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Tü.k Kadhlal Birliği

sAYlN CUMHuRBAşKANIM,
Bugün, seçme ve seçiJme hokkının kullonıl-

mosındo, cinsiyete ilişkin slnırlomolorın koldırıl_
mosının 66- Yıldönümünü kutlomoktoyız. Bu on_
lomlı 9ünde, Türkiye,nin dört bir yonındon gelen
temsi{cilerimizle birlikte, bizi kobul ederek bize
onur verdiniz.

J934 yılındo 6ugnn, 1924 Anoyoso,sını
değistiren 2599 soyılı Konun kobuJ edilmiş ve
Türk KodJnorl, dünyo ülkeierinin çoğıındon ön_
ce, siyosoi hok]orının en önemJisjni elde ederek,
eşiılikle, her olondo seçme ve seçilme hoklorıno
sohip olmuşlordır.

Cogdoş uygorlıklor düzeyine uloşobilmek
için, yeni yopılonmokto olon toplumun, esos di_
nomiği olorok gördüğü biz kodınlor. Aziz Ato-
mızı, üIkemizin şekillenmesinde söz sqhibi oJmo_
mızo olonok ionıyon, bu çok önemli yosol dü-
zenJemeleri gerçekleşiirmiş olmosı nedeniyle, bir
kere doho minnei ve şükronlo onıyoruz

Ayrıco, beli*mek isleiz ki, 1924 y|lrr,do
kurulon Derneğimizin de, bu hoklorımızın kozo_
nılmosındo çok önemli kotkılorı olmuşıur.

Blıgün siz Soyın C um h ı.., rboş ko n ım ızdo n
önemli bir destek olmok için huzurdoyız. Biz ko
dınlor, Türkiye Cumhuriyeti,nin çoğdoş loik, de
mokrotik ve sosyol hukuk devleii ilkelerjni koru
yorok, yoşomın her q]onındo söz ve güç sohibi
o|obilmek için, qrtlk ,,YosoJor 

önünde tqm esit
lik" istemekteyiz.

Tdı( (fi DI I6R BiRtiĞi dYE"

Bı,ınun gerçekiegmesinin

nın, Medeni Yosodo dngrülen

sorı olmoklon cıkıp yosoloşmosl oldugunı, bil_

mekteyiz. Çoğdoş geliŞmenin ve demokıcıslnin
zorunlı.ı kıldıgı bu degişim ortlk hoyoto gecmeii
dir diyoruz.

Uluslor orosı orenodo söz sohibi o|movr,
tolipken, nüfusunı..ın yorısı kodın olon ıik.mi.i.
gercek esitliğın ue loı'llmlr gercell"sm-s ı .9e
cjkmemesi gerektigi ortododır

Bjz üJkemjzin ve çocııklorımlzın cıydlnJll
geleceğinden kendimizi sorumlu tutmokioylz'
Eşit hokko eşit sorumluluklo sohip olocoğız Bu
günün öneminin ve bize yükledigi sorumlulugun
gereğini, gücümüzü birleşiirerek, sosyoJ ve siycl
sol yoşomın içinde, e5itimIi, hokloının biiincin
de kodınlor olorok, demokrosimizi sovunmok
için. korkmodon ve yılmodon yerine geiirecegiz

Soyın Cumhurboşkonlm,

B'ıliyoruz ki, Demokrosi geliştikce, kodı
hoklorı genişleyecek, kodln hok]oı 9eIisıikce cle
mokrosi temel ilkelerine oturup kurumloşocoki 

'Yonj demokrosi iJe kodın hok]orınln ic ]ce o]

duğu bir gerçektir.

işte bu omoç için Şohslnızdo' hukukcu klnı
liginizde ve en önemIisi üIkemizin gelecegi iJe il
gili oydınlık bokışınızdo beklediğir]iz Jssteği
buJocoglmızo olon güvenie size soyg Jor nıızl
iletiyor, görevinizde bir kez doho boso,,].,.
diliyoruz.

