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Kadi n i ar Mec i i s' i basacak
Kadin 4akhiri savunucusu yüzlerce

feminist, kadinlara pozitif ayrimciligi öngören
düzenlemenin Anayasa'ya girmesi konusunda
Meclis'e baski yapmak için Ankara'ya
gidecek. Yurdun dört bir yanindan gelen
onlarca kadin kurulusunun temsilcisi, yarin
Genel Kurul'da yapilacak oylamayi Meclis

. localarindan izleyecek.Kadin dernekleri,

,

uluslararasi standartlarin altinda bulduklari

Anayasa degisikligi paketini iyilestirmeyi
amaçliyor. isteklerini içeren faksi ilgili
makamlara yollayan feministler, simdi de
Meclis'teki görüsmeleri denetlerneye
hazirlaniyor. Aralarinda Türk Kadinlar Birligi
üyesi 40 dernegin de bulundugu bir çok kadin
kurulusu temsilcisi, sali günü Meclis Genel

Kurulu'nda yapiIa<:akgörüsmeleri izleyecek.
Kadin dernekleri, ilk oturumda bekledikleri
degisikliklerin gerçeklesmemesi halinde
Anayasa Komisyonu üyeleri ve Adalet Bakani
Cemil Çiçek'i ziyaret edecekler. Kadinlar,
'pozitif ayrniiciligi' Anayasa'ya sokamadiklari
taktirde eylem de yapaçak. .
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CHP, kadinlarlehinepozitifayrimClliglöngören,düzenlemeninAnayasa'yagirmesindeisrarli.Degisiklikpaketinin

AnayasaKomisyonu'ndakigörüsmelerindehedefineulasamayanCHp'liler,'GenelKurul'daönergeverecek

Meclis, bu haf-
ta idam, kadin-
erkek esitligi ve
DGM'lerin
kaldirihnasini

öngören 10
maddelik
Anayasa degislik
paketini ele ala-
cak. Genel Kurul,
200'e yakin
AKP'li mi1li',tvp.ld-

CHP'li kadin milletvekil-

. leri, kadinlar lehine 'pozi-
tif ayricimligi' öngören

düzenlemenin Anayasa'ya girine-
si için önerge verecek. CHP'liler,
düzenlemenin gerçeklesmesi için
.A1{p'li arkadaslarindan destek
istedi. CHP Kadin Kolllan Genel

Baskani ve istanbul Milletvekili
Güldal Okuducu, bir grup kadin
milletvekili ve Parti Meclisi üyesi
ile birlikte'Genel Merkez'de bir

basin toplantisi düzenledi.
Kadinlar lehinepôzitif
ayrimciligin Meclis'teki Anayasa
degisikligi paketinden son anda
çikarilmasini elestiren Okuducu,
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Meclis, bu haf-
ta idam, kadin-
erkek esitligi ve
DGM'lerin
kaldirilinasini

Öngören 10
maddelik

Anayasa degislik
paketini ele ala~
cak. Genel Kurul,
200'e yakin:
AKP'li milletveki-
linin imzasiyla
Meclis'e sunulan
'Türkiye Cumhu-

. riyeti Anayasa-
siinin Bazi Mad-

delerinin Degisti-
rilmesillakkinda
Kanu}! Teklifi'ni
yarin görüsecek.
Maddeler ve
teklifin tümünün
kabulü için en az
330 oy gerekiyor.
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ClIP'li kadin milletvekil- i
leri, kadinlar lehine 'pozi-
tif ayricimligi' öngören

düzenlemenin Anayasa'ya girine-
si için önerge verecek. CHP'liler,
düzenlemenin gerçeklesmesi için
AJ{p'li arkadaslarindan destek
istedi. ClIP Kadin Kolllari Genel
Baskani ve Istanbul Milletvekili
Güldal Okuducu, bir grup kadin
milletvekili ve Parti Meclisi üyesi
ile birlikte Genel Merkez'de bir

basin toplantisi düzenledi.
Kadinlar lehinepôzitif
ayrimciligin Meclis'teki Anayasa
degisikligi paketinden son anda
çikarilmasini elestiren Okuducu,
Anayasa Komisyonu'nda yapilan
degisikligi de yetersiz buldu. "Bu
düzenleme arti bir sey.degil, bir
açilim hiç degil" diyen Okuducu,
düzenlemenin var olani

pekistirinekten ibaret
oldugunu vurguladi.

AYRiMCiliK DEGiL
Kadin-erkek esitliginin zaten

Anayasa'da var oldugunu ancak
uygulamada sorun yasandigini
ifade eden Okuducu. "EsitlilZin



Içtüzük geregi, ilk
oylamadan 48 sa-
at sonra ikinci tur

görüsmeler yapi-
liyor. Otururnun
cuma günü yapil-
masi bekleniyor.
Ikinci tur görüs-
melerin ardindan

yapilacak oylama-
da1maddelerin
referanduma
gitmeden kabulü
için 367 oy
gerekiyor. Meclis
Baskani Bülent. Arinç'in oy
'kullanarnamasi

nedeniyle 366
oyu olan AKP'ye
bir oy daha
gerekiyor. Dört
milletvekili
bulunan DYP,
AKP'ye destek
sözü vermisti.
(ANKA)
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(Iktidarin yaklasimi
~ ayibinö~esinde
Türk Kadinlar Birligi Baskani
Avukat Sema.Kendinci: Anayasa
degisikligi uluslararasi standartlarin
za.ten çok gerisinde. Buna bile karsi
çikiyorlarsa saçmaliyorlar.
AKP'lilerin bu açiklamasi artik
ayibin ötesinde bir yaklasim. Bizim
istedigimiz belli düzenlemelerin de eklenerek
uluslararasi standartlara tasinmasi. Yarin Meclis'e
gidecegiz. Dernege bagli 40'a yakin kadin kurulusuyla
birlikte saat 13:00'ten itibaren orada olacagiz.
Milletvekillerinin ülkeye ne kadar çagdas baktiklarini,
AB'ye karsi samimiyetlerini orada, yerinde görecegiz.
Eger daha önceki, açiklamalarinda israrci olurlarsa ve
biz onlarin tavirlarindan hoslanmazsak cuma gününe
kadar eylemlerinizi hayata geçirecegiz.

Pazartesi Dergisi Yazari Ayse Düzkan:
Bu konuda da zaten erkeklerin fazla
haklari oldugunu düsünüyorum.
Çünkü onlar kizlarini, karilarini
rahatça öldürebiliyorlar. Bu
anlamda kisitlanmasi iyi olur.
Kadin ve erkek arasinda esit bir
durum yok. Erkekler kadinlari disarida da evde d~
çalistiriyorlar. Bütün bunlarin degismesi için bazi
önlemleri aln:iak gerektlgini düsünüyorum. AKP'lileri
kizdirmasi çok ,dogal aslinda. Sahsen buna sasirmadim.
Çünkü muhafazakarlik da zaten bu demek. Bence
bunu onlari seçen kadinlar düsünmeli.'Feminizrn
erkeklerin kadinlardan daha hakli olmamasini ister.
'Biz hakliyiz onlar haksiz' düsüncesinden
vazgeçmelerini .amaçIar. Bu açidan bakildiginda
kisitlanmasi iyiolur bana göre.

Hakimiyetieri' ellerinden
gidecek diye korkuyorlar
Uçan Süpürge Kadin Kurulusu Genel Koordinatörü
Halime Güner: Anayasa'dakidegisiklik paketi ile ilgili
açiklama yapan kisilerde bir özgüven sorunu var. Erkek
egemenligine o kadar hakimler ki, haklari
ellerinden gidecek diye korkuyorlar.
Kadinlarda hakkaniyet duygusu
gelismistir. Olumlu ayrr'mciligin

. Anayasa'yayazilmasini istiyoruz.Özel
önlemler ile esitsizligi kaldiracagi
için biz bunu istiyoruz. Bizim ka-
dinlar olarak kendimize özgüveni-
miz var. Onlara seçenek sunuyo-
ruz. Yarin Meclis'e gidecegiz,
Dikmen kapisinda olacagiz ve
Meclis koltuklarinda oturarak
milletvekillerini dinleyecegiz.

