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Sevgili kadınlar!

Artık biliyoruz ki gün,  
biz kadınlarla başlar,  
cesaretle dayanışan  
biz kadınlarla değişir!

Biz kadınlar, irademiz, bedenimiz, kimliğimiz ve emeğimiz üzerindeki 
barajları her gün hissediyor, her gün bu barajlara karşı mücadele 
ediyoruz. Kurallarını etrafımızdaki erkeklerin koyduğu bu dünyada, 
hayatımızın önüne konulan barajları, en iyi biz kadınlar tanıyoruz. 
Emeğimize ve boş vaktimize el konulduğu için vaktimizin büyük 
kısmını mutfakta ya da çocuk ve yaşlı bakımıyla geçiriyoruz. Boş çay 
bardaklarını, tabakta azalmış yemeği takip etmek hep bize düşüyor.  

Biz, elimize bir kitap ya da dergi aldığımızda üzerine gözler 
çevrilenleriz, erkek kardeşlerimizden sıra gelirse okula gidebilenleriz. 
Bizlere, sokaklar uzak, yasaklı ve tehlikelidir! Bizler, sokağı, 
mahalleyi, kenti herkesten daha az bilen ve tanıyanlarız. “Saçı uzun 
ama aklı kısa” olanlarız! “Gözleri açılsın istenmeyenleriz”. Okulda 
ve üniversitede, kimliği ve bedeni hep göz hapsinde olanlarız. 
Sürekli tetikte olmaktan, kendimizi korumaya çalışmaktan zaman 
zaman yorgun düşenleriz. Yaşama hevesi, kendini tanıma, dünyayı 
öğrenme hevesi hep dizginlenenleriz.



2

Fakat aynı zamanda tüm bu acılara, zorluklara karşı çıkabilen, 
kadın dayanışmasıyla güçlenenler de bizleriz. Kilit sözcüklerimiz, 
yeni yaşam için “cesaret” ve “dayanışma”! Bizler, dünyanın ve 
Türkiye’nin neresinde yaşarsa yaşasın barajlar ve engellerle 
karşılaşan, ötekileştirilen, dışlanan, şiddete uğrayan kadınlarla 
dayanışma içinde olmaya cesaret edebilenleriz. Bunu başaran 
kadınlar olarak, bugüne dek üzerimize örtülmeye çalışılan tüm 
geceleri zapt ettik; bize yasaklanan sokakları karış karış geri aldık; 
okullarda, evde, tarlada, işyerlerimizde, üniversitede, zindanda 
ve Mecliste kendi sözümüzün sahibi olabilmek için tüm irademizi 
ortaya koyduk.

Direndik, öğrendik, paylaştık… En karanlık günlerde bile doğru 
olanı, adil olanı, hayata dair olanı inatla ve inançla söylemeye 
devam ettik. Birlikte yaşadığımız her halkın anadilinin, kültürünün 
ve kimliğinin eşit, emeğinin de özgür olduğu; tek tipleştiren 
değil, çoğulcu ve birleştirici bir ülkeyi hayal ettik. Bundan hiç 
vazgeçmedik…

Biz kadınlar bir araya daha sık geliyoruz, birbirimize daha 
çok inanıyor ve güveniyoruz. Yan yana geldiğimizde ortaya 
çıkardığımız kolektif gücün farkındayız. Sadece seçmen kayıtları-
ruhsuz istatistikler olarak seçimden seçime hatırlanan insanlar 
olmak istemiyoruz. “Tek adam” ya da “Hep adam” sistemine her 
zamankinden daha büyük bir umutla karşı çıkıyoruz.



akp’nin erkek 
egemenliğine  

karşı kadın 
dayanışmasını

büyüteceğiz 
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Bizlere “böyle gelmiş böyle gider, binlerce yıllık düzeni nasıl 
değiştireceksiniz” dediler. 

Her yeni iktidar, bu erkek egemen sistemi kendi çıkarına göre eğdi 
büktü. AKP’li yıllar ise kadınlar için gerçekten zordu. Dini inançları 
ve milliyetçiliği arzu ettikleri erkek egemen ve faşist iktidarı 
kurmak için araçsallaştırdılar. Onlar şiddeti, erkek egemenliğini, 
öfkeyi kutsadıkça bizler şiddet gördük, bizler tecavüze uğradık, 
bizler öldürüldük! Bizlere yalnızca kendi uygun gördükleri alanlarda 
yaşama şansı verdiler. Güvenceli bir işte çalışmak istediğimizde, 
onları rahatsız edecek bir fikri savunduğumuzda, erkeklere itiraz 
ettiğimizde kapılar yüzümüze kapandı. “Biz toplumun yarısıyız, 
Meclis’te de, Belediyelerde de, her kurumda eşit temsil edilmek 
istiyoruz” diyerek hayata geçirdiğimiz eşit temsil ve eş başkanlık 
sisteminden öyle korktular ki, seçilmiş kadınların milletvekilliklerini 
düşürdüler, kadın siyasetçileri rehin alarak siyasette kendi 
sözümüzle var olmamızı engellemek istediler.

AKP, biz kadınlar için yakın tarihteki en erkek egemen iktidar 
olarak 16 yıl boyunca mücadeleyle elde ettiğimiz tüm hak ve 
özgürlüklerimizi kısıtlamaya çalıştı. Biz sözümüzü siyasete taşımak 
isterken onlar herkesi susturup tüm yetkiyi tek elde topladılar. 
Şimdi ise dünyada hiçbir demokratik rejimde örneği olmayan, tüm 
gücün “tek adam”da toplandığı bir “Cumhurbaşkanlığı rejimini” 
topluma dayatıyorlar. Çünkü hem siyasi ve hem ekonomik olarak 
artık daha fazla yönetemiyorlar. Kadınların yükselttiği sesi artık 
susturamıyorlar. Bu krizi baskın bir seçimle atlatmak, çok daha 
baskıcı, çok daha otoriter bir rejim kurmak, erkek egemenliğini 
güçlendirerek kadınlardan gelen itirazı bastırmak istiyorlar.

Türkiye farklı kökenden, dinden, mezhepten, inançtan, politik 
düşünceden insanın bir arada yaşadığı bir ülkedir. Bu çeşitliliği tek 
millet, tek devlet, tek dil, tek din hatta tek mezhep diyerek ortadan 
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kaldırmak istediler. “Kürt kadınların yaşadıkları ayrımcılığı, 
devlet şiddetini, savaşın yarattığı acıları konuşmak, yaralarımızı 
sarmak ve eşit yurttaşlar olarak birlikte yaşamak istiyoruz” 
dedik. Savaşla yanıt verdiler. “Çöktürme planı” adını verdikleri 
operasyonla hayatlarımızı işgal ettiler. Çözüm masasını devirerek 
erkek egemenliğini ve kadına yönelik şiddeti besleyen çok ağır 
bir savaşı başlattılar. Suruç'da, Ankara'da, Antep'te, İstanbul'da 
onlarca insan katledildi. Kürdistan'da kentler bombalandı, 
yakılıp yıkıldı. Binlerce insan yerinden edildi, yüzlerce yurttaşımız 
katledildi. Cudi'de başlayan yangınlarla hektarlarca orman, köy 
yakıldı, Sur, Cizre, Nusaybin, Yüksekova yerle bir edilerek içinde 
yaşayan halklarla birlikte doğası ve kültürü yok edilmek istendi. 
Bu utanç iktidarındır. Katledilen Taybet Ananın cansız bedeninin 
sokakta günlerce bırakılması, evlatlarının cenazeyi almalarının 
engellenmesi bu dönemin dehşetini yansıtmaktadır.