Av. Semo Kendirci
Gene| Boşkonen önem]j odımı_

değişikliklerin to_



satfa:l
Tijlk Kadnlar Bhliği

ıünr rcıoıNrNrN sEçrt4E ve sıçitnr
HAKKıNI ıı;ıır nişiNiN oo. vıtoöNÜnÜ KıJTLANDı

'/ aqJslos Depremlnden (oaren Siv'l
oo,.lm oıoiıı. ']in o",esmesi ''e kLlLılan Ve

naoı başkJ_| qın Cene| Bas|.an'n|l A" qe'a

^enol'.'''T 
sü'diId.gü DeD'e' Yard'm Ve

oüoanizas\or Ko,nitos. o aIal 
" 

Ala| \ 2000 sa
o]nı] Lık \adl1'| n SeÇrr'Ve Sp\ilne _]a\_

ı<l'"hı e cle edişinln 66' yrldönÜnTü, her y]l oLdtığu

ooi ol- Vl da \'loJ-LZJn nel Vanl"da D:üik
i_ııllkla ı.uııanırı..e ı oi7leae bJ mkanl oa"Şe_

.len kaola hakla'l saVLr LıcLsJ Büy.]k o1de' ALa

türk saygüyla anlld]'
Anıtkabir ziyareti
Anı.a'a'oanı ÇiŞillı siv'|*opIun- org.]ll' ' ka_

o,. .leüne^ e V'" bi- \.e l ,lL hao|r.a' B||ligl Ce
nel Merkez de, ÇeŞilli illerdeki şubeLerinjn temsil
c]leri Ve baŞianlarıyla b llikle sabah saat
1O 30'da Anltkab]r'c]e buluŞtu. DeV et Bakan Ha

san GEMiC j ve beraberindekl heyetle blrlkie Ata-

tülk'ün kabrine çelenk koyup' saygü drrruşunda

b! unuldu
SiV]l toplUm ör.c]üllerinjn de adlna Anütkabir

ÖzeL Defterini imzalayan GeneL Başkan AV' se_

ma KENDiBC deftere ŞUnlan yazdüi

'Ulu Önder, çağclaşl k yolunda b]ze Verdi_

o' nd1'a'''l e,l onFa s o'a'SeÇme Vo Sec',|me

naLk a -.de eo s''nllin 66 yl,don;ıü1de sdna
m nneı ;e slkrailaı r'l sLl-aya ge'di"' BlL Ve

ıahal uvu 
-Bu 

hakan koruyacak' g-"Lişt]recek Ve

'onsJla ^JoaI ' a" ip 
" '^acagız' Sana sayg r'r

n_ol sL^la' (Jr 'i'n iao,r'ar rdan"De"pıı'rrza
aVa; Bakan GEMiCi de TÜlk kadün arünln Ata'nln
kurmuş olduğu Cumhı-]riyet Ve deVlimlerini iler]

götürme kararLl ığın be]]rtti Ve Şükranlar nü sun-

Anltkab]rc]ek] törenden sonra Genel N4el

kez binamüza geierek misaf]rLerimizi ağ radIk'
BöVle oü7e /.s.e'e'pbi a'ay"oe''cp"' 'lAl
.."1 o""rn"^ t'prsLpa-lalr ollb'oll\ a oLL"''
tanüsmas, konuŞraas. kendi çallŞmalarünl' dü-

sün;F|e'in b'Ioil -|in- ahtd'İaIJ'' go . Öı.a ot

qü2"'. Bu'.1s \ qel5-ıe oA/dr 'I'l a d 'o' '-
cumhurbaşkanlnt ziyaret
Tür. Kad'nlar BiIliq Co1' Vp'ıa// '6

illeroen oe'e" Şuoe baş\arl !'F L 
' 
e''L n /'e D I

ıe CanĞva (ö5ni'nde C_-,nü.,ou5}an Al_1'ı
I\ecoeı sE,/fq l l'yaIeıe g,lLlı\ B'li o.]\ü! b' l'

lenli^le \al5ü|aVd-1 "a, n sr/FPe oooa1 'dd
qeç ıiş o'd.iqi o" ooA'.ls\o'l .J/d'loo' dI at'

]ooq'. o._; \onJşaıdy.ln CAae BJtüJn | |/

ı^.ıND aC nnraz'aoql \r' -J.lad- 'J' 1ld

dlo mlz ınetin 5un uld Lr

c mh -üoas^an' do o"'lL' .'c- o'o |L l

dln hak]arünln ö;emin] Vuİgu ad ' bu haklal n 66

\ü'dönür'L1de Donlşla]'od\ ool L,e'klA n J ]

ne de .ad n'aı s.ÇFle^ gL7- b l |o'i Vdoı Ö

oe'i'll.. ]9t5seçirnde 'BMVoA l8ıaol l 'lL'ü

Veki]] Varken her seçimc]e bu say nln aza]d ğünl

oe1iner-^. diqe' bül,'l s'\.o'le de o"s"'' oö '
ren ^ao'r.arüill'1 

s'Vasi |^allald oa ag '^ all' '
ler]nl lemenni etti. başarül o]nraLalünı djled]

Konuşma esnaslnda, Anayasa [üahkemesü

Baskanı iken Medeni Kanunda yapllan değjşik k

sırisında evliik müesses]nde kocanIn kar!sün

kefl'C!ösle rresl1e l.al\. ç kı'gl'l ro,lAdl (Jd ''
"..ai.nın zorlama a', ^arş|'|_da, ıaIl o.\'n dJ
zorluktalla karşlaŞmaİnas]. haksüzlğa, zara'a
ugramasl ]çın "hayır dediq nü anlattü

Anadolu MedeniVetleri
Müzesini ziyaret
Car"a\aoıı d, ldll"' 'or'a' |'ool _

gerpğ: Ar.aIa ("le-rdel p1ddolu V"o' "''
]eri Müzes'ne qüdildi

It'a, veı-eqıılz Kal. i(i1oe' Wa"'l q o'

oielnoe,e.di. _lplhesn oeq'r5:l "a,zo' n'
oüZe, ven_FkLen sonIa 'ılta_' elir'l'l"no oo|o'
Lıiıe ıqunaıı^e_ oa1a1ce rLı1LoJ'|e| j'o 

'Lü

te ve beraber olmam zl diledik.
lep,alTd'r l_ap'n'," oa ar I c

mt-t'_ bav'dıla', saql'\ \Ö r'5' do| | "" l

lekleli.
sevgileI, sayg lar selam aüia



Türk Kadünlal Biltiği

Satla: aDER r\rEĞil4İz İN ÇANKIRI-;G;
_ , 

Bi]indiği 9ibi 6 Hoziran 2000 torihinde
Ccnklı'do deprem olmuslu ve bizler oroyo gormeye
qidememisliJ<

- 
] ıo_n 2000 sooo|.ıı A\ACF! lAıodoj,

o9do5 tg:';n iol(1 Gene' Bos,on Aylo hA|lR.'ı ıbo loriı9ındo lLrr ı<oolı Derıer'erı Fedeıosyon-
8oşJ<on Sevjm EREL, GüçsüzJer ve KimsesizlerrolInoo- CuJge" DURAr Cıı.nh l.iyet ıod'nıo.

:.'."ğ 
.:* Bilsen ALKAN Hixıreı ULL.,GBAY,n esi-_,=_E*_x;LiSEE

Me-k-z'nden E,lııve EV'N 'e Serıro ALA.; a;;^; 
,rr' yiırdo Loıu.ıoııı 

'.. "" . ."r"- ._ortocoilçesinegi;iler.r*,';;;';;";;i"::"" .'.:. bu oydon itıboren yoko.ok yardınü c]o
!'rbco ]lçesine gitİiler. F;kriye EVjN,in izlenimie.j 

Uyül(o oU oydon itiboren yokocok yard,ıı cJc
Con[ı,'do MiIJi Egi.irn MLd,jıü s. \^JL 

yoolocog'rl 'Iode eı'ijer
DULGER torofındon lorşllonon eklbimız ;;;; 

5öz olon ANACEV genel Boşkonı Ayio HAT1RLi
r'o(an-ıo 9<j '"ldü ui|oyete soy'ı * ;;' ;;;. :":l"l "'." 

noson GtlıiCln'ı oz"1ı.l" p..,.,"
-'jY " loznokoı 5o1'n oı,ov lvaEMiŞ ıo.ofındon 

ğe|de|er'ıe g;dIlıresi ic ı o zıe. ya.|e.o''d'o:, 
' L^'-.ıo'.,|o1d,]. 'i Uger derrel borlo" /e .en 5|Jc;'e.:-o^' .e..