Anayasa Komisyonu Baskani Burhan Kuzu:
Getirilen düzenleme yeterli. Yasamda mutlak esitlik
zaten yok. Bazenarananözellikler, bazen de kadinin
fitratinin (yaradilis) farkliligi bu esitsizligi sagliyor. 100
kömür isçisi araniyorsa 'SO'si kadin olsun' diye-
mezsiniz. Eger dikis-nakis isi

sözkonusuysa bu sefer de 'SO'si erkek

olsun' diyemezsiniz. Siyaset agir ve
pahali bir is; Meclis sabahlara kadar
çalisiyor. Gece 23.00'den sonra evine
gelen kadina farkli bakiliyor. Siyasete
giren kadinlarin maddi durumlarinin.
da iyi olmasi gerekiyor. Kocadan para
alinip siyasete ne kadar girilebilir.
Partilerde kadin kotasi konul-

masina en çok kadinlar karsi
çikiyor. Erkeklerle esit sartlarda
yarismak istiyoruz diyorlar.
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yasama geçirilmesi için alinacak
birtakim önlemlerin 'ayrimcilik
ve imtiyaz' sayilamayacagii:iin da
Anayasa'ya yazilmasini istiyoruz.
Bu yönde bir önerge hazirlayip
görüsmelerde verecegiz" diye
konustu. AKP'li milletvekillerine
destek çagrisinda bulunan Güldal
Okuducu, ~'deki kadin ve
erkek milletvekillerinin yarinki
ilk tur oylamasinda vicdanlariyla
davranmalarini beklediklerini

kaydetti. Okuducu, "Böyle
zamanlar biraz daha özgün, özgür
bakmayi ve cesur davranmayi
gerektirir" dedi.

Güldal Okuducu, 'pozitif
ayrimciligin' tam da AB'nin bek-
lentisini karsilayan Qiröneri
oldugunu belirtti. Okuducu, bu
kon~yu bugün kendisini ziyarete
gelecek olan AB Kadin
Temsilcileri ile görüseceklerini,
önergenin metnini degerlendire-
ceklerini bildirdi.

Güldal Okuducu, AKP'li mil-
letvekillerinin komisyondaki,
tavirlarini ve Adalet Bakani

Cemil Çiçek'in "CHP ayrimcilik,
yapmak istiyör'" degerlendirm~si.
ni de elestirdi. Okuducu",
"AKP'li. bazi yöneticilerin, 'Kadin
dernekleri bu önerileri desetek-

lemiyor' söylemi de yanlistir.
Tüm kadinkl!ruluslari biZi
destekliyor. AKP'liler polemik
kavramlarla kamuoyunun
bilincini olumsuz yüklemek
istiyor" diy~ konustu.
A.Re~kORAL/ANKARA
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Türk Kadinlar Birligi Baskani
Avukat Sema .Kendinci: Anayasa
degisikligi uluslararasi standartlarin
z~ten çok gerisinde. Buna bile karsi
çikiyorlarsa saçmaliyorlar.
AKP'lilerin bu açiklamasi artik
ayibin ötesinde bir yaklasim. Bizim
istedigimiz belli düzenlemelerin de eklenerek
uluslararasi standartlara tasinmasi. Yarin Meclis'e
gidecegiz. Dernege bagli 40'a yakin kadin kurulusuyla
birlikte saat 13:00'ten itibaren orada olacagiz.
Milletvekillerinin ülkeye ne kadar çagdas baktiklarini,
AB'ye karsi samimiyetlerini orada, yerinde görecegiz.
Eger daha önceki, açiklamalarinda israrci olurlarsa ve

biz onlarin tavirlarindan hoslanmazsak icuma gününe
kadar eylemlerinizi hayata geçirecegiz.



Kadinkuruluslari
Meclis'ibasacak
Anayasa'yaipozitif ayrimcilik' düzenlemesi isteyen kadin

kuruluslariyarin Meclisie akin edip Genel Kur,ul'uizleyecek
Türk Kadinlar Birligi~yesi
40 dernegin de bulundugu
kuruluslar Ankara'ya akin
edecek. Birlik Baskani Ken-
dinci, 'AB samimiyetlerini
görecegiz'diyekonustu.

IIg'inç sözler
Anayasa Komisyonu Baskani
Kuzu degisiklige soguk: Ba-
zen aranan özellikler kadinin

yaradilisina uymayabi1ir. 100
madenciaraniyorsa 50'si ka-
dmolsundiyeinezsiniz.14'te

Hükümetamm
gözetmiyor
:Izmir'in CHP'li Baskani

Piristina, hükümetin bele-
diyeler !irasinda ayrim
cyapinadigmi söyledi.
Pristina, "Baskanlik

benim için bir so-
nuçtur" dedi.