Bu şiddet ve düşmanlığın karşısında kadın dayanışmasıyla 
durmak mümkün! Bütün yetkiyi tek adamda toplayan başkanlık 
rejimine karşı bizler özgürlükçü, çoğulcu, katılımcı, demokratik 
ve güçlü bir parlamenter sistemi savunuyoruz. Böylece, tüm 
yetkileri tek elde toplayan bir Cumhurbaşkanlığı sistemine 
karşı; yönetimin her kademesinde ve her kurumunda cinsiyet 
eşitliğini benimseyen, demokratik bir Cumhurbaşkanlığı sistemini 
kuracağız.

Halkları karşı karşıya getirmek isteyen, kutuplaştıran ve tek 
tipleştiren; bunun da adını “yerli-milli” koyan anlayışa karşı tüm 
farklılıklarımız ile demokratik ve özgürlükçü bir Türkiye/dünya 
kuracağız.





geleceğimizi 
saray 

iktidarına 
teslim 

etmiyoruz
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AKP hükümeti kadınların sabrını 
sürekli zorluyor! 
AKP, mücadeleyle kazandığımız haklarımızı elimizden almaya 
çalışıyor. Önce, kürtajı yasaklamaya çalıştılar; Boşanmak isteyen 
kadınları erkek şiddetine karşı korumak ve destek politikaları 
geliştirmek yerine “aileyi korumak” adı altında şiddetle dolu 
evliliklerin devamını özendirdiler. Hatta, boşanmaları önlemek 
için bir komisyon kurarak şiddet uygulayan erkeğe karşı alınan 
uzaklaştırma ve tedbir kararlarını ve nafaka hakkını yeniden 
tartışmaya açtılar; Müftülere nikah kıyma yetkisi tanıyarak 
Medeni Hukuk alanında din görevlilerinin yetkilerini artırarak 
mal paylaşımı, boşanma gibi mücadeleyle elde ettiğimiz pek 
çok hakkımızı tehdit ettiler; Çocuklara yönelik cinsel istismarda 
rıza yaşını fiilen düşüren bir kanunu yasalaştırdılar; Çocukları 
istismar edenlerin çocukla evlenmeleri halinde serbest kalmalarını 
sağlayacak bir yasa tasarısı hazırladılar; Kadınların tepkisi, 
birçok defa hükümeti geri adım atmak zorunda bıraksa da AKP 
hükümeti iktidarda olduğu müddetçe kazanımlarımızın tehdit 
altında olduğunu biliyoruz. 

Bu nedenle;

• Kazanımlarımızı korumak için mücadele edeceğiz! Bedenimiz, 
emeğimiz, kimliğimiz üzerinde hiçbir erkeğin, hiçbir iktidarın 
tahakkümüne izin vermeyeceğiz. 

• Yan yana gelerek enerjimizi buluşturduğumuz kadın 
örgütleriyle birlikte çalışacağız, birlikte güçleneceğiz.

• Bizler, kadınlarla ilgili tüm sorunlara doğrudan kadınların 
ve kadın örgütlerinin çözüm geliştirdiği “Kadın Bakanlığı”nı 
kuracağız.
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• Ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, nereye gideceğimize 
kendimiz karar vereceğiz.

• Bizleri evlilik, giyim, savaş siyaseti üzerinden bölmelerine, 
makbul/makbul olmayan diye ayırmalarına izin vermeyeceğiz.

• Başörtümüze de etek boyumuza da kendimiz karar vereceğiz.

• Kendi erkek egemen çıkarlarını meşrulaştırmak için dini 
inançları araçsallaştıran iktidara karşı; kadın haklarına saygılı 
inanç özgürlüğünü savunacağız.

• Kadınların uluslararası birlikteliğinin kutlaması olan 8 Mart’ı 
kadınlar için resmî tatil ilan edeceğiz.

• Kadınların eşit, parasız, ulaşılabilir, nitelikli ve anadilinde 
eğitim ve sağlık hizmetine ulaşmalarını sağlayacağız.

• Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ+’lara karşı 
her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını 
sağlayacak adımları atıp, eşit, özgür ve onurlu bir yaşam 
sürdürebilmenin koşullarını oluşturacağız.

• Üç çocuk, beş çocuk doğurma baskısına karşı, doğurmak 
istemiyorsak doğurmayacak, istediğimiz kadar çocuk dünyaya 
getireceğiz.

• Tarih boyunca hep birlikte elde ettiğimiz kazanımlarımızdan 
asla vazgeçmeyeceğiz Neşeyle, coşkuyla, dayanışmayla ve 
umutla yaşayacağız.

• Siyasette daha çok olacağız, kadınların siyasetine ve siyasetin 
kadınlarına sahip çıkacağız.
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Her şeye rağmen direnen, mücadele eden, sokakları OHAL 
şartlarında bile terk etmeyen bir kadın hareketi var ve muktedire 
geçit vermiyor. İşte, biz gücümüzü erkek egemen gerici 
ittifaklardan değil, buradan alıyoruz. Bu gücümüzü korumak 
için yan yana, birlikte yürümeye devam etmeliyiz. Zira tarihin 
bu evresinde alacağımız tutum ve tavır geleceğimizi doğrudan 
etkileyecektir. Kadınların kadın olarak var olma hakkına yapılan 
tüm saldırılara, ortak bir kadın mücadelesinin kanallarını 
zenginleştirerek cevap vereceğiz. 

Militarist,  
Tekçi,  
Cinsiyetçi  
Bu Düzen  
Kadınlarla Değişir!
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cinsiyet 
eşitliğini 

sağlayacağız
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Türkiye, dünyada kadın erkek 
eşitsizliğinin en ağır yaşandığı 
ülkelerden biri. 
Dünya Ekonomik Forumu’nun 144 ülke üzerinden yaptığı 
araştırmaya göre, Türkiye kadın-erkek eşitliğinde 131’inci sırada. 
Türkiye sağlık konusunda 59, eğitime erişimde 101, siyasete 
katılımda 118 ve ekonomide 128’inci sırada yer alıyor. Bizler, 
eğitim hakkından erkeklerle eşit oranda faydalanamıyoruz, aynı 
işi yaptığımız erkeklerle aynı ücreti almıyoruz, üstelik bunları 
değiştirmek için siyasete katılmak istediğimizde önümüz kesiliyor. 

Zemini erkek egemenliği olan, cinsiyet ayrımcılığına yol açan ve 
kadına yönelik şiddettin en temel nedeni olan cinsiyet eşitsizliği 
biz kadınların toplumda eşit ve özgür biçimde var olmasını 
engelleyen sonuçlar doğurmaya devam ediyor.

Bu nedenle;

• Kadınların toplumda eşit bireyler olmasını sağlamak için 
gerekli politikaları hayata geçireceğiz. Kadınların yaşamın 
tüm alanlarında eşit hak ve özgürlüklere sahip olmasını 
sağlayacağız.

• Türkiye tarafından imzalanmış ve onaylanmış olan CEDAW 
ve İstanbul Sözleşmesi başta olmak üzere tüm uluslararası 
sözleşmeleri etkin bir şekilde uygulayacağız. 

• Hazırlanan tüm yasalar ile uygulanan politikaları, 
cinsiyet eşitliğini destekleyip desteklemediği yönünden 
değerlendireceğiz. 
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• Toplumsal, kültürel ve siyasal alanda LGBTİ+’lara karşı 
her türlü eşitsizliğin ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını 
sağlayacak adımları atıp, eşit, özgür ve onurlu bir yaşam 
sürdürebilecekleri koşulları oluşturacağız.

• Eğitimde ayrımcılığa ve cinsiyetçiliğe son vereceğiz. 

• Kadınların seçimle veya başkaca yöntemlerle oluşturulan 
karar mekanizmalarında eşit temsilini sağlayacağız.

• Kadınlar eşdeğer işe eşit ücret alacak. Çalışma hayatının her 
alanında eşitliği sağlayacak politikaları hayata geçireceğiz.

• Yalnızca görünürde eşitlik değil gerçek eşitliği sağlayacağız. 
 