no. ge|dı;z meıo:in-i.deı sonro Sovı" '^^, 
derıeı'leıinin ro_'In olor| '.l.-oi lııı .oo'r'o Bıl'

Dı-,ıC'R bzler MiI|| t,l,:n- ,ı,t,:;dırl,gi-n._ ,"*, l'u'",: 
\oıı-snov do r',''.- ı ''ı ,op'aolon.no gö'ü,dü olodo herke( n "-;; ,;; 

Koıucrrojo_ı'zdo Dodu,go.o ge,a.ı.-n o cob'd'ğiri |2 
'ilö9'eıln 2 o..ğöglet;n ue b:' jmom 

ols-o,:,rcdo|l ,n'onjo"lo b-ob^' o|n o(ıo_ o.,,ı.Hoı:p ot,i-nun bUlLndUğLnL og.e-d;L 
_ ' IııJl|ü,lU( d-ydug,,nızu ne. 7oro1 /on'o.' oo oüo

Bu'odo ono 
" 

ı L.-.,., 
". ,", "l.^ 

oyrn.o* 
bj|"'"gj"'i, b"li.iJi,

ıo', 'ai]d:Ir'en sonro hep birllkte Ono(oyo noreLe, ' | 
i1onıJsnolo'do1 

'onro l58 hore. /-|-.-.eİ,k oü,o(o dan 7 [.n uzokl kıoki DuJ,ı.o. saa.r 
". 

,<ooo.I,1ece( ue gıyecel /ord'm.n'ı dog ı -' 5o , o.
9;de-len ;c!r oc|5l rnorzorolğllo k""l;"'-";..; ,. 

Mill, Egiri.rı MLd,J' ] Soy.-r 5ocı|< DtJlC tP oü:,.
boz']o- 'omorıen yıLılrrıs. boz'ıon do o,yı* |.,oro. 

olr:n coIlsT: /oon''s ve ok-l coc,(|o.ı.ı oo'o..görmüsfü. --- oyok numorolonnl 
"u y"rdırn mo/relİ.l".; oio..t

_^. 
Doc]uı9o do bizleı, Be|eoj/e Boslon' Yusuf "oiondoJorı |ıles'n cjnceder lıoz'''o'-'ı ı o'

IAPLA) 
Coı sovdo dep'e.nzede.".trl .".rt,;:: 

ıo'9oso oirrodon li,'eye -/gın doq'.,T .op.'dlo..'lod \ usul \ADLAN '. oc's lonusıos'-oon ,o"." l",**,..."indu ne'e.oc,,('c.^o\oırobi' 6
)o/rVo] '^ koı.rokorr sözojdı'o.,e_ 'l'(eı kl n-U'lLlul'o"'no d:.e.eı 'oı,LdogrL

, 
Bizt' i' oro|onndo gö.n-eKfen co|. muJ|Llul duv 

u,':''' sUnL oo .d/'-n-el .,",'; , ".n.''d-]<]o_ı bejjhi1el Ve Deııe|'n Mor.noıo (So*oryo :::l;* 
"':"a, " duysı.;Jo-'ı o.|oıor L - o" 9l.çok-l 'volo\o) deo-eı,ne ,,oPl'ğ' ,..;,. 7o,d'"'onn İİl,"]; ",,"." 

gc;u ü yos|' .'ı,si ı-,..,,', boz'lo''-do
o/r'<ln'n btJ.odo }oolğln, soyleoi|er. Ev|er' oz hosor
görmljş 

' 
insonioro ononm yordımı olo.ol goo -,i^] '.Aynimo 

sootimiz geldi onlordon hızi;.]"

