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Kadınların siyasi platformda yer almaları halinde, bilişim 
politikalarına farklı bakış açıları getireceklerini belirten Yazgan, 
kadın ve gençlerin siyasete ağırlıklarını koymalarının artık acil ve 
zorunlu olduğunu düşündüklerini vurguladı.
Arzu Kılıç

T ürkiye siyasetinde bir ilk yaşanıyor. Yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren, sivil 
toplum kuruluşlarının başlattığı kadın hareketi, bir adım daha ileri götürülüp kadını 
politikaya taşımayı hedefliyor. Türkiye’nin çözülemeyen sorunları, yok sayılan 
kadınları ve gençleri için öne çıkan ve adının “Kadın Partisi” olması planlanan 
girişim, 12 Haziran 2011’de yapılacak genel seçimlerden önce partileşme sürecini 
tamamlamaya çalışıyor. 

Kadınların da artık ülke sorunlarına müdahil olmak, ülkenin her türlü sorunlarında söz sahibi 
olmak istediğini belirten Kadın Partisi Girişimi Kurucu Başkanı Benal Yazgan, “Bir siyasi partinin 
yapması gerektiği gibi ülkenin tüm sorunlarıyla ilgiliyiz ama bunları yaparken kadın bakış açısını 
ülke yönetimine aksettirmek istiyoruz” diyor. Bilişim dergisi olarak Kadın Partisi Girişimi Kurucu 
Başkanı Yazgan ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
Kadın Partisi Girişimi, feminist değil, eşitlikçi bir parti. Partinin logosu pembe olması erkeklerden 
tepki almış. Partinin 7 kişilik yönetiminde 1 erkek bulunuyor. Kadın Partisi Girişimi’nin çoğunluğu, 
TBMM’de 275 kadın milletvekili için kampanya başlatan Kadın Adaylarını Destekleme ve Eğitme 
Derneği’ne (KA.DER) hizmet vermiş kişiler.
Sevgi ve hoşgörüden uzak, toplumun temel sorunlarını görmezden gelen siyasetin yanlış olduğuna 
inanan parti kurucuları Türkiye’nin değişime, dönüşüme ve yeni politikacılara ihtiyacı olduğunu 
düşünüyor. Kadını yok sayan siyaset ve yönetim anlayışına karşı olan dernek başkanından derneğin 
kuruluş amacı, kadının yönetimdeki yeri, demokrasideki rolü, kadınların bilişim teknolojilerine 
bakışı, teknolojiyi kullanmaları hakkında görüşler aldık. 

Yazgan, amaçlarının başta siyaset olmak üzere, tüm karar alma organları ve hayatın her alanında, 
kadınlarla erkeklerin eşit birer birey olduğunu kanunlarla çerçevelemek ve pratik hayata geçirmek 
olduğunu söyledi. “Siyaseti daha hoş görülü, sorunlara odaklı, daha zarif, elegan ve seviyeli” bir 
sistem haline dönüştürmeyi istediklerini bildiren Yazgan, gelinen noktada kadın ve gençlerin 
siyasete ağırlıklarını koymalarının acil ve zorunlu olduğunu düşündüklerine dikkat çekti. Bilişim 
camiasının en büyük sorununun sansür, yasaklamalar olduğunu belirten Yazgan, kadınların 
siyasi platformda yer almaları halinde bilişim politikalarına farklı bakış açıları getireceklerinin 
altını çizdi.

Kadın Partisi Girişimi Kurucu Başkanı Benal Yazgan:

