Der Ankara ekibi tarafından aşağıdaki ölçütler çerçevesinde incelenmiştir. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seçime girme yeterliliği olan 31 partiden 20'si YSK'ya milletvekili aday listesini sunarak seçime 
girmiştir. Seçime giren ve çalışmamızda analiz ettiğimiz partilerin listesi aşağıdadır. Sıralamada 
alfabetik sıralama temel alınmıştır.  
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Ahlâk 
• Demokrasi 
• Sivil toplum 
• Rekabet 
• Fırsat eşitliği 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Parti içi disiplin mekanizması toplumsal cinsiyet eşitliği gözetilmeden düzenlenmiştir. 
• Tüzükte disiplin cezası gerektiren fiillerin belirlenmesinde cinsiyet temelli bir yaklaşım 

gözlemlenmemekte, diğer bir ifadeyle cinsiyetçi bir yaklaşım hâkim kılınmaktadır 
(Madde 117).  

• Tüzükte, “demokrasi, insan hakları ve hukukun evrensel temel kural ve normlarına 
aykırı faaliyetlere katılmak, destek olmak yahut bizzat aykırı eylem ve işlemlerde 
bulunmak” disiplin cezası gerektiren fiiller arasında sayılmakta, ancak, bu fiillerin 
kadın haklarıyla ilişkisi somutlanmamaktadır. 

• Tüzükte, “parti yöneticileri ve üyelerine karşı şiddet uygulamak” disiplin cezası 
gerektiren fiiller arasında sayılmaktadır. Ancak, yapısal şiddetin en yaygın biçimi olan 
kadına yönelik şiddetin dillendirilmemesi cinsiyet körü ve dolayısıyla cinsiyetçi 
yaklaşıma işaret etmektedir (Madde 117/9).  

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Program’da bu yönde bir madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Program’da bu yönde bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Program’da bu yönde bir madde yok. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Programda, Kadın başlığı altında açılmış bir bölüm vardır (5.7). Bu bölümde 
“…kadınların kamusal yaşama katılımının özendirilmesi, kadınların partiye üye 
olmalarının ve siyasette faal rol oynamalarının özendirilmesi, kadınla ilgili dernek, 
vakıf ve sivil toplum örgütlerine destek sağlanacağı, kadınları ilgilendiren yasal 
düzenlemeler yapılırken bu örgütlerle işbirliği yapılacağı, kadına yönelik şiddetin 
ayrıca cinsel ve ekonomik istismarın önlenmesinin partinin öncelikli politikaları 
arasında yer alacağı” taahhüt edilmektedir.  

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Parti programında özellikle Kadın başlıklı bölümde (5.7) kadın haklarıyla ilgili 

sorunların çözüme kavuşturulması partinin öncelikli amaçları arasına yerleştirilmiştir.  
• Paralel bir şekilde, yine aynı başlık altında CEDAW kapsamındaki ilkelerin 

uygulanmasının sağlanacağı taahhüt edilmektedir. Bu taahhüdün program içerisinde 
görünür kılındığı bir başka başlık “Çalışma Hayatı” bölümüdür (5.6). Bu başlık altında 
parti, “çalışma hayatında cinsiyet ayrımcılığının önüne geçilecek, eşit işe eşit ücret ve 
liyakat prensibi çalışma hayatında hakim kılınacaktır” vaadinde bulunmaktadır. Ancak, 
programın diğer kısımlarında, bu taahhütlerle çelişen (eril) yaklaşımın işaretlerini 
görmek mümkün. 

• Programda, parti-içi işleyişin serbest rekabet üzerinden okunması ve fırsat eşitliği 
vurgusu kadın hakları eksenindeki önemli taleplerden olan pozitif ayrımcılık ilkesini 
kategorik olarak dışlamaktadır.  
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sorunların çözüme kavuşturulması partinin öncelikli amaçları arasına yerleştirilmiştir.  
• Paralel bir şekilde, yine aynı başlık altında CEDAW kapsamındaki ilkelerin 

uygulanmasının sağlanacağı taahhüt edilmektedir. Bu taahhüdün program içerisinde 
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programın diğer kısımlarında, bu taahhütlerle çelişen (eril) yaklaşımın işaretlerini 
görmek mümkün. 