]l 
co: /oldo o'uroıJoro do b",',". y.,J,;' 

"i.i",. 
,"ou o::o, o, 

',''o ou'oo"'''g; .o- o_'o o o
o.' y', süreyle oydo lO0 ııilyon lilo oylıI verileceğıni. ;::H::i:ffi;::i,;";,,T;::.*. . .,



Tijrk Kad]nlar RirIiği satna:5

Tü.k Kadlnlar B;r]iği Koyseri ŞUbesi 3' dönem çğ
J şmo or oşogıdoki sekiJde özeilenmiştir. 7 .l l .1998 lo
rihinde Cumhuriyelin 75. yıl kutlomolon çerçevesinde
. .rL l'|/e_loh,o]||!| ,eıidi. Bu l.ol',o ııdo siiı yo sn-o-

s duzen]endi. i'iliz Bohacl tcrclındon bulunup gerekli

iş em eri yoptır lon imom nikoh]ü död çifiin resmi hikohı

kly dı Çifi ere birer oiıın ve hediye er verildi.

5 Aro k l998'de seçme Ve seçi]me hokkl kuilo

moorı doloyıslyo Erzurum'do yopılon toplontıyc koı-
omod ğ:mız için yozıl ve görsel bosıno günün onlom-
nı be irten demeç er verildi

l0 Arc k l 998 lorihinde sonğf od l oyun Koy-

seri Be eJiyes tlyotrosundo sergilendi.

l5.l .l 999 torihinde Romozon do oyısıylo top o-

non ioşe poketleri ve giysiler yordımo muhıoç kisilere

doğltıdı
12 2 1999',dcı iopionon kitoPlor NUri Hos ilkoku-

luno Verildi, oku]o kütüphone yopt rIB . 22.4.1999 l,1

.ihinde küiijPhonenin oç lışl yop ldı ve Türk Kodünlor

Bir iği'ne Me ikeozi Koymokomlığ torofındon tesekkür

belges], okuI idoresi toroindon şih Verildi'

l3 4 l999 torihinde Türk Kodlnlor Birliğlnin kU_

u uşrncn '5 "' odlij.ıü dolo/ls ylo b'r grrp üyerriz

Ankoro'yo giderek Anltkobir'i ziyoreı edip toplonılorc
kot clr

3'5 l999 iorihinde Kosovo'yo gönderilmek üze_

re toplonon elli koli yiyecek ve giyecek viioyete teslim

edilJi.

14.5.1999 ror;hinde Dedemon otelinde Anneler

Günı.] nedeniyle bir ögle yemegiveriidi'
l 5'5' ] 999 torihinde oile hohosı nedeniyle sosyol

H]zmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu poneline Sevgi

ESEN konuşmoc olorok koıldl.
25.5.1999' da meciisteki yemin lörenine türbo"

n ylo koı mok isteyen Merve KAVAKCi'yo tepki omo
cıylo Vuro SAVAŞ'o deslek telgrofl çekiIdi.

Anneler günJnde yl ın onnesi seç]len Necc
Efe'ye derneğimizce giysi ve poro yord mı yopıd.

l0.6.l999 torihinde Çevre Kozos torofndon

hozırlonon şeh;tlik ormonlno oğoçlor dikildi Şehit od

lonno p oketler çokılJı Düzenenen iörene Vo]MUsicl

fo Yı dınm, gornizon komuton , resmi kurum ,ıudur e,

sivil toplum örgüterin]n yönetici' üye er] ve sehit oi]e e

ri kotıld .

Diğer dernek er Ve porti kodın kollonylo ]şlıirligi

yopılorak çeşitJi fooliyetler ve onmo günlerine koılım

soglondr.

l7 Agustos deprem sonro' ndo dep,e. Löig",i

ne ioç, biberon, cocuk Ve kodln giysieri gönder idi

Deprem höJgesinde yopıılccok Koyseri Mohoilesinde

ki 500 kolıo evden l odetinin yoplm üstenildi. Gere"

ken /000$ iemin edebiimek omcc yJo etkinlik er di.izen-

lenidi.
9.l0.l999 iorihinde yoplocek ev icin Toyoıo'do

yemek düzenlendi.

2ö l0 l99s 'orih ıde ılao mo o oePle e o .

dım omocıylo üyeler ve yokın çevremizden poro toplo

norok çocuk bezi, çomoş r o ınıp vioyete te5 im ed]d]

Vilcyetten gelen çoğrj üzerine ioplonon giysierin oyr

mündo çollşlIdl'
29-10-1999'aa Emir Doğı codr kentinJe clo

ğıtılmok üzere kısLık giyecek, poho 'e yiyecek ko]ieri

hozırlondl.