Kadın, eksik temsil ediliyorsa 
demokrasiden söz edilemez…
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- Kadın partisi girişimi ne zaman başladı, amacınız 
nedir, bu girişim partiye dönüşecek mi?
-Kadın partisi kurma hayallerimiz çok eskilere dayanmakla 
birlikte Girişimi 2009 yılının Aralık ayında konuşmaya 
ve yavaş yavaş şekillendirmeye başladık. Dünyaya yeni 
bir bebek getirmenin heyecanını önceleri sadece bizler, 
daha sonra aramıza katılan erkek arkadaşlarımızla birlikte 
paylaşarak bu günlere geldik. Artık partileşmek için 
önümüzde az bir zaman kaldı. Amacımız; başta siyaset olmak 
üzere, tüm karar alma organları ve hayatın her alanında, 
kadınlarla erkeklerin eşit birer birey olduğunu kanunlarla 
çerçevelemek ve pratik hayata geçirmek. 
Gittikçe sertleşen, sevgiden, hoşgörüden, ülke sorunlarından 
uzaklaşıp kişiselleştirilerek yapılan, toplumun temel 
sorunlarını görmezden gelen siyasetin yanlış olduğunu 
düşünüyoruz. Siyaseti daha hoş görülü, sorunlara odaklı, 
daha zarif, elegan ve seviyeli, halkı için proje üreten b i r 
sistem haline dönüştürmeyi istiyoruz. Fakat geldiğimiz noktada kadınların ve 
gençlerin siyasete ağırlıklarını koymalarının artık acil ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz.
Ülkemiz için verilen canların ve yapılan mücadelenin farkındayız.  Bu nedenle nihai hedefimiz 
hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına saygılı, demokrat, adil, sosyal devlet anlayışına dayalı 
bir siyaset ve yönetim yapısı kurmaktır. Bizler, yüzü gülen, çağdaş ve demokrat bir Türkiye için 
yola çıkıyoruz.

Bu girişim, cinsiyet ayrımcılığı mücadelesi değil…
- Neden cinsiyete dayalı bir parti kurmaya ihtiyaç duydunuz?
- Bu girişim, hiçbir biçimde bir cinsiyet ayrımcılığı mücadelesi değil. Eğer ismimizdeki “Kadın” 
kelimesi ayrımcılığı çağrıştırıyorsa o zaman partilerdeki “kadın kolları”nı da cinsiyet ayrımcılığı 
olarak nitelendirmemiz gerekir. Diğer partiler aslında hepsi birer erkek partisi. Sadece isimlerinde 
erkek kelimesi geçmiyor. 
- Kadının yönetimdeki ve demokrasideki rolü nedir? Türkiye’deki durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Kadın-erkek eşitliği, demokrasiyi güçlendiren en önemli unsur. Eğer kadın yaşamın her 
alanında ve özellikle siyasette eksik temsil ediliyorsa orada demokrasiden söz etmemiz mümkün 
değil. Yola çıkış nedenimiz şu anda Türkiye’deki eksik demokrasidir. Bir ülkenin yüzde 50’si kadın 
olup, sadece yüzde 8.9 gibi bir oranla temsil ediliyorsanız, onun adına “demokrasi” değil  “erkek 
demokrasisi” derler. 

Donanım ve yazılımda KDV ve diğer vergiler kaldırılmalı
- Bilişim teknolojileri, bilgisayar, İnternet, modern insanın günlük hayatının vazgeçilmez bir 
parçası. Kadının siyasi platformda yer alması bilişim politikalarında farkındalık yaratır mı?
- Özgürlük ve demokratik haklar, parti girişimimizin özellikle hassas olduğu konular ve bunları 
kullanmak tüm kadınları ilgilendiriyor. Bugün bilişim dünyasının en büyük sorunlarından biri, 
uygulanan sansür ve yasaklamalar.  Kadınların, bu nedenle bu konuya da diğer konularda olduğu 
gibi farklı bir bakış açısı getireceğine inanıyoruz.  Bilişim altyapısına daha fazla kaynak ayrılması, 
İnternet kullanımının daha kesintisiz ve hızlı hale getirilmesi gerekiyor. Youtube, blogger ve 
bunun gibi yasakların kesinlikle olmaması için çalışacağız.  
-Türkiye’de kadınların bilişim ve teknolojiye olan ilgileri ve kullanımına ilişkin bir araştırmanız 
var mı? 
- Türkiye’de genel bilişim ve teknoloji kullanım oranları, dünya ölçeğinde değerlendirildiğinde 
düşük.  Vatandaş başı bilgisayar sayısında (Personal Computers per hundred inhabitance) sonlarda 

yer alıyoruz. Bu oranın kesinlikle yükseltilmesi gerekiyor. Bilgisayar 
donanım ve yazılım alımlarında KDV ve diğer vergilerin kaldırılmasını 
öneriyoruz.  Kadın ve erkekler arasında kullanım oranı açısından net bir 
araştırma verisi elimizde yok, ancak kadınların yeniliklere erkeklerden 
daha açık olduğu bilinen bir gerçek. Şu anda kurulma aşamasında olan 
partimizde, çalışmalarımız esnasında teknolojiden elimizdeki imkânların 
en üst seviyesinde faydalanmaya çalışıyoruz.
- Türkiye’de kadınların aile, çocuk eğitimi  ve kişisel gelişim alanlarında 
teknolojiyi daha verimli kullanmalarını nasıl sağlayabiliriz. Bu konuda 
neler yapılabilir?
- Kadınların teknolojiyi daha iyi kullanabilmeleri için, teknolojiyi 
tanımaları ve erişimlerinin kolay olması gerekir.  Bu konuda STK 
(Sivil Toplum Kuruluşları) ve/veya belediyeler, hem eğitim hem 

de ulaşılabilirlik imkânı sağlayacak merkezler kurabilir.  Mevcut 
kütüphaneler ve okullarda bu imkânlar arttırılarak, özellikle hafta sonlarına bu 

imkânlardan yetişkinlerin de faydalanması sağlanabilir.  Ayrıca teknolojiye de daha fazla yatırım 
yapılması gerekiyor. “Telekommunication and infrastructure index”inde 68 inci sıradayız, bu 
sıralamalarda ilk 20 de olmayı hedeflememiz lazım. 

Bilişimdeki kadın oranı, pek çok ülkeden daha iyi konumda…
- Ülkemizde bilişim sektöründe nitelikli kadın iş gücü oranının ve bilişim okur-yazar kadın 
sayısının artması için neler yapılmalıdır?
- Bilişim sektöründe kadın, her sektörde olduğu gibi en fazla orta kademeye kadar yükselebilmekte, 
konunun en külfetli kısımlarını hallederken karar verme, yönetme kademelerine ulaşması nadiren 
oluyor. Ancak yine de ülkemizde bilişim sektöründeki kadın oranı,  pek çok Avrupa ülkesinden ve 
dünyadaki sayılı ülkelerden daha iyi durumda. Bilişim, kadınların ilgi gösterdiği ve başarılı olduğu 
alanlardan bir tanesi. 
Bilişimin ülkemizdeki mazisinin 30-35 yıl olduğu göz önüne alınırsa, bilgi ve birikim çok az olduğu 
için, gençler bu konuya popülerliği nedeniyle yöneliyor. Bu da alanı işsizlik düzeyi en fazla olan alan 
konumuna yükseltiyor. Bu nedenle gençlere meslek seçimi aşamasında bu konuda yeterli bilgi 
edinebilecekleri, donanımlı kişilerin bilgilendireceği, toplantı ve alan gezileri düzenlenmesinde 
fayda var.

Kadın Partisi Girişimi’nce hazırlanan partinin temel ilkeleri
 
-Başta siyaset olmak üzere tüm karar alma organlarında, kadınlarla 
erkeklerin eşit temsilini sağlamak ve Türkiye’yi, çağdaş dünyanın en 
saygın üyelerinden biri haline getirmek, 
-Kadın Partisi; 21. yüzyılın dünyasında kalıcı bir barış için, yaşamın 
ekolojik temellerinin korunması için, özgür, adil ve dayanışmacı 
bir toplum için, etnik kökenleri ve cinsiyetleri ne olursa olsun tüm 
insanların eşit olmaları, yoksulluk, sömürü ve korkudan uzak kendi 
geleceklerini belirleyebilmeleri için üstüne düşen görevleri yerine 
getirmeye hazırdır, 
-Yoksullukla mücadele eden, insanlara kendi geleceklerini 
belirleyebilmeleri için eşit fırsatlar sunan, yaşamın büyük risklerini 
sağlam bir biçimde güvence altına alan ve adil bir katılım sağlayan 
koruyucu sosyal devleti yeniden geliştirmek, 
-Eğitimde fırsat eşitliği temel ilkelerden birisi, 
-Kadınlarla erkeklerin toplumsal eşitliğini temel alınıyor.
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