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İDARECİNİN SESİ / TEMMUZ / AĞUSTOS

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin gelişi-
mi izlenirken siyasal temsil, istih-
dam, eğitim ve benzeri göstergeler 

dikkate alınır. Modernleşme sürecinde 
kadının vatandaş olarak nüfus sayımına 
dâhil edilmesiyle başlayan var olma mü-
cadelesi, bugün siyaset, eğitim, hukuk, 
sağlık gibi başka alanlardaki başarılı çalış-
malarıyla devam etmektedir. Günümüz-
de kadının hemen her alandaki temsil 
düzeyinin yanında, bulunduğu pozisyon-
ların niteliği de incelenmektedir. İnsan-
lık tarihini kadın ve erkek birlikte üretse 
de yönetim ve siyaset, erkeklerin iktidar 
alanı olarak şekillendi. Ancak kadınların 
yönetim ve siyaset alanına dâhil olma 
yönündeki çabaları bu alandaki erkek ik-
tidarının büyük ölçüde kırılmasını sağladı.

Sanayileşmeyle birlikte çalışma hayatına 
daha aktif giren kadın, değişen toplum-
sal koşullar ve talepler içinde siyaset ve 
yönetim kademelerinde olmayı başardı. 

Türkiye’de kadınlar Cumhuriyetle birlikte 
bu alanlarda yer almaya başladı. Devlet 
yönetiminde kadının aktör olmasının ül-
kemizdeki gelişim seyri için anlamlı olan 
bazı konumlarda kadın temsil düzeyi, po-
zitif yönde değişim göstermektedir.

Kadın temsili açısından çok önemli olan 
göstergelerden biri, ülkelerin yasama ve 
yürütme organları içerisindeki değişim dü-
zeyidir. Çünkü bu iki erk aynı zamanda karar 
verme, politika belirleme ve uygulama açı-
sından ülke ölçeğindeki temel belirleyiciler-
dir. Bu bağlamda değerlendirildiğinde ülke-
mizdeki kadın parlamenter sayısı seçimden 
seçime artış gösterirken, şimdiye kadar Tür-
kiye Büyük Millet Meclisi’ne kadın başkan 
seçilmemiş olduğu düşünülürse bu konuda 
beklenen seviyede olduğunu söylemek pek 
mümkün görünmemektedir. Öte yandan 
yasama organında kadınların ulaşabildiği 
en üst temsil makamı ise Başkanvekilliği 
düzeyindedir. Başkanvekilliğinin Meclis Baş-

Cumhurbaşkanı 
Başdanışmanı,  

Danışmanı ve Politika 
Kurulu Üyesi Olarak

Doç. Dr. Hatice ALTUNOK

‘Kadın’



MAKALE

52

kanına vekalet etmesi ve bu konuda 
partilerin daha hassas davranmaları 
ise olumlu bir seyir olarak değerlen-
dirilebilir.

Konuya yürütme açısından bakıl-
dığında ise, bilindiği gibi önceki 
hükümet sistemi parlamenter de-
mokrasiyi esas almıştı ki, o sistem 
içerisinde yürütme iki başlı bir gö-
rünümdeydi. Yürütmenin hükümet 
kanadının başında ise icracı bir baş-
bakan bulunmaktaydı. Türkiye’de 
1993-1996 yılları arasında ilk defa 
Başbakanlık görevinde bir kadın yer 
aldı. Kamu hizmetlerinin örgütlen-
me şekli olan bakanlıklarda bakan 
düzeyinde kadın temsilinin düşük 
olduğu görülmektedir. Yürütmenin 
idari ayağı açısından konuya bakılır-
sa 2018’de uygulamadan kaldırılan 
müsteşar makamında da kadınların 
temsilinin sınırlı kaldığı bilinmek-
tedir. Mülkî idare amiri düzeyi ele 
alındığında kadın temsilinin zayıf 
olduğu görülmektedir. Yüksek yargı 
kurumlarına bakıldığında ise bu-
güne kadar sadece Anayasa Mah-
kemesi’nde 1, Danıştay’da 3 kadın 
başkan görev yapmıştır. Danıştay’ın 
mevcut başkanı da kadındır. Bu ku-
rumlar üye sayıları açısından ince-
lendiğinde de cinsiyet eşitliğinden 
uzak bir görünüme sahip olduklarını 
belirtmek gerekir.

Cumhuriyetin kuruluşundan gü-
nümüze genel olarak kadın temsili 
istenilen düzeyde olmamasına rağ-
men, özellikle 2000’li yıllarla birlikte 
belirgin bir şekilde temsil düzeyinin 
arttığı gözlenmektedir. Siyasi parti-
lerde kadınların yer alma istekleri-
nin artması ve parti yönetimlerinin 
kadın üye sayılarını arttırmaya çalış-
ması, üniversitelerde kadın araştır-
ma merkezlerinin yaygınlaşması, Ka-
dının Statüsü Genel Müdürlüğü’nün 
kurulması, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği 
Komisyonu’nun kurulması ve kadın 
istihdamına yönelik çalışmaların ka-

dın temsili konusunda etkili olduğu 
anlaşılmaktadır.

Kadınların siyasete katılma ve yöne-
tim kadrolarında yer alma istekleri 
günümüzde devletin en üst yönetimi 
düzeyinde de karşılık bulmuştur. Bu 
bağlamda Cumhurbaşkanının ‘baş-
danışmanları ve danışmanları’ olarak 
adlandırılan yakın ekibinde kadınların 
yer almaya başlaması kamu politika-
sı süreçleri için önemli bir aşamaya 
işaret etmektedir. Cumhuriyetin ku-
ruluşundan bugüne kadar Cumhur-
başkanlığı başdanışman ve danışman 
kadrosunda kadınların yer alması 
2000’li yıllarda başlamıştır. 2007-
2014 süresinde başdanışman olarak 
görev yapanlar arasında kadın sayısı 
2’dir. 2014 yılında Cumhurbaşkanı se-
çilen Recep Tayyip Erdoğan dönemi-
ne gelindiğinde ise başdanışman ve 
danışmanlar arasında kadın sayısında 
belirgin bir artış yaşandı. 35 başdanış-
mandan 9’u kadınlardan atandı.

24 Haziran 2018 seçimlerinden 
sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemine geçildi ve 1 Sayılı Cum-
hurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 
3’üncü maddesinde Cumhurbaşka-
nı Başdanışmanı ve Danışmanına 
ilişkin düzenlemelere yer verildi. 
Buna göre; Cumhurbaşkanı, ken-
disine danışmanlık ve verdiği diğer 
görevleri yapmak üzere Cumhur-
başkanı Başdanışmanı ve Cumhur-
başkanı Danışmanı atayabilecektir. 
Bu çerçevede; kadınlar Cumhur-
başkanı başdanışmanı ve danışma-
nı konumunda görünürlük kazandı. 
Sayısal görünümüne bakıldığında 
ise yeni sistemin teşkilat yapısında 
atanan başdanışmanların 8’inin, da-
nışmanların da 7’sinin kadınlardan 
atandığı görülmektedir.

1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Karar-
namesi ile Cumhurbaşkanlığı Hü-
kümet Sisteminde kamu politika-
sı sürecinin yeni aktörleri olarak 
Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları 

oluşturuldu. Kararnamenin 20’inci 
maddesine göre oluşturulan Po-
litika Kurullarının sayısı 9’dur. Bu 
Kurullar; Bilim, Teknoloji ve Yenilik 
Politikaları Kurulu, Eğitim ve Öğ-
retim Politikaları Kurulu, Ekonomi 
Politikaları Kurulu, Güvenlik ve Dış 
Politikalar Kurulu, Hukuk Politikaları 
Kurulu, Kültür ve Sanat Politikaları 
Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları 
Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Ye-
rel Yönetim Politikaları Kurulu’dur. 
Kurullara atanan 77 üyenin 19’unu 
kadınlar oluşturmaktadır.

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı, 
danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı po-
litika kurulu üyesi olarak kadınların 
etkin yönetim kademelerinde görev 
alması, devlet başkanlığının işleyişi-
ni yönlendirme, politika belirleme, 
uygulama ve değerlendirme gibi 
süreçlerin kadının aktör olmasına 
imkân verecek nitelikte şekillenme-
ye başladığının bir göstergesi olarak 
değerlendirilebilir. Kadının kendisi-
ne yazılan cinsiyet rollerini aşarak 
güvenlikten teknolojiye, ekonomi-
den turizme kadar tüm alanlarda 
yer alması büyük önem taşımakla 
birlikte, kamusal alanda karar alma 
ya da kararların şekillenmesini et-
kileyen konumlarda yer alması ayrı 
bir öneme sahiptir. Başta kadın po-
litikaları olmak üzere tüm alanlarda 
kadın temsilinin artması hem bu 
mekanizmalarda cinsiyet dağılımı-
nın dengelenmesi ve kadının konu-
munun güçlenmesi açısından, hem 
de toplumun genelini ilgilendiren 
konularda farklı bir bakış açısının 
yer alması açısından önemli bir yön-
lendirici etkiye sahip olabilecektir.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı, 
Danışmanı ve Politika Kurulu Üyesi 
konumunda kadın temsilinin artması 
Cumhurbaşkanının liderlik vizyonun-
dan kaynaklanan bir tercih olarak 
yansımakla kalmayıp, bu durumun 
ulusal ve uluslararası toplumsal cin-
siyet eşitliği göstergelerine olumlu 
yansımalarının olacağı açıktır.