Ayse ıJzunlı- _oro!.noor Soko1o --,i .oo . o'

Birligi Boşkonlno yordımlor ıes im ed] di.

Derneğimizce toplonon ikinci el giysierin ı]yeieri

deprem bö gesine yoJlon p; oDTÜ Dernegi rorof ndon

bizzoı doğıtıldı' Romozon içinde Düzcenin iki koyijncic

üçyüz milyon irolık gıdo moddesi NUro Yeğenoğ ! io

rof ndon depremzedeJere bizzot doğıt ldl

Gozi Osmon'doki Cumhuriyet ilkokuiuno ikinci e

giysi, onsiklopedi ve kitoplor verildi. ]ki koli diş ııacunu



Tljk Kadınlar BirIiği Sayfa:6

çocukloro doglıldl
7 l2 1999 iorihinde kod,n hoklon ,e medeni ko

n_rdol: d.9l'l:t|e. l" igiı'o'o.ol, ıele" zyon prog_

romlorıno konuşmocl olorok kot lındl

l ].l.2000 tor;hinde o non bu kororio doho ön_

ceden burs verdigimiz to ebelere iloveten depremzede
iki çocugodo burs uerilmeye boşlondı.

8 Mcrt 2000 Dünyo Kodınlor Günü nedeniyle Elif
ve Bosok TV'de progromlor yopıldl.

B 4'2000'de boşkonım]z NUrşen Persentili'ye ve-

do yemeği Verildi.

Kod n Kozosı Ve Viloyet işbir];ğ;y]e düzenlenen
2000 y lı kodın toplont loıno düzenleyici ve konısmo

Türk Kod n derneğimiz konolıyio her yerde tem_

si eJildi Kodln sorunlon Ve hokioı gündemde tuiüJl

.oyc coIışıldl.

içinde bulı.:nduğumuz koşür]orda Iürk koc] n io
ve onu temsil eden Türk Kodln]ar Biriği'ne cok 5 J..
mektedir. Kodınlorın sodece onne, es değ'l bireü birey

olduk]orln n biiincine vormolonnln ve birey olmonlı
geiireceği görevleri de üst]enmeleri gerekmeltedir.
Günümüzde kodınlorımız n esii, özgür, cağ.]o'
ekonomik olorok oyoklon üzerine bosobi en ne is

ediğiı' bi|er buıu geıcet..t'net .:- -glo - e
bireyler olmoior gerekmektedir.

Çünkü onlorln yetişiireceği fertler Tırkiye'nin ay
d n1ık yonnlondır

Genel kurulJon sonroki, yeni daıemde co socck

üyelerimize bcşcr lor djerken e5ki yönei]jİ' cJeneiim v.
Lo.r sioı'o'oo oz'eri e -oll or - ı j/ele- . e -.-,
kıjr ecjeriz

Ayşe Uzunlu
Boşkon

TüRı< KADıIırLAR BıRLıĞi sisı-i sUBEsi
Emirdoğ Prefobrik Kent'deki hizmet merkezinde

yopı on col şmoloımız sürdürüimektedir Bu kopsomdc

üyemiz Füsun Üstünkoyo oiiesi odıno l OO0 (bin) cileye
yiyecek poketi doğ ıldl. Bu oy or içerisinde 6 kez kom_

yonlo esyo götürü dü Burodo yoşoyon ve ceşitli kode_

medeki okUllorcr devom eden i 0 ögrenciye verdiğimiz

bı.ırslor sürüyor. Hizmet merkezinde kodınlorımızln

'jrettiğ] 
el emeği ürün erin pozoıJonmosındo yordımcı

Dernekk n Prefobrik Keni'ie yoŞğyon kordeş oile-

mize oyni ve nokdi yord m onm z sürmektedir Ayıco
ziyorelte bulunorok morol desteği soğllyoruz

Pilot okulumuz oJon Seyrcntepe'deki Süleymon

Çeebi ilkagretim okuiu'nun öğretim yıl boşındo bo_

yonmosı için boyo temin eiiik.

Kidok kopsom ndo (süRDüRütEBıLiRLiLiK) top.