• Programda, parti-içi işleyişin serbest rekabet üzerinden okunması ve fırsat eşitliği 
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kategorik olarak dışlamaktadır.  

• Programda, “Sağlık” başlığı altında (5.4) kadın sağlığı doğrudan aile yapısı içerisinden 
ve annelik rolüne referansla ele alınıyor.  Yine aynı şekilde, cinsiyet ayrımcılığının 
engellenmesine referans, partinin öncelikler listesinde “Eğitim” başlığı altında 
veriliyor. 

• Parti programında, “Aile ve Sosyal Hizmetler” başlıklı bölüm, içerdiği muhafazakâr 
anlayış gereği kadın haklarıyla ilgili yukarıda sıralanan taahhütlerle çelişmektedir 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• AK Parti Kadın Kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• İnsan 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Eşit Yurttaşlık 
• İnsan Hakları 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Disiplin mekanizmasında ceza gerektiren konular içinde kadınlara dönük şiddet taciz 

gibi konuları içermemektedir. 
3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 

• Tüzükte bu konuda bir madde yok. 
4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 

• Tüzükte bu konuda bir madde yok. 
5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 

• Tüzükte bu konuda bir madde yok. 
6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 

verilmiş mi? 
• Tüzükte bu konuda bir madde yok. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte kadın istihdamının desteklenmesi partinin amaçları arasında yer almaktadır. 
• Programda Kadın Politikaları bölümü yer almaktadır. Bu bölümde eşitliğin sağlanması 

için, temsil, katılım, istihdam, okur yazarlık, şiddetle mücadele gibi konularda yasal 
düzenlemeler öngörülmektedir.  

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Partinin kadın kolları tüzüğü yok 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Programın “Hukuk Devleti, Adalet, Hak ve Özgürlükler” bölümünde cinsel yönelim ve 

cinsiyet kimliğine bağlı ayrımcılıkla mücadele edileceği belirtilmektedir. 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Herkes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Aile  
• Ekonomi  
• Vatan 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 
7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 

• Kadın ve kadın hakları aile kapsamında ve çocuklarla birlikte ele alınıyor: 
“Aile içinde kadına layık olduğu önem verilerek yeri korunacak ve her türlü istismarı 
önlenecektir.” 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Muhafazakar ve erkek egemen bir kitle 
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10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Muhafazakar ve erkek egemen bir kitle 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Atatürk İlkeleri 
• Eşit Yurttaşlık 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Disiplin mekanizması bu konuları kapsamamaktadır. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Bu konuda bir madde tüzükte yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Bu konuda bir madde tüzükte yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Parti bütçesinin %10’un kadın kollarına ayrılması öngörülüyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Tüzükte (Madde 58/7) kadın, engelli ve gençlerin temsili konusunda parti meclisinin özen 

gösterileceği ifade ediliyor.  
• Katılımcı demokrasi parti amaçları içinde yer alıyor. 
• Ancak doğrudan kadınların aktif katılımına dönük bir düzenleme yer almıyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Program ve tüzükte kadın hak sahibi birey olarak ele alınıyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• CHP Kadın Kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve programda bu konuda bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Yurttaşlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

a. Eşitlik,  
b. Siyasi değişim,  
c. Barış,  
d. Eğitim 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
Evet. Kadınların katılımı konusunda programda ve tüzükte yer alan bölümler şu şekilde; 

• “Siyaset Okulları yoluyla kadınlara ve gençlere siyasete katılmaları için destek 
olunması  

• Parti teşkilatının her kademesinin kurulmasında iki cinsiyetten de en az %20 katılımın 
sağlanması. 

• Parti programında kadınların siyasete katılımını arttırmakla ilgili bölümde “Toplumun 
yarısını oluşturmaları sebebiyle kadın temsilinin %50 olması” vurgulanırken aynı 
bölümde kadının siyasete katılımından önce çocuk esirgeme kurumları ve 
bakımevlerinin arttırılacağı vurgusu yapılmış. Yani kadın yine annelikle beraber 
düşünülüyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Parti programında kadın eşit vatandaşlık ekseninde ele alınıyor, eşitlik için önlem alınacağı 

belirtiliyor. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Tüzük mevcut değil. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Tüzükte ve programda, ayrımcılık ve hedef kitle tanımlarında cinsel yönelim yer 
almaktadır.  Bu bölümde cinsel yönelim ve cinsel tercih kavramlarının ikisi de 
kullanılmaktadır. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Seçmenler, vatandaşlar. 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Atatürk İlkeleri 
• Eşit Yurttaşlık 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Disiplin mekanizması bu konuları kapsamamaktadır. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Bu konuda bir madde tüzükte yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Bu konuda bir madde tüzükte yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Parti bütçesinin %10’un kadın kollarına ayrılması öngörülüyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Tüzükte (Madde 58/7) kadın, engelli ve gençlerin temsili konusunda parti meclisinin özen 

gösterileceği ifade ediliyor.  
• Katılımcı demokrasi parti amaçları içinde yer alıyor. 
• Ancak doğrudan kadınların aktif katılımına dönük bir düzenleme yer almıyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Program ve tüzükte kadın hak sahibi birey olarak ele alınıyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• CHP Kadın Kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve programda bu konuda bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Yurttaşlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

a. Eşitlik,  
b. Siyasi değişim,  
c. Barış,  
d. Eğitim 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
Evet. Kadınların katılımı konusunda programda ve tüzükte yer alan bölümler şu şekilde; 

• “Siyaset Okulları yoluyla kadınlara ve gençlere siyasete katılmaları için destek 
olunması  

• Parti teşkilatının her kademesinin kurulmasında iki cinsiyetten de en az %20 katılımın 
sağlanması. 

• Parti programında kadınların siyasete katılımını arttırmakla ilgili bölümde “Toplumun 
yarısını oluşturmaları sebebiyle kadın temsilinin %50 olması” vurgulanırken aynı 
bölümde kadının siyasete katılımından önce çocuk esirgeme kurumları ve 
bakımevlerinin arttırılacağı vurgusu yapılmış. Yani kadın yine annelikle beraber 
düşünülüyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Parti programında kadın eşit vatandaşlık ekseninde ele alınıyor, eşitlik için önlem alınacağı 

belirtiliyor. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Tüzük mevcut değil. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Tüzükte ve programda, ayrımcılık ve hedef kitle tanımlarında cinsel yönelim yer 
almaktadır.  Bu bölümde cinsel yönelim ve cinsel tercih kavramlarının ikisi de 
kullanılmaktadır. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Seçmenler, vatandaşlar. 
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1.   Parti programında ön plâna çıkan temalar:  

• Eşitlik 
• Özgürlük  
• Demokrasi 

2. Parti içi disiplin mekanizması:  

• Tüzükte taciz, şiddet vb durumlarda işletilebilecek mekanizmalara dair herhangi bir madde 
yok. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 

• Tüzükte bu konuyu düzenleyen herhangi bir madde yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 

• Tüzükte bu konuda herhangi bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 

• Tüzükte herhangi maddi düzenlemelere ilişkin bir madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Parti tüzüğünde farklı sosyal dengeleri göz ederek gençlerin ve kadın katılımının 
özendirilmesi, ve gözetilmesi ilke olarak benimsenirken, katılımın evden başlayacağının 
altı çizilmiş.  

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 

• Parti programında kadınlar ekonomi bölümünde piyasadan dışlanan gruplar içinde alınmış 
ve piyasa entegrasyonu hedeflenen bir grup olarak ele alınmış 

8. Parti Tüzüğü ile Kadın Kolları Tüzüğü uyum içinde mi, çelişiyor mu? 

• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bu konuda herhangi bir madde yok. 
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10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle: 

• Herkesin katılım sağlayabildiği, eşitliği savunan bireyler 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Emek sömürüsü 
• Halk iktidarı 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Programda kadınların sömürüye bağlı sosyal ve ekonomik hayattan dışlandıkları 

vurgulanarak bu konuda kadın örgütleri ile çalışılacağı ve ne gerekiyorsa yapılacağı ifade 
ediliyor ancak somut bir hedeften bahsedilmiyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte ve programda kadın eşit bir birey olarak değil asli unsur olan erkeklerin bir 

uzantısı olarak ele alınıyor. Metinlerde “kadın organizması”, “Kadınlarımız” gibi ifadeler 
kullanılıyor. 

• Bununla birlikte kadının emek sömürüsü ve cinsel sömürüsü vurgulanıyor. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın Kolları yok 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Bu konuda herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Halk 
• Emekçi Kesimler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13

1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Emek sömürüsü 
• Halk iktidarı 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzük ve Programda böyle bir madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Programda kadınların sömürüye bağlı sosyal ve ekonomik hayattan dışlandıkları 

vurgulanarak bu konuda kadın örgütleri ile çalışılacağı ve ne gerekiyorsa yapılacağı ifade 
ediliyor ancak somut bir hedeften bahsedilmiyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte ve programda kadın eşit bir birey olarak değil asli unsur olan erkeklerin bir 

uzantısı olarak ele alınıyor. Metinlerde “kadın organizması”, “Kadınlarımız” gibi ifadeler 
kullanılıyor. 

• Bununla birlikte kadının emek sömürüsü ve cinsel sömürüsü vurgulanıyor. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın Kolları yok 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Bu konuda herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Halk 
• Emekçi Kesimler 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Eşitlik 
• Demokrasi 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte disiplin mekanizması bölümü cinsiyet eşitliğini sağlayacak biçimde 

düzenlenmiş kadın ve LGBTİ’leredönük her tür şiddet öze alan dahil disiplin cezası 
kapsamına alınmıştır. Bu konu madde 58’de şu şekilde düzenlenmiştir. 
“Özel alan” dahil, kadına ve LGBTİ bireylere yönelik fiziksel ve/veya psikolojik her 
türlü şiddet, baskı, tehdit, cinsel taciz, aşağılama, egemenlik kurma gibi cinsiyetçi 
uygulamalara karşı aşağıdaki yaptırımlar uygulanır.  
Psikolojik baskı, şiddet: Uyarı, tekrar(lar)ı halinde üyelikten geçici uzaklaştırma 
ve/veya kesin çıkarma.    
Cinsel taciz, fiziksel şiddet: Üyeliği süreli dondurma, tekrar(lar)ı halinde geçici 
ve/veya kesin çıkarma. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve programda bu konuda bir madde yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bu konuda bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Doğrudan bir mekanizma olmamakla birlikte eşitlik sağlanana kadar kadınlar lehine 

pozitif ayrımcılık ilkesinin benimsendiği ifade edilmektedir. 
6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 

verilmiş mi? 
• Parti tüzüğünde “Tüm karar alma mekanizmalarında kadınlar lehine en az eşit temsili 

esas alır ve uygular.” örgütlenme ilkesininbenimsendiği ifade edilmiştir. 
7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 

• Kadınlar program ve tüzükte hak sahibi eşit özneler olarak ele alınmaktadır. Partinin 
kadın özgürlük mücadelesini ve taleplerini desteklediği ifade edilmektedir. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Partinin bir kadın kolları mekanizması yok, bunun yerine kadınlarla ilgili konularda bir 

karar mekanizması olarak Kadın Meclisi var. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Program ve tüzükte cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine bağlı ayrımcılıkla mücadele 
yer alıyor. LGBTİ bireyler amaç bölümünde asli unsur olarak tarifleniyor. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Herkes 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Milli ve manevi değerler 
• Milliyetçilik 
• Milli birlik ve bütünlük 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Disiplin mekanizmaları bu konularla ilgili bir düzenleme içermemektedir. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve programda bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzük ve programda bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzük ve programda bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Tüzük ve programda bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır. 
7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 

• Tüzükte kadın, sadece kadın kolları üzerinden tanımlanıyor. Programda kadınlar 
dezavantajlı grup olarak tanımlanıyor ve kadınlara karşı her tür ayrımcılığın karşısında 
mücadele edileceği belirtiliyor.  

• Kadın, aile ve çocuk kategorisi bir arada tanımlanıyor ve kadın ailenin bir unsuru 
olarak görülüyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• MHP Kadın Kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve programda bu konuda bir düzenleme yer almamaktadır. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Türk Milleti 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Millet  
• Ahlak  
• Din  

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Doğrudan böyle bir mekanizma tanımlanmıyor  

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte herhangi bir madde yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte herhangi bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte herhangi bir madde yok. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Hayır, Kadın Kolları’na da normal üyelikle aynı usul kullanılarak üye olunacağı ifade 

ediliyor. 
7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 

• Tüzükte yalnızca kadın kollarının kurulması ve kadınların üyelikleri ile ilgili maddeler var. 
• Programda ise çalışma şartları, medyadaki yansıma ve evlilik konularına değiniliyor. Bu 

bölümde kadın, “Türk kadınlığı”, “iffet” gibi hem etnik temelde hem de ahlaki normlar 
içinde ele alınıyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Bu konuda herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Millet ve milliyet kavramına önem veren kitle 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Halkın refahı,  
• Muhafazakarlık  

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Herhangi bir madde yok. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Herhangi bir madde yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Herhangi bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Herhangi bir madde yok. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Herhangi bir madde yok. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Parti programında kadın, temel olarak aile içinde ve annelik ekseninde ele alınıyor, 

evlilikle ilgili geniş tanımlara yer veriliyor. Bununla birlikte çalışma hayatında kadınlar ve 
engellilerle ilgili özel tedbir alınması hedefleniyor.  

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Muhafazakar kitle 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Halkın refahı,  
• Muhafazakarlık  

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Herhangi bir madde yok. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Herhangi bir madde yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Herhangi bir madde yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Herhangi bir madde yok. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Herhangi bir madde yok. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Parti programında kadın, temel olarak aile içinde ve annelik ekseninde ele alınıyor, 

evlilikle ilgili geniş tanımlara yer veriliyor. Bununla birlikte çalışma hayatında kadınlar ve 
engellilerle ilgili özel tedbir alınması hedefleniyor.  

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Muhafazakar kitle 

 

1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Eşitlik  
• Özgürlüke  
• İşçi sınıfı haklarının savunması 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 

• Genel bir şiddet maddesi bulunuyor, kadına dönük şiddetle ilgili bir düzenleme yer 
almıyor. 

• Kadına yönelik şiddet bölümünde ise: “Millî Hükümet, erkekle kadın arasındaki yasal 
ve fiili eşitsizliği, kadına karşı ayrımcılığı, her tür şiddeti ve cinsel tacizi bütün 
temelleriyle ortadan kaldırmak için, toplumun her kesiminde seferberlik yürütecektir.” 
İfadesi yer alıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 

• Bu konuyu düzenleyen bir madde tüzükte yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 

• Bu konuyu düzenleyen bir madde tüzükte yer almıyor  

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 

• Bu konuyu düzenleyen bir madde tüzükte yer almıyor  

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Tüzükte genel olarak kadınların ve gençlerin katılımına özel önem verileceğinden 
bahsediliyor. Kadın kavramı ve yapılması planlanan değişiklikler ise programda 
vurgulanıyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 

• Tüzükte mücadele edilecek eşitsizliklerden biri olarak kadın erkek eşitsizliği olarak ifade 
ediliyor. 

• Programda çalışma koşullarının düzenlenmesi,  her tür şiddet ve tacizin ortadan kalkması, 
kadın erkek arasındaki fiili eşitsizliğin ortadan kalkması için mücadele yürütüleceğinden 
bahsediliyor. Aynı zamanda siyasal, kültürel ve toplumsal katılım için önlemlerin alınması, 
kadın girişimciliğinin özendirilmesi hedeflenirken çalışan kadının “analığının” korunması 
için önlem alınmasının altı çiziliyor. Programda ayrıca işsiz ve kimsesiz kadınların 
çocuklarıyla birlikte devlet güvencesi altına alınması ile “kadın ticareti ve fahişelik” 
sorununun altında yatan toplumsal ve ekonomik sebeplerle mücadele edileceği ifade 
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ediliyor. Bununla birlikte ayrımcılığa neden olan eğitim ve iletişim araçlarındaki 
söylemlerin ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bu konuda herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Eşitliği ve özgürlüğü savunan her kesimden insan 
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ediliyor. Bununla birlikte ayrımcılığa neden olan eğitim ve iletişim araçlarındaki 
söylemlerin ortadan kaldırılacağı belirtiliyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bu konuda herhangi bir madde yok. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Eşitliği ve özgürlüğü savunan her kesimden insan 

 

 

 
 

1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Bağımsızlık  
• Ekonomik gelişme 
• Eşitlik  
• Kürt Sorunu  

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Parti içindeki disiplin soruşturulmalarında kadına yönelik suçların görüşülmesine öncelik 

verileceği belirtiliyor.  
• Özel alan dahil kadınlara yönelik her türlü şiddet ve tacizde bulunan üyeye kınama, geçici 

çıkarma ya da kesin çıkarma cezası verileceği maddesi mevcut. 
3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yok 
4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yok 
5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yok 
6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 

verilmiş mi? 
• Parti programında “Partimiz erkek ağırlıklı siyasetten rahatsızlık duyuyor. Kadının bu 

alanda hak ettiği yere sahip olabilmesi için gerekli önlemler alınacak, yasal düzenlemeler 
yapılacaktır” denilmiştir fakat parti tüzüğünde bunun yansımasıgörülmüyor.  

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Parti programında “Kadın Sorunu” başlıklı bir bölüm hazırlanmış. Bu bölümde kadının 

toplumdaki ikincil konumundan rahatsızlık duyulduğu, kadının iş ve siyaset hayatına 
katılımının kolaylaştırılacağı belirtilmiş.  

• Kadına yönelik şiddetle ilgili yine programda “Kadına uygulanan şiddet, toplumun ve 
bireyin kendine duyduğu güvensizlikten kaynaklanıyor. Türkiye toplumunun, kadının 
onurunu inciten bu utançtan kurtarılması için etkin önlemler alınacak, kadına uygulanan 
her türlü şiddet cezalandırılacaktır” ve “Partimiz şiddete uğrayan kadınların 
korunabilecekleri sığınma evlerinin kurulmasını destekler ve teşvik eder” denilmiş.  

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kollarının amacı tüzükte “Parti, kadın sorunları ile ilgili çalışmaları yürütmek, 

genel kadın hareketine destek vermek için “Kadın Kolu Örgütü” kurar” olarak 
belirtilmiş. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Bu konuyla ilgili madde yok 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Türk ve Kürt seçmenler. 
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1.  Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Özgürlük 
• Hak  
• Demokrasi 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor.. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere 
yer verilmiş mi? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl 
kullanılıyor? 

• Parti programında kadınlarla ilgili tek madde şöyle:  
“Kadın-Erkek eşitliği ilkesine sadık kalınarak mevcut sistemde özellikle kadınların 
istismarına yol açan mevzuat kaldırılacak; kadınların, çocukların ve ailenin korunması 
konularına önem verilecektir.” 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 
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1.  Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Özgürlük 
• Hak  
• Demokrasi 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor.. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere 
yer verilmiş mi? 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

7.  “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl 
kullanılıyor? 

• Parti programında kadınlarla ilgili tek madde şöyle:  
“Kadın-Erkek eşitliği ilkesine sadık kalınarak mevcut sistemde özellikle kadınların 
istismarına yol açan mevzuat kaldırılacak; kadınların, çocukların ve ailenin korunması 
konularına önem verilecektir.” 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Özgürlükçü ve demokrasi kavramına önem veren bireyler. 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Birlik beraberlik 
• Milli refah 
• Aile 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Disiplin bölümü bu konuları içermemektedir. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Bu konuda bir madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Bu konuda bir düzenleme yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Bu konuda bir düzenleme yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Bu konuda doğrudan bir düzenleme yer almıyor. Ancak kadınların “en üst düzey temsili 

öngörülmektedir” ifadesi parti programında yer almaktadır. Bu konuda somut bir 
düzenlemeden ise bahsedilmemektedir. 

• Kadın ve gençler için pozitif ayrımcılık ilkesinin benimsenmektedir. 
7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte kadın sadece yan örgütlenme olan kadın kolları kapsamında teknik olarak ele 

alınıyor. 
• Programda kadın istihdamı ile eşitsizlik konuları ele alınıyor ve eşitliği sağlayıcı yasaların 

değiştirilmesi hedefleniyor 
• Ebeveynlik sadece kadın sorumluluğu olarak tanımlanmamaktadır. Bu konuda izin, kreş 

gibi önlemler öngörülmektedir. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Partinin kadın kolları tüzüğü yok. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bu konuyla ilgili herhangi bir madde yok. 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Herkes 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Demokrasi  
• Ekonomik ilerleme 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Sadece üyelik kapsamında ele alınmıştır. Parti tüzüğünde Madde 57’de il, ilçe, belde 

yönetim kurulunun görevleri bölümünde  “Başta kadın ve gençler olmak üzere, Parti'nin 
üye sayısının çoğaltılması için çalışır” ifadesi yer almaktadır 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte kadın kavramına nadiren rastlanmaktadır. Kadın kolları genel durumla eş olarak 

yan kuruluş konumunda yer almaktadır. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Kadın kolları tüzüğü hazırlanıyor 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Tüzükte bununla ilgili madde yok 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Seçmen ve özellikle partililer 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Demokrasi  
• Ekonomik ilerleme 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yok 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Sadece üyelik kapsamında ele alınmıştır. Parti tüzüğünde Madde 57’de il, ilçe, belde 

yönetim kurulunun görevleri bölümünde  “Başta kadın ve gençler olmak üzere, Parti'nin 
üye sayısının çoğaltılması için çalışır” ifadesi yer almaktadır 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte kadın kavramına nadiren rastlanmaktadır. Kadın kolları genel durumla eş olarak 

yan kuruluş konumunda yer almaktadır. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Kadın kolları tüzüğü hazırlanıyor 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Tüzükte bununla ilgili madde yok 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Seçmen ve özellikle partililer 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Toplumsal uzlaşma 
• Kalkınma 
• Türkiyecilik 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Disiplin mekanizması bu konuları içermemektedir. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bu konuda bir düzenleme yok. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bu konuda bir düzenleme yok. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bu konuda bir düzenleme yok. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Bu konuda bir düzenleme yok. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Tüzükte kadınlar, kadın kolları kapsamında teknik bir örgütlenme konusu olarak ele 

alınıyor. 
• Programda kadınlar aile bölümü içinde “kadınlarımız – kızlarımız” biçiminde muhafazakar 

ve eşitlikten uzak bir anlayış içinde tali bir unsur olarak ele alınmaktadır. 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Partinin kadın kolları tüzüğü yok. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bu konuda biz düzenleme yok 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Türk milleti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Ekonomik gelişme,  
• Eğitim. 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Tüzükte: “Partinin zorunlu organlarında her iki cinsiyetten en az % 10 oranında üye 
bulunur” ibaresi yer almakla birlikte evrensel standartları baz alan bir düzenleme yer 
almıyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor?  
• Parti programında “kadın” kelimesine yer verilmiyor. Tüzükte kadın, erkeklerle eşit 

konumda olan birey olarak geçiyor 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Tüzük mevcut değil. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bununla ilgili madde yok. 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Vatandaşlar, seçmenler 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 
• Ekonomik gelişme,  
• Eğitim. 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Tüzükte bununla ilgili madde yer almıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 

• Tüzükte: “Partinin zorunlu organlarında her iki cinsiyetten en az % 10 oranında üye 
bulunur” ibaresi yer almakla birlikte evrensel standartları baz alan bir düzenleme yer 
almıyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor?  
• Parti programında “kadın” kelimesine yer verilmiyor. Tüzükte kadın, erkeklerle eşit 

konumda olan birey olarak geçiyor 
8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 