 

Bizi Yok Sayan Bu Düzen  
Kadınlarla Değişir!





kadına 
yönelik 

her türlü 
şiddete 

son
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Kadına yönelik şiddet, erkek egemen 
düzenin ürünü olan toplumsal  
cinsiyet eşitsizliğinin hem temel 
nedenlerinden hem de en ağır 
sonuçlarından biridir. 
Kadına yönelik şiddet; tek bir kadına yönelmiş görünse de aslında 
tüm kadınları, hepimizi susturmayı, bedenlerimizi ve hatta 
zihinlerimizi kontrol altına almayı hedefler, politiktir, ideolojiktir! 

AKP’nin 16 yıldır uyguladığı kadın düşmanı, cinsiyetçi ve ayrımcı 
politikalar kadınlara ölüm, yoksulluk, baskı ve şiddet olarak geri 
dönüyor. Kadına yönelik erkek şiddeti rakamları bir “cins kırımı” 
yaşandığını gösteriyor. Pek çok yargı kararında erkek şiddeti 
meşru görüldüğünden ve kadınların mücadeleyle kadınlar lehine 
değiştirdiği kanunlar uygulanmadığından kadın cinayetleri 
katlanarak artıyor. AKP’nin iktidarda olduğu 2002-2018 yılları 
arasında basına yansıyan haberlerden derlenen rakamlara göre 
en az 7 bine yakın kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 

Şiddet sadece ev içlerinde yaşanmıyor. Kendisine muhalif 
olan, itiraz eden, özgürlük talep eden kadınlar erkek devlet 
şiddetiyle karşılaşıyorlar, öldürülüyor; hatta öldürülen kadınların 
bedenleri bütün kadınlara gözdağı vermek için teşhir ediyor. 
Tüm dünyadaki örnekler, kadına yönelik şiddetin artmasının 
en önemli etkenlerinden birinin savaş ve çatışmalı ortamlar 
olduğunu göstermektedir. Savaşlarda en ağır yükü kadınlar 
taşırlar. Savaşın bir sonucu olan göç ve yoksullaşmayla en çok 
kadınlar mücadele etmek zorunda kalırlar. Savaşta kadınlara 
yönelik işlenen savaş suçlarının üzeri örtülür. Bugün yaşadığımız 
coğrafyada da kadınlara cinsel şiddet uygulayan, kadınları hedef 
alarak öldüren cihatçı çeteler ve bu zihniyeti taşıyan iktidarlar, 
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kadınlara karşı çok ağır suçlar işledikleri gibi, erkek şiddetini tüm 
toplumda yaygınlaştırıyorlar. Bugün tek adam yönetimine mutlak 
itaati dayatan, kutuplaştırıcı, ayrıştırıcı, şiddet ve çatışma odaklı 
siyasi atmosfer, kadına yönelik şiddetin artmasındaki en önemli 
etkenlerden biridir.

Aramızdaki eşitsizlikleri ve farklılıkları inkar etmeden, birbirimizi 
dinlemeye ve değişmeye ihtiyacımız var. Savaşın ümitsizliğine ve 
erkek şiddetine karşı bizler köprüler kurabilir, kadın dayanışmasını 
örgütleyebiliriz.

Bu nedenle;

• Kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı mücadele 
edeceğiz.

• Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin (İstanbul 
Sözleşmesi) derhal hayata geçirilmesi için gerekli tüm 
adımları atacağız.

• Ortaklaşan bir kadın mücadelesinin kanallarını 
zenginleştirerek, etkin politikalar üreterek cevap vereceğiz.  

• Kadın cinayetleri başta olmak üzere kadınlara yönelik her 
türlü cinsel ve fiziksel şiddeti önlemek için acilen, kapsamlı bir 
eylem planı hazırlayarak hızla hayata geçireceğiz. 

• Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı ortadan kaldıracak yasal 
düzenlemeleri yaparak, 6284 sayılı yasayı kadın örgütleriyle 
birlikte gözden geçirecek ve kadına yönelik şiddete karşı daha 
aktif mücadele olanakları yaratacağız.

• Şiddete maruz kalan kadınların 7/24 arayabilecekleri, uzman 
personelin görevlendirildiği ALO Şiddet Hattı kuracağız.
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• Şiddete maruz kalan kadını başvuru yaptığı andan itibaren 
kadın dostu bir yaklaşımla koruyan ve kadının beyanını esas 
alan bütünlüklü bir sistem geliştireceğiz. Tıbbi muayeneden 
yasal başvuru sürecine kadar tüm basamaklarda kadına 
yönelik şiddet alanında uzman personeller görevlendirilecek.

• Kadına yönelik şiddetle mücadelede bürokrasi azaltılacak, 
şiddet mağduru kadının ulaştığı ilk kurumda ihtiyaç duyduğu 
her türlü desteği almasını sağlayacağız. 

• Kadına yönelik şiddet alanında çalışan tüm kamu personeli, 
nitelikli eğitimden geçirilecek, ihmali olanlar yargılanacak.

• Şiddet mağdurlarının kamusal sağlık ve sosyal destek 
sistemlerinden ücretsiz yararlanmaları sağlanacak.

• Koruma altındaki kadının ve çocuklarının kimliği, okullar ve 
SGK kayıtları da dahil olmak üzere gizli tutulacak.

• Nüfusu elli bini geçen her kentte Kadın Bakanlığı’na ya da 
yerel yönetimlere bağlı kadın “sığınağı” açılacak, açmayanlar 
hakkında yaptırım uygulanacak. 

• Bağımsız kadın örgütleri desteklenecek, açtıkları sığınakların 
giderleri Kadın Bakanlığı tarafından ödenecek.

• Cinsel şiddete uğrayan kadınların başvurabilecekleri 
“Tecavüz Kriz Merkezleri” açılacak

• Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için kadınlar tarafından 
yaratılan özsavunma biçimleri desteklenecek.

• TCK’da kadının meşru müdafaa hakkı net tanıma kavuşacak 
ve özsavunmanın hukuksal boyutu olarak işletilecek.
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• Şiddet mağduru kadınların can güvenliğini sağlamak ve onları 
geleceğe hazırlamak için özgür yaşam alanları oluşturulacak.

• Özgür yaşam alanları, merkezi bütçe desteğiyle kurulacak 
ve çalışmalarını, yerel yönetimlerin inisiyatifindeki kadın 
kurumlarıyla eşgüdüm içinde sürdürecek.

• Şiddeti teşvik eden ve cezasızlığı doğuran yasaları 
değiştireceğiz. 

• Hâkim, savcı ve avukatların toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi 
zorunlu hale getirilecek. Kadına yönelik şiddette başvuru, 
soruşturma ve yargılama süreçlerinde kadına yönelik 
şiddet alanında uzman kolluk güçleri ile hakim ve savcılar 
görevlendirilecek.

• Kadın ve çocuklara yönelik her türlü cinsel ve fiziksel şiddet 
davalarına bakacak ihtisas mahkemelerinin kurulması 
sağlanacak. 

• Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetten yargılananların 
Ceza Kanunu’ndaki “haksız tahrik” ve “haksız tahrik 
indirimleri”nden yararlanmalarını ve TCK’nin 29. maddesinin 
uygulanmasını önleyecek yasal değişiklik yapılacak.

• Yargıtay’da da toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimini almış 
ve sadece bu mahkemelerin aldığı kararları denetleyecek, 
onaylayacak bir kurulun oluşturulması sağlanacak.

• Önemli bir sorun olan ve çoğunlukla gizli tutulan aile içindeki 
cinsel istismar ile mücadele edilecek ve mağdurların tedavileri 
için merkezler açılacak. 
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• İnsanların farklı cinsel yönelimlerinden dolayı maruz kaldıkları 
homofobi ve transfobi temelli nefret cinayetleri, ayrımcılık ve 
şiddetle etkin mücadele edilecek. 

• Erken yaşta evliliğe karşı eğitim çalışmaları sürdürülecek. 

• Evliliklerin yüzde 37’sine ulaşan 18 yaş altındaki evliliklerin 
engellenmesi için gerekli yasal önlemler alınacak.  
 

Kadına Yönelik Şiddeti Besleyen  
Bu Düzen Kadınlarla Değişir!
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ohal ve 
savaş 

için değil, 
cinsiyet 

eşitliği için 
bütçe
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Bütçeler, iktidarların hangi gelirleri, 
nasıl toplayacağını ve hangi 
politikaları için ne kadar kaynak 
ayıracaklarını gösterir.
Toplumsal bütçeler, devlet harcamalarının zengin ile fakir 
arasındaki uçurumu bir ölçüde azaltmayı amaçlaması gibi 
toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeler de kadınlar ile erkekler 
arasında yapısal eşitsizlikler olduğunu varsayar ve kamu 
harcamalarının ne kadarının kadınlar lehine yapıldığını 
denetleyerek söz konusu kalemleri artırmayı hedefler. 

AKP hükümeti ve destekçisi/ortağı MHP’nin 2018 yılında 
uyguladıkları bütçe öncekilerde olduğu gibi savaşın, rantın, 
ekolojik tahribatın, sömürü ve cinsiyet ayrımcılığının bütçesi oldu. 
AKP’nin bütçesi; eğitim, sağlık, istihdam, siyasal katılma ve şiddet 
gibi temel alanlarda kadınlara yönelik sistematik ayrımcılığı 
derinleştirmektedir.  

Bu nedenle; 

• Bütün bakanlıklar, kendi politikalarının belirlenmesinde 
cinsiyet eşitliği politikalarını esas alacak ve kendi eşitlik 
planlarını hazırlayıp uygulayacak. Kurulacak olan Kadın 
Bakanlığı, bu kapsamda siyasi iktidarın vazgeçtiği 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı’nı hazırlayarak 
uygulanmasını sağlayacak. 

• Merkezi bütçenin, eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, istihdam, 
ulaşım vb. alanlarında cinsiyetler arası eşitsizliği ortadan 
kaldıracak biçimde toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme 
planlanması sağlanacak. 
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• Merkezî Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı’nın, TBMM’de 
görüşülmesi sırasında dikkate alınmak üzere Toplumsal 
Cinsiyet Raporu hazırlanacak. 

• Komisyonlarda ve genel kurulda yapılan bütçe tartışmalarında 
kadın örgütlerinin görüşüne başvurulacak. Kadın istihdamının 
artırılması ve kadın emeğinin gö¬rünür kılınması için somut 
stratejik planlar hazırlanacak. 

• Kadın Çalışma Destek/Danışma Merkezleri oluşturulacak ve 
kadın dostu kentler, kadın dostu OSB, işyerleri, fabrikalar ile 
kadın kooperatifleri desteklenecek. 

• Kadınların yüklerini azaltan ve refahlarını iyileştiren kamu 
altyapı hizmetlerinin artırılması için bütçeden pay ayrılacak. 

• Kadınların kamu hizmetlerine erişimleri ve hakları hakkında 
bilgilendirme hizmet ve imkânları artırılacak. 

• Kamuda istihdam edilen kadın oranının artırılması ve karar 
alma süreçlerindeki konumlarının güçlendirilmesi sağlanacak. 

• Kamu ihale sisteminde kadınlar lehine düzenlemeler için 
gerekli çalışmalar yapılacak. 

• Yerel yönetimlerin de toplumsal cinsiyete duyarlı bütçe (TCDB) 
yapması sağlanacak.  
 

OHAL ve Savaş Bütçesi  
Kadınlarla Değişir!





emeğimizin 
hakkını  

 koruyacağız
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Hem evde hem işte çalışıyoruz. Çifte 
mesai yapıyoruz. Emeğimize evde 
erkekler, işte patronlar tarafından el 
konuluyor.
Aynı işi yapmamıza rağmen erkeklerden düşük ücret alıyor, 
çalıştığımız işlerde birlikte çalıştığımız erkeklere göre çok daha zor 
terfi alıyoruz.

AKP hükümeti ise milyonlarca kadını güvencesiz, örgütsüz, yarı 
zamanlı işlere mahkum ediyor. Bizler, iş sağlığı ve iş güvenliği 
önlemlerinin alınmadığı işlerde çalıştırılıyor, iş cinayetlerinde 
yaşamımızı kaybediyoruz. Son 5 yılda 580 kadın işçi tarlaya 
çalışmaya gitmek üzere istiflendikleri kamyon kasalarında 
geçirdikleri trafik kazalarında, ev işçisi olduğu evin camını silerken 
düşerek, bir aracın altında ezilerek ya da işyerini basan bir erkek 
tarafından vurularak yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren kadın 
işçilerin yüzde 90’ından fazlası sendikasız, yüzde 75’ i ise kayıt dışı 
çalışmaktaydı. 

Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı eşitsizliğin, şiddetin, 
mobingin, güvencesizliğin ve düşük ücretin AKP’nin politikalarının 
bir sonucu olduğunun farkındayız. 

AKP hükümetinin, ev içi cinsiyetçi iş bölümünü derinleştirerek 
bakım hizmetinin tümünü bizlere yükleyen, onur kırıcı yoksulluk 
testleriyle güvencesiz olarak ödediği ve keyfi olarak kestiği maddi 
yardım anlayışına da karşı çıkıyoruz. 

AKP’nin ev ve bakım emeğini değersizleştirmesi ve kadınların 
görevi olarak doğallaştırması sonucunda emeğimiz görünmüyor. 
Ücretli istihdama dâhil olsak dahi, hükümet yetkilileri aile 
içindeki cinsiyetçi iş bölümünü değiştirecek adımlar atmadıkları; 
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hatta cinsiyetçi söylem ve uygulamalarıyla bu iş bölümünü 
pekiştirdikleri için hem evde hem de işte çifte mesai yapmak 
zorunda kalıyoruz.

Dünyada kadınların işgücüne katılımı yüzde 50’ye yaklaşırken, 
AKP’nin kadın istihdamına ilişkin gerçeği yansıtmayan 
açıklamalarına rağmen Türkiye’de bu oran yüzde 30 civarında.  
Bu yüzde 30’luk oranın dahi gerçekleri yansıtmadığını ve 
kadınların çoğunun ücretsiz aile işçisi olarak tarlada ya da eşinin 
işyerinde yahut ‘insana yakışan iş’ niteliğini taşımayan işlerde 
çalıştığını biliyoruz.

Bu nedenle;

• Kadınların güvenceli iş ve güvenceli gelecek taleplerini hayata 
geçirecek, yasal güvence altına alacağız. 

• Toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümüne son vereceğiz.

• Ev işçisi kadınları 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına alacağız.

• Ücretli ya da ücretsiz bakımın kadınların işi olmaktan çıkması 
için hasta, yaşlı bakım evleri açacağız.

• Erkeklerin de ebeveynlik sorumluluğunu üstlenmelerini, ev 
emeğini paylaşmalarını teşvik edeceğiz.

• Devredilemez babalık izni getireceğiz.

• Esnek, güvencesiz, yarı zamanlı çalışma dayatmasına karşı; 
güvenceli istihdamı sağlayacağız.

• Eşdeğer işe eşit ücreti güvence altına alacağız.

• Herhangi başka bir koşul aranmaksızın engelli kadınların iş, 
eğitim, sağlık, bakım ve sosyal güvenlik haklarını sürekli ve 
koşulsuz güvenceye kavuşturacağız.
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• Kadınların ev içi emeği görünür kılınacak. Baba ve kocaya ba-
ğımlı olmayan sosyal güvence ve emeklilik hakkı sağlayacağız.

• Mevsimlik tarım işçisi kadınların öncelikle yaşadıkları yerde 
çalışabilmeleri için önlemler alacağız. Örgütlenme özgürlükleri 
için yasal güvence getireceğiz. Aracı-dayıbaşı-elçilik gibi aracı 
uygulamasına son vereceğiz. Barınma, beslenme, temiz su, 
ücret, çalışma saatleri, iş güvenliği, sağlık, sosyal güvence ve 
çocukların eğitimi gibi konuların sözleşmelerle belirlenmesini 
sağlayacak yasal düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

• OHAL döneminde çıkarılan KHK’ler bütün sonuçları ile iptal 
edilecek ve işlerinden edilmiş kadınların işe geri dönüşlerini 
kayıplarını telafi ederek sağlayacağız. 
 

Emeğin Hakkını Gasp Eden  
Bu Düzen Kadınlarla Değişir! 



yoksulluğun 
kadınlaşmasına 

asla izin 
vermeyeceğiz
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Yoksulluktan en fazla etkilenen biz kadınlarız. 
Bizler yoksulluğu erkeklerden daha farklı bir 
biçimde yaşıyoruz. 

Dolayısıyla, yoksulluk, bizler için ekonomik yoksulluk olmasının 
yanı sıra; toplumsal hayata katılamamamıza ve dolayısıyla bir 
sosyal yaşamdan dışlanmamıza neden oluyor.

Devrimci İşçi Sendikaları (DİSK) tarafından hazırlanan rapora 
göre, Türkiye’de her 10 kadından yalnızca üçü çalışıyor. Çalışan 
kadınların yarısıysa kayıt dışı. Kadınların yoksulluk oranı ise 
yüzde 21 civarında. Yani her 10 kadından ikisi yoksul.  AKP 
iktidarının politikaları emeğimizi değersizleştiriyor ve yoksulluğu 
kadınlaştırıyor.

HDP olarak, kadınların yoksul olmalarında ve yoksulluğu 
yaşamalarında hangi faktörlerin önem taşıdığını toplumsal 
cinsiyet çerçevesinde ele alarak eşitliği hedefleyen sosyal 
politikaların ivedilikle hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

Bu nedenle;

• Kadını birey haline olarak gören özgürleştirici politikaların 
oluşturulmasını sağlayacak eşitlikçi bakış açısını kamu 
kurumlarının tüm mekanizmalarında uygulayacağız.

• Sosyal Destek -Kadın İstihdamı- Eğitim arasında stratejik bağ 
kurarak ortak politikalar üreteceğiz.

• Kadınların sosyal yaşama, istihdama katılımını artırmak için 
kadının önündeki en önemli engel olan çocuk, engelli, hasta 
ve yaşlı bakımı gibi bakım hizmetlerinin devlet tarafından 
üstlenilmesini sağlayacağız.



şartlı 
yardımlar 

değil, sosyal 
haklar 

programı
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Türkiye’deki sosyal politika 
mekanizmaları insanları muhtaç 
olduklarını kanıtlamaya zorluyor. 
AKP, vatandaşlık hakkı üzerinden sosyal koruma geliştirmek 
yerine, toplum içinde var olan eşitsizlikleri ve kadınların 
geleneksel rollerini pekiştiren bir anlayışla “yardım” yapıyor.  
Elbette sosyal yardımlar bir devletin olmazsa olmazıdır. Fakat 
esas olan herkes için istihdam yaratmak, çalışanların da insanca 
yaşayacağı ücretler almasını sağlamaktır. Üstelik ev işleri ve 
bakım emeğinin yanında yoksul haneleri geçindirme görevi de 
kadınların omuzlarında! Başvuru sahiplerinin %80 civarı kadın! 
Sosyal yardımlardan yararlanmak isteyen kadınlar, sürekli kurum 
ve vakıfları dolaşmak zorunda bırakılıyorlar. 

Sosyal yardımların artmasıyla övünen bir siyasi anlayış çözüm 
odaklı bir sosyal politika üretemez.

Bu nedenle;

• Sosyal hakları, cinsiyet eşitliğini gözeten biçimde ve bir 
vatandaşlık hakkı olarak yerine getireceğiz.

• Sorunlarımızın yerelden tespit edilebilmesi için belediyelerin 
kadın birimleri kurmalarını ve sosyal destek programları 
geliştirmelerini teşvik edeceğiz. 

• Uygulamaya konan sosyal destek programlarının yereldeki 
kadın kurumlarıyla eşgüdümlü yürütülmesini sağlayacağız. 
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• Biz kadınlar, bürokratik ve aşağılayıcı uzun işlemler olmadan 
sosyal desteklere doğrudan başvurabileceğiz.  

• Sosyal güvencesi ve geliri olmayan eşi vefat etmiş kadınlara 
yapılan sosyal destek asgari ücretten az olmayacak.

• Benzer destek, boşanmış, eşi tarafından terk edilmiş, 
eşi cezaevinde olan, eşi kayıp kadınlara, yalnız yaşayan 
annelere ve şiddet mağduru kadınlara da verilecek. Ayrıca 
sağlık hizmetlerine erişim ve barınma desteğinin yanı sıra 
çocuklarının giyim, çanta, kırtasiye, servis ücreti gibi okul 
masraflarını karşılayacağız. 
 

Muhtaç Bırakma Siyaseti  
Kadınlarla Değişir!





eşit ve 
ayrımsız 

sağlık 
hakkı
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Türkiye’de yaşamı şekillendiren erkek egemen 
normlar, kadınların bedensel sağlığının yanı 
sıra ruhsal sağlığını da bozmakta, farklı cinsel 
kimliklerin yok sayılmasına yol açmaktadır. 

Muhafazakârlık ve neoliberal sağlık politikaları ile kadın sağlığını 
bütüncül ele alan bir yaklaşım yerine annelik ile ilişkili sağlık 
hizmetleri öne çıkarılıyor.

AKP iktidarı ile bugün sağlık hizmetlerinin kamusal niteliği 
kaybolmuş, ticari bir hale gelmiş durumda.  “Sağlıkta Dönüşüm 
Programı” adı altında gelişen uygulamalar sonucu hizmet her 
adımda paralı hale getirdi. 

Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) modeliyle yaptırılan Şehir Hastaneleriyle 
sağlık kadınlardan uzaklaşıyor. Bu da biz kadınlar için, sağlık 
hizmetlerine ulaşım için daha çok para ve daha çok zaman 
ayırmamız ya da tedavimizi ertelemek, yarıda bırakmak zorunda 
kalmamız demek.

Toplumun yarısını oluşturan kadınlar olarak herhangi bir ön koşul 
söz konusu olmaksızın sağlıklılık halimizi sürdürebilmeli ve sağlıklı 
yaşam doğrultusunda ihtiyacımız olan sağlık hizmetlerine eşit ve 
ayrımsız olarak ulaşabilmeliyiz.

HDP sağlık hizmetlerinin parasız, kamusal, basamaklı, hizmeti 
toplumun ayağına götüren, eşit, ulaşılabilir, anadilinde ve 
cinsiyetçi olmayan bir anlayışla sürdürülmesini hedeflemektedir. 

Bu nedenle;

• Bu hizmetler kadınlar için eşit, ulaşılabilir, anadilinde nitelikli 
ve bir bedel ödeme zorunluluğu olmaksızın aldığı bütüncül 
(tanısal, tedavi edici, rehabilite edici) sağlık hizmetlerini 
kapsayacak.
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• İstenmeyen hamilelikler ve kürtaj önündeki engeller 
kaldırılacak; doğum kontrolü ve cinsel sağlık hizmetleri parasız 
temin edilecek. 

• Kadınların sağlığını olumsuz etkileyen yaşam ve iş koşullarının 
düzeltilmesine öncelik verilecek.

• Her mahallede kadınların hemen ulaşabileceği Kadın ve Çocuk 
Sağlığı Merkezleri’nin oluşturulması için yerel yönetimlerle 
ortak çalışmalar yapılacak. 
 

Sağlığı Yok Eden  
Sağlıkta Dönüşüm Politikası  
Kadınlarla Değişir!
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konut 
satışı değil, 

barınma 
hakkı

AKP iktidarının desteği ile büyüyen inşaat sektörü 
kentsel dönüşüm adı altında, önünde hiçbir 
değer ve kural tanımadan yıkıcı bir güç olarak 
ilerlemektedir.

Biz kadınlar yaşamımızı sürdürebileceğimiz ucuz, güvenli, yeşil 
alanı olan, komşuluk ilişkilerini güçlendiren konutların hayalini 
kuruyoruz. Oysa büyük borçlar altına girilmeden bir konuta sahip 
olmak mümkün gözükmüyor. TOKİ’lerle hem yerimizden ediliyoruz 
hem de konut kredileri ile borçlanarak yaşamlarımız sınırlanıyor, 
devlete ve ailedeki erkeklere bağımlılığımız artıyor.

Bir erkekle birlikte yaşasın ya da yalnız yaşasın her kadının insan 
haklarının ayrılmaz bir parçası olan güvenli ve insan onuruna 
yakışır konutlarda yaşama hakkı vardır.

Bu nedenle;

• Yerinde dönüşüm ve pozitif ayrımcılık ilkesini gözeterek düşük 
maliyetli konutların yapımını hedefliyoruz.



• HDP olarak, yerel yönetimlerle birlikte kadınları kentin eşit 
yurttaşları haline dönüştürmeyi hedefleyen politikaların 
yaratılmasına öncelik vereceğiz.

• Kentte yaşanacak dönüşüm süreçleri o kentte yaşayanların 
ucuz ve sağlıklı su, elektrik, konut, okul, kütüphane, 
çamaşırhane, spor ve kültür tesisleri gibi ihtiyaçlarını ve 
kamu yararını temel alan bir biçimde biz kadınların karar 
mekanizmalarına katılımıyla şekillenecek.

• Evsiz, yerinden edilmiş, şiddet mağduru, eşinden boşanmış, 
eşi tarafından terk edilmiş, eşi cezaevinde olan, eşi kayıp 
kadınlara, yalnız annelere ve göçmen/sığınmacı kadınlara 
sağlıklı, güvenlikli, erişilebilir barınma desteği sağlayacağız.

• Mahallelerde, çamaşırhane, kreş, ortak mutfak gibi kadınların 
ortak bir yaşam biçimini sürdürecekleri ve kendilerinin 
işletebilecekleri mekanlar açılması sağlanacak. 
 

Barınma Hakkını  
Ulaşmakta Zorlandığımız  
Bir Lüks Haline Getiren Politikalar 
Kadınlarla Değişir





kreş 
haktır
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Türkiye’de 0-6 yaş döneminde bulunan çocukların 
yüzde 86,7’sine anneleri bakıyor. İş gücü 
piyasasına hiç girememiş ya da çocuk olduktan 
sonra ayrılmış kadınlar sosyal hizmetlerin ucuz 
ikamesi olarak değerlendiriliyor.

Hükümet kamuda kreşlerin teşvik edileceğinden bahsediyor, 
ama bütçe kanunlarına baktığımızda kreşlere kamu bütçesinde 
yer verilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla, AKP kreşi bir sosyal hak 
olarak değil, bir süre uygulandıktan sonra hemen geri alınabilecek 
bir “yardım” olarak görüyor.

HDP olarak, kadının çalışma yaşamına, ya da daha genel olarak 
kamusal yaşama katılarak kendini özgürleştirmesi için karşılıksız 
ev içi emeğinin önemli bir bölümünü oluşturan çocuk bakımının 
tüm toplum tarafından üstlenilmesi gerekliliği savunuyoruz.

Bu nedenle;

• Kreşlerin ulaşılabilir, ücretsiz, anadilde ve 24 saat açık hizmet 
vermeleri sağlanacağız.

• Kreşlerle ilgili yönetmelik ve esaslar net ve uluslararası 
standartlara uygun olacak ve ebeveynlerin kreş 
denetimlerinde yer alması hedeflenecek.

• Kreş ve emzirme odaları açılmasına ilişkin yasaları kadın ve 
erkek çalışan sayıları üzerinden düzenleyeceğiz.

• Bakım hizmeti veren kurumlarda çalışanlara çocuk gelişimi, 
ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verilecek.
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• Mahalle kreşlerini açarak kreşi sadece çalışmaya bağlı bir hak 
olmaktan çıkartacağız.

• Mahalle kreşleri, işyeri kreşleri, Organize Sanayi Bölgesi 
(OSB) kreşleri gibi farklı kreş modellerini hayata geçirerek, 
çocuklarını nasıl bir kreşe göndereceklerinin tercihi ebeveyne 
bırakacağız. 
 

Çocuk Bakımını Kadınların  
Doğal Görevi Olarak Gören 
Cinsiyetçi İş Bölümü  
Kadınlarla Değişir!



kadını 
özgürleştiren 

eşitlikçi 
eğitim 

mümkün

AKP’nin eğitimi bir yap boza dönüştüren 
müdahaleleri sonucu gelinen noktada okullarda 
egemen olan duygu, korku, güvensizlik ve geleceğe 
dair kaygıdır. 

AKP iktidarı toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı bir eğitim 
sistemini kurmaya çalışıyor. Böylelikle cinsiyet rollerini eğitim 
ve okul aracılığı ile sürekli olarak yeniden üretmeyi hedefliyor. 
Derinleştirmeye çalıştıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğini 
"işin fıtratının" böyle olduğu kandırmacası ile aynı biçimde 
devam ettirmeye çalışıyor. Böylece yeni rejimin "Yeni kuşağı" 
yetiştirilmeye çalışılıyor. HDP olarak, cinsiyet eşitlikçi, ezilen 
cinsiyet kimliği ve yönelimlerinden yana, eşit, parasız, halkların 
ve inançların eşitliğini gözeten, anadilinde, bilimsel, laik ve 
demokratik eğitim zemini ve anlayışını kuracağız. 
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Bu nedenle;

• Toplumsal cinsiyet eşitliği dersi zorunlu ders olarak müfredata 
eklenecek. 

• Eğitim müfredatı, ders kitapları ve diğer materyaller cinsiyetçi, 
eril, tekçi, merkeziyetçi, mezhepçi, militarist, milliyetçi ve 
şoven içerikten arındırılacak. 

• Aile, okul, sokak ve diğer kamusal alanlar erkek egemenliğinin 
etkisinden çıkartılacaktır. Özellikle okullarda kız çocuklarını 
çok yönlü biçimde güçlendiren ve eğitim hakkından eksiksiz 
ve tam bir şekilde yararlanmasını sağlayan destekleme 
politikaları uygulanacak. 

• Eğitim kurumlarında kadınların ve LGBTİ’lerin her tür baskı, 
şiddet, dışlanma, görmezden gelmeye maruz kalmalarını 
engelleyecek karar ve uygulamalar esas alınacak.

• Farklılıkları ya da engelleri yüzünden eğitim ortamlarından 
dışlanan, yeterli eğitim imkânı tanınmayan, ya da 
başarısızlığa mahkûm edilen çocuklara pozitif ayrımcılık 
uygulanacaktır. Tüm engelli öğrenciler için güvenli, eşitlikçi ve 
erişimi kolay bir yapı oluşturulacak.

• Kurulacak “Yaşam ve Öğrenme Merkezleri” ile mesleki ve 
teknik uzmanlık, tarım ve kooperatifçilik gibi konularda eğitim 
almaları sağlanarak eğitim ve kadın istihdamı arasındaki bağ, 
Hakça Dağıtım Programı (HDP) kapsamında yeniden kurulacak. 
 
 

Mezhepçi, Cinsiyetçi ve  
Tektipleştirici Eğitim Sistemi 
Kadınlarla Değişir!



kadınlar 
engel 

tanımaz
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Engel sözcüğü bir engellilik durumuna sahip 
olmanın toplumsal sonuçlarını tanımlamak için 
kullanılmaktadır; engel biyolojik durum değil, 
engellilerin yaşamlarını kısıtlayan toplumsal 
bariyerlerdir.

Engelli kadınlar ve kız çocukları, engelli ve kadın olmanın kesiştiği 
noktada, iki kimlikle, iki kat ayrımcılığa uğrayarak hayattaki 
amaçlarını gerçekleştirmek istediklerinde birçok engelle 
karşılaşıyorlar. Engelli kadınlar, toplumsal yaşama katılım ve 
eğitim, istihdam, sağlık gibi en temel insan haklarına erişmede 
çoklu ayrımcılığa uğruyorlar.  Engelli kadın ve kız çocukları 
hem evde hem de kamusal yaşamda şiddet, yaralanma, taciz, 
ihmal, kötü muamele veya istismar edilme riski ile daha fazla 
karşılaşıyorlar.

Bu nedenle;

• Engelli kadınların ve kız çocuklarının toplumsal yaşama ve 
karar alma süreçlerine tam ve etkin katılımı ve uluslararası 
mevzuatta yer alan insan hak ve özgürlüklerinden yararlan-
maları konusunda çalışmalar yaparak, engellilere yönelik 
baskı, önyargı ve ayrımcılıkla etkin mücadele edeceğiz.

• Kurulacak “Engelleri Kaldırma Bakanlığı” bünyesinde hizmet 
verecek olan “Kadın Politikaları Daire Başkanlığı” sadece 
engelli kadınların sorunlarıyla ilgilenecek ve çözüm politikaları 
geliştirilecek. 

• Engelli kadın ve kız çocuklarının her türlü istismar ve kötü mu-
ameleye karşı korunması için yasal, idari, toplumsal, eğitsel 
bütün önlemleri birlikte alacağız. 
 

Engelli Kadınları Yok Sayan  
Politikalar Kadınlarla Değişir!





ekolojik 
ve kadın 
merkezli 

yaşamı 
kuracağız
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Kapitalizmin yarattığı en büyük krizlerden biri 
de ekolojik krizdir. İnsanlığın yok oluşu anlamına 
gelecek bu krize karşı en büyük mücadele gücünü 
kadınlar oluşturuyor.

Doğanın, toprağın ve tohumun bilgisini taşıyan biz kadınlar, 
ekolojik yaşamın öncüsüyüz. Karadeniz’de, Ege’de, Trakya’da, 
Hasankeyf’te, Mersin Akkuyu'da, Gerze'de, Cerattepe'de, 
yaylalarda kadınlar yaşam alanlarının sermaye birikimine 
sokulmasına, tahrip edilmesine, suların ticarileştirilmesine, 
HES’lere, madenlere, nükleere karşı mücadelede en önde yer 
alıyoruz. Kentlerin doğasızlaştırılmasına; kenti yağmalayan 
barınma hakkını yok eden, kenti hafızasından, geçmişinden 
koparan, halkı zorla yerinden eden, kentsel dönüşüm projelerine, 
tarihi, kültürel varlıkların ve kamusal alanların gasp edilmesine, 
hizmetlerin piyasalaştırılmasına karşı mücadelede en önde 
kadınları görüyoruz. Kapitalizmin doğayı, kültürel ve doğal 
varlıkları ve yaşamı metalaştırarak sömürmesine karşı ekosistemi 
korumayı ilke edinen HDP, doğanın haklarını önceleyerek savunur, 
ekoloji mücadelesini cinsiyetçiliğe karşı mücadeleyle birlikte ele 
alır.

Bu nedenle;

• Patriyarkal (erkek egemen) kapitalizmin “modern kent” anlayı-
şına karşı ekolojik, cinsiyet eşitlikçi ortak yaşam alanları yara-
tılmasının öncüsü yine biz kadınlar olacağız. Kentsel dönüşüm 
programları yerine sosyal projelerle desteklenmiş yerinde 
dönüşümü gerçekleştirmek için gerekli yasal düzenlemeleri 
birlikte yapacağız.

• Yerel yönetimlerin eril “modern kent” anlayışına karşı ekolojik, 
cinsiyet eşitlikçi ortak yaşam alanları yaratılmasını ve kentle-
rin ekolojik planlanmasını sağlayacak girişimleri destekleyece-
ğiz.
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• Kadınların tarım üretiminde ekolojik ve kadın merkezli bir 
çalışma ve değer yaratma anlayışıyla hareket ettiği ekolojik 
köyler, kooperatifler kurmalarını destekleyeceğiz.

• Doğal varlıkları, suları, sulak alanları dereleri, denizleri, gölleri, 
ormanları, meraları, yaylaları, kışlıkları, tarım alanlarını, tüm 
canlıların yaşam hakkını koşulsuz koruyacağız. 
 

Doğamızı, Yaşam Alanlarımızı  
Talan Eden Rant Siyaseti  
Kadınlarla Değişir!



demokratik 
cumhuriyeti 
ve barışı var 

edeceğiz
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Kürt sorununun çözümü için şiddet ve baskı dışında başka bir 
yöntemi olmadığını gösteren diğer iktidarlar gibi AKP iktidarı 
döneminde de tarih tekerrür etmiştir. İnkâr, asimilasyon, şiddet 
ve Kürt karşıtlığı, temel siyaset biçimi haline dönüştü. 2003’de 
başlayan diyalog ve müzakere sürecinde ortaya çıkan çözüm 
umudu masanın devrilmesiyle bitirildi. Bugünden sonra sayın 
Öcalan’a yönelik tecrit derinleştirildi. Ardından üç yıldır bir yıkım 
ve trajediyle karşı karşıyayız. Tecritte ısrarın savaş ve yıkımda 
ısrar olduğunu biliyoruz. Bizler kadın mücadelesine yöneltilen 
saldırıların savaş zemininden beslendiğini de çok iyi biliyoruz. 
Çünkü savaş, erkek iktidarını perçinliyor, milliyetçilik ve militarizm 
olarak topluma geri dönüyor.  Tek adam rejiminin de beslendiği 
zemin budur. Biz kadınlar, demokratik cumhuriyet mücadelemiz 
ve direnişimiz ile barışı vaat ediyoruz. 

Bu Asimilasyonu ve İnkârcı Rejim 
Kadınlarla Değişir!

Cezaevlerinde kadınlar ağır hak ihlallerine uğruyoruz. Çıplak 
arama, işkence, sağlık hakkına erişimin engellenmesi, temel 
ihtiyaçların karşılanmaması, iletişim ve görüş hakkının 
kısıtlanması, avukat hakkının sınırlandırılması gibi OHAL ile daha 
da ağırlaşan hak ihlalleri yaşanıyor. Aynı zamanda yüzlerce çocuk 
anneleri ile birlikte bu ağır koşullara maruz kalıyor.

Yaşam Kadınlarla Özgürleşecek!  
Bu Baskı Sistemi Kadınlarla Değişir! 

cezaevleri 



kadın 
düşmanlığını 

kadın 
enternasyonali 

ve kadın 
dayanışması 
ile yeneceğiz
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Kadınların kazanımlarına saldırılar ve kadın 
düşmanı, cinsiyetçi politikalar, kadın cinayetleri 
sadece Türkiye’de değil, dünyanın dört bir 
köşesinde tırmanışta. 

Bunların en çıplak halini DAİŞ örneğinde gördük. Ancak 
İspanya’dan Hindistan’a, Brezilya, Meksika, Polonya, Macaristan, 
İran, İngiltere, Pakistan, Ortadoğu ve ABD’ye dünyanın dört 
bir köşesinde kadınlar, varlıklarına, beden, emek, kimlik ve 
haklarına yönelik ağır ve açık tehdit karşısında büyük bir direniş 
içinde. Krizlerini savaşlarla çözmeye çalışan kapitalist ulus-
devletlerin sınırlarında teller, yetmedi duvarlar, yetmedi çelik 
zırhlar yükseltme hamlesi karşısında kadınlar sınırları aşan 
dayanışmalar, güç birlikleri kuruyor. Biz’ler ABD’de, Brezilya’da, 
İspanya’da sokaklara dökülen milyonlarca kadından, Hindistan’da 
tecavüzlere karşı örgütlenen ve hesap soran kadınlardan, İran’ın 
Beyaz Çarşamba kadınlarından, Mısır’da, Tunus’ta, Lübnan’da, 
Polonya’da, Macaristan’da, Ukrayna’da, Rusya’da, Pakistan’da … 
direnen kadınlardan ve DAİŞ’i bozguna uğratarak yeni bir yaşam 
kurmakta olan Rojava kadınlarından güç ve ilham alıyoruz. 
Kadınların sınırları aşan küresel güç birliğinin erkeklik krizinin 
zirvelerinde dolaşan bu savaş tüccarı kapitalist ulus-devletlerin 
önündeki en büyük engel olacağını biliyoruz. Bu küresel 
örgütlülüğü, öncelikle bölgemizdeki kadın mücadeleleri olmak 
üzere, bütün kadın mücadeleleriyle hep birlikte geliştireceğiz. 
Deneyimlerinden yararlanacağız, kazanımlarını kendi 
kazanımlarımız olarak sahiplenip savunacağız. 
 

Dayanışmamız Sınırları Aşıyor. 
Kadınlarla değişir! 





hdp kadın 
partisidir
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HDP’li kadınlar olarak, Türkiye ve Kürdistan 
kadın hareketleri ile feminist hareketin onlarca 
yıllık mücadelesinin kazanım, birikim ve 
deneyimlerini sahipleniyoruz. 
HDP’nin kadın politikaları, bu birikiminin sonuçlarını yansıtıyor ve 
bizler kadınların kurtuluşu için mücadele etmeyi sürdürüyoruz. 

HDP’li kadınlar olarak; sadece “kadın meselesi” olarak görülen 
alanlarda sözümüzü söylemiyoruz. Bir bütün olarak siyasetin her 
alanına kadınların sözünü yayıyor; toplumsal cinsiyet eşitliğinin 
farkında olan bir partiyi var ediyoruz. 

Bu çerçevede, bugün Halkların Demokratik Partisinin tüm karar ve 
yönetim mekanizmalarında kadınların eşit katılımı ilkesi ile Partimizin 
merkez ve il/ilçe örgütlerinin yönetimlerinde de eş başkanlık 
sistemini uyguluyoruz. HDP’nin yanı sıra partimiz bileşenlerinden 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) de yerel yönetimlerde eş başkanlık 
sistemini uyguluyor. 

Kadınların siyasete ve toplumsal yaşama katılımlarını her düzeyde 
artırabilmek için Kadın Meclislerini kurduk. Kadın meclisleri; kadınlarla 
ve kadın dayanışmasıyla yol almak üzere örgütlendi ve kadınları 
ancak kadınların temsil edebileceği, kadınlar adına sadece kadınların 
konuşabileceği ilkesini esas alarak çalışıyor. Meclis tarzı örgütlenme 
modeli, kadınların yerelde ve yerinden söz ve karar süreçlerine 
doğrudan ve etkin katılmasını mümkün kılarak toplumun ve siyasetin 
demokratikleşmesi açısından önemli bir adımı oluşturuyor.

Bir diğer kadın örgütlenmemiz olan Parlamento Kadın Grubumuz, 
mücadeleyi, kadın hareketiyle birlikte geliştirme perspektifiyle, 
sokaklarda ve meydanlarda büyüyen isyanı ve kadınların taleplerini 
parlamentoya taşımayı öncelikli hedef olarak önüne koymuştur. 
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Eş Başkanlık sisteminden eşit temsile, toplumsal yaşamın eşit 
inşasından katılımcı, çoğulcu, yatay, demokratik bir yapıyı kurmaya 
kadar pek çok alandaki HDP politikasının belirlendiği yer; partinin en 
yetkili kadın organı olan Kadın Konferansıdır. 

Ancak mevcut iktidarın eril, cinsiyetçi ve militarist anlayışı ile 
uygulamaya koyduğu politikalar, eşit temsil başta olmak üzere bütün 
kadın kazanımlarına yöneldi. Cumhuriyet tarihinde en fazla sayıda 
kadının yer aldığı ve kadın örgütlenmesinin içinden gelen HDP’li 
kadınların Kadın Meclis Grubu’nu kurduğu 7 Haziran parlamentosunu 
yok sayıp ülkeyi seçime zorlayan, kadın vekillerimizin vekilliklerini 
düşürerek kadınları siyasetin dışına iten ve belediyelerimize kayyum 
atayarak burada uygulanan eş başkanlık sistemini hedefleyen Saray 
darbesi ile iyice görünür olan politikalar sadece bugünümüzü değil, 
geleceğimizi de tehdit ediyor. 

Eşbaşkanlık sistemi ve yerelde yönetimlerimizde kurulmuş olan kadın 
daire başkanlıkları, kadın merkezleri gibi kadın çalışmalarını esas alan 
idari yapılanmalar ile kadına yönelik şiddetle mücadele eden birimler, 
siyasi iktidarın doğrudan hedefi haline geldi. Bu yerel yönetim 
birimlerindeki kadın yapılanmaları ilk kapatılan yerler oldu. El koyma 
ve tutuklamalarla özellikle eşbaşkanlık uygulaması fiilen ortadan 
kaldırılmaya çalışılıyor. 

HDP, kadınların katılmadığı demokrasinin gerçek demokrasi 
olamayacağını bilir; bu nedenle toplumun yarısını oluşturan 
kadınların siyasetin bütün süreçlerine aktif katılmalarının önündeki 
engellere karşı mücadeleyi zorunlu bir görev addeder. Tüm kurul ve 
çalışma alanlarında kadınların eşit katılım ve temsil hakkını gözetir. 

Bu nedenle;

• Siyasi partiler yasası değiştirilerek eş başkanlığın sadece 
genel başkanlıkta değil bütün yönetim organlarında geçerli 
olması ve kadın kotasının uygulanması sağlayacağız.
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• Seçim yasasında değişikliğe gidilerek yüzde 50 cinsiyet 
kotasının genel ve yerel seçimlerin tüm aşamalarında 
konulmasını kadın adayların maddi olarak desteklenmesi için 
bütçe ayrılmasını sağlayacağız.

• Evde, sokakta, sosyal ve siyasal alanda mücadele ederek 
gerçekleştirdiğimiz eşit temsil ve eş başkanlık sistemini 
Cumhurbaşkanlığına taşıyacağız. Eş Cumhurbaşkanlığı 
sistemini halkın ortak yönetimini hedefleyen çoğulcu ve 
kolektif bir yönetim mekanizmasına dönüştüreceğiz.

• En çok kadını vuran, kadınların iradesini bastıran yüzde 10 
barajını kaldıracağız.

• Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, fırsatta, süreçte ve 
sonuçta eşitlik için Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu olarak 
değiştirilecek, komisyonun bütün kanunların ve bütçenin 
yapımında aktif olması sağlayacağız.

• Siyasetin her alanında olmak ve hayatımız hakkında kararları 
vermek için HDP’de her dilden yükselen kadın sesi 24 
Haziran’da bir kez daha yükselecek. 

• Kadınların partisi HDP, kadınlarla birlikte Parlamentoyu da bir 
kadın parlamentosuna dönüştürecek. 

• Kapatılan kadın kurumlarını, kadın politikaları daire 
başkanlıklarını, dayanışma evlerini, kadın kooperatiflerini 
yeniden açacağız.

• Gasp edilen yerel yönetim sistemimizi, yeni yaşamı yeniden 
kuracağız

 

Gücümüz Var, Yapabiliriz.  
Kadınlarla Değişir!