]onı lonno koıldlk

Tiyotroyo gidebiime olonoğl bulomoyon honım_

or mlz ijyotroyo gö}ürJük

Bursiu öğrenci erimizle sohbet top onns yoporok

kıyofet doğıllı. Burslu öğrenciJerimizin lılr'o, olsc,t,

moks zın yotır lmoktod r.

BizJer Şisii Şubesi üyeieri olorok deprem e ilgi ]

doyonışmonın Ve desteğjn UzUn süre]] ve uzu,n :o lk ı
oimosl gerekliğin;n bilinc]ndeyiz ve bu nedenJe ; I gtrı

den itiboren deprem 6ölgelerinde bosloüJğ nr z Io.dIüı
çolışmoicrlmız sürmektedir. Yopığlm z inceemeJer vc

teikikler sonundo izmit, Gölcük, Adopozoı, Koı.fez bö
gele';nde en col 7o'oıro TJl-'o. oo, 'o.-.
Sokoryo Emirdogı Çodırkent odugunu lespii eti]t BU

nedenie çolışmclor mız bu ba gede sırek i lk

kozonmışi r. ilk oşcmodon beri önce Emirdoğl Çod r

Ken1 doho sonro Emirdoğ Prefobrik Kent'de

desieğimiz, yordlmlorımz oro]lksz sırdırılmekted]r

Çollşmolorımızı T.K'B Sokcryo Şubesi, Cumhuruyeici

KoJınior Sokoryo Şubes] ve Çoğdos Y.D Delneğ

Sokoryo Şubesi ile koordine i olorok gerceklest]rnıek

teyiz' Emirdoğ Hizmei Merkezin'de geıc ere

kcdınioro, cocukoro yöneik eğitiün' so:7ci lıcvcıcl

kozond rmo' üreime koikıdo buınob me cc ııocır



Tijrk Kadrnlar BirIiği

5ardürülmekrödir Bu çolışmolormız:
i) Yiyecek yordmlormlz: Çok soyıdo oileye

u oşccok biçimde erzok poketi ocrok toplu yordımlor;

Çodlr z]yoretlerinde üye erce doğıtılon bireyseJ

yord mlor gerçekleştiri]mekte ve devom etmektedir.

2) Giyecek ycrdlmlonmız: Moğozo ordon temin

ed]len her yoş gurubu için giyecekler; üyelerin temin

ettiği 2.eI giysi]er; üyelerimizin bizzot ürefiikleri yün

kozok, otkı, bere, potik, eldi'en, bebek giysieıi,

elb]seleri bölgeye u o1ır llyor ve devom etmektedir.

3) Mo]zeme yordlmlorlmlz Hizmet codırındo

honımlorln kuionocoğr 7 odei dik;ş mokinos. çok

soyıdo kumoş, iplik, dontel, boncuk, boyo, model; genç-

likmerkez] çin kitop, onsiklopedi

4) Eşyo yordlm onm z : Her türlü ev e9yoLoı , İer

türlü büro eşyoior, güneş şemsiye eri'

Ayrlco üretilen eşyoloı n p"zor "nnl"' ncio'

nckLiyesinde yord,mc olmoktoy z
Sorumluluğunu üstlendiğim]z Dernekklİ P.ef.B' L

Kent'de yoşomlorını sürdüren bir kordeş q]emiz uord r

Bu oile onneonno, iki çocuk ve onneden oluşuyor Anne

yoıolok. Çocukordon biri eğitim çoğlndo, ono ][inc]

slnıfto, digeri 2 yoşlndo ve bolımo muhtoç Kend mizi

tüm eneriim;zle bu oi1enin yonındo omok zoıundc

hnsediyoruz.

Neşe Soysol
Boşkon

TURK KADıNLAR BIRIıGı ANTAKYA şUBESI
Genel Merkezimjzin 3/11/20aa ıorihli Boşkon

o. sonuc bidirisnde yer oon "Kodnn seçme ve

seçiJme l-ıokkln n kobui edi]işinin" 66. yIldönümü olon 5

Arollk 2000 torihinde Antokyo Türk Kod!n]or Birliği

oJorok bu günü ilimizde kutlomoyo koror verd;k.