• Tüzük mevcut değil. 
9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 

• Bununla ilgili madde yok. 
10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 

• Vatandaşlar, seçmenler 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• Bütünlük 
• Çağdaşlık 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Bu bölümde bu konular ele alınmamaktadır 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve  programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzük ve  programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Partide kadınlardan giriş aidatı alınmıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Tüzük ve  programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Kadın kolları kapsamında bir yan örgütlenme unsuru olarak görülüyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Vatandaşlar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• İşçi sınıfı 
• Sömürüsü bir dünya 
• Gericilikle mücadele 
• Sosyalizm 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Bu bölümde bu konular ele alınmamaktadır 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Partide kadınlardan giriş aidatı alınmıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Öncelikle kadın, gericilik başlığı altında ele alınarak, eşitsizlik yaratan koşullarla mücadele 

edileceği vurgulanıyor. 
• Kadınların eşitlik mücadelesinde ise sosyalizm ön koşul olarak tanımlanıyor. 
• Askerlik kadın ve erkekler için zorunlu görev olarak tanımlanıyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Herkes 
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1. Parti programında ön plâna çıkan temalar 

• İşçi sınıfı 
• Sömürüsü bir dünya 
• Gericilikle mücadele 
• Sosyalizm 

2. Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) 
• Bu bölümde bu konular ele alınmamaktadır 

3. Parti içinde kadınların çocuklarını bırakabileceği bir mekân var mı? 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

4. Toplantı saatleri kadınları da düşünerek ayarlanıyor mu? 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

5. Parti kadın adayları maddi anlamda destekleyecek bir uygulama geliştirmiş mi? 
• Partide kadınlardan giriş aidatı alınmıyor. 

6. Parti Program ve Tüzüğü’nde doğrudan “kadınların aktif katılımı”na yönelik maddelere yer 
verilmiş mi? 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

7. “Kadın” Parti Program ve Tüzüğü’nde nereye konuluyor? Kadın kavramı nasıl kullanılıyor? 
• Öncelikle kadın, gericilik başlığı altında ele alınarak, eşitsizlik yaratan koşullarla mücadele 

edileceği vurgulanıyor. 
• Kadınların eşitlik mücadelesinde ise sosyalizm ön koşul olarak tanımlanıyor. 
• Askerlik kadın ve erkekler için zorunlu görev olarak tanımlanıyor. 

8. Kadın Kolları Tüzükleri (ve kadın kollarının işleyişi ve işlevine ilişkin maddeler) 
• Kadın kolları tüzüğü yok. 

9. Parti Program ve Tüzüğü’nde homofobi 
• Tüzük ve programda bu konuyla ilgili bir düzenleme yer almıyor. 

10. Parti Program ve Tüzüğü’nde partinin hitap ettiği kitle 
• Herkes 
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Bu kitap Açık Toplum Vakfı’nın finansal desteğiyle hazırlanmıştır.Elektronik ortamda ya da basılı 
olarak ifade edilen görüşlerin sorumluluğu yazara ait olup, ifade edilen görüşler Açık Toplum 

Vakfı ve ya ortakları ile ilişkilendirilmemelidir.

Bu çalışmanın ilki Simten Coşar’ın editörlüğünde oluşturulan Ka.Der Ankara İnceleme Komitesi 
tarafından 2011 yılında yapılmış ve çalışma çıktıları “Siyasi Parti Belgelerine Toplumsal Cinsiyet 
Üzerinden Bakmak” başlığıyla raporlaştırılmıştır. Kadın Koalisyonu Seçim İzleme Grubu bu 
çalışmada yer alan AKP, CHP, MHP, BBP ve HDP tüzük ve programlarını 2015 yılında katılım 
perspektifi üzerinden güncellemiştir. Ka.Der Ankara bu kitabıyla geçmişten gelen bu çalışmaları 
göz önünde bulundurarak ve genişleterek 2015 yılında genel seçimlere giren partilerin tüzüklerini 
mercek altına almaktadır.