Kutlomo gününrüzde yopmlş olduğUmuz eikinliği

oşcıgıdo moddeler holinde sunuyoruz'

i - Kutlomo günü, el ilonlor ve yerel gozete erle

hoiko duyuruldu.

2- 5 Arol k 2000 torihinde sğot l0.00'da
Aiotıjrk onrnno çelenk koyorok soygı duruşundo

bu unu d,r.

3 Aynı gün soot l0.30'do Kodın or Kulıbı.;nde

iop on lorok bir iören düzen endi.

Tören, üyenriz Nii üfer Korokcyo iorofindon

sunudu Soygı duruşu ve istikol Morşndon sonro 5

Ara k Türk kodünln n seçme ve seçime hokkının e|de

ed] işini hukuksc y6nüyle ilgili konuşmoy Avukoi Afife

Çubukçuoğlu yopt.

Dohc sonro iiler 6ozındo iJk kodın belediye

boşkonı oon Antokyo BeJediye Boşkonl Jris Şentürk

günün onlc]m ve önemini belirten bir konuşmo yoptı.

Kodnonn siyosi hoyoto kotı moslnl ve cok zor

o m,]s no roğnren çobo gösiermeleri gerektiğini sovun

Bu orodo törene yere bosın büyük ilgi gasteri]

Yerel televizyonlor ve boın mensuplor törenJe hozr
buiundulor. Ayn okşom yereJ televizyon.ır lrolrerlerdc

etkinliğimizden geniş bir şeki de söz etti]er Bu orodc,

tckdirlerinide dile getirdiler. Dcho sonroki sun yere

gozeteler etkinliğimizden uzun uzun bchsetij er

Antokyo osmon Ötkon Anodo u Lisesi öğrenc

lerinden bir grup kız öğrenC] günün önem]ni belirten 5i r

"e 
kendi duyguloın on oton yozıior okudıior

Tören holk n bıyık lg;s;n; gördü. B.yük bir hc, I

topluluğu i giyLe izledi

Etkinliğjmizle ilgii yere bosındo çıkon ycz ı,,
ilişikte sunu muştur'

t Türk kodlnlor Birliği 3/l l /2000 tolilr i Bo!j(o.

or sonuç bildirisinde yer oon 'soğlğlnz slzc]c,l

Sorulur" proiesinin hoyoto geçirilmesi için yoıei ıl

kur,ı u o orok top ondık.

Şubot veyo Nison oy orındon 6irinln şub.. , c 
'.

uygun oludğu görüsüne voı Jı
Soygılorım o.

Bercis Ezer
Boıkon



Türk Kadünlar B iği Sarfa:8

DERNEĞlMiziN KoNYA GEzisi
16 Aralık Cı]ınarlesi günü Türk Kadün]ar Birliği

Gerel t./pl"ezi Bas.l ko.ı -y!ler'nden Le-nan GÜÇ
LÜ'nün baŞkanl ğlnda b]r grup lvevlana Anma Tö
renler ı']e katülmak üzere Konya'ya 9ilmişlerdir. Tem
po Tuİizim'in isbirliği, Ve güzel bir organizasyonla
gerçekleştir en bu günübrlik gezi sabah 7'30'da
başlamlş; küsa bil Konya turuyla N,4eVIana A/]üzesi ge-

zil.n Ş sporsaonundaki DeV]et Türk N,4usik]si Koro
sUnun Ahmet Özhan'In baŞkanlğlndakl neis konse
r] ayrü bir güzellikte sema göster]eriyle devam el-
m]ş' Konya muifağ nln seÇkin yemeklerinin ikrarn

edildiğ bir ]ftar yemeğiyle bütün eŞmistir'

Gece 22.30'da Ankara'ya dönüşümüzde otuzu

ac\l1 olobüs yolcusJaL. hemen hep.i oerneg mile

Ve glup başkan]mlza teşekkül etmiş. Türk Kad n ar

Bir]iği'nin bundan böyle bütün etkinlik erinde berabe]'

o]ma arzu aınl dile getirmişlerdil' Ve temas kUlab]i

mek için arkadaŞ ınlz Leman GÜÇLÜ'ye teefon
nuTaaralar Vermiş Derneğimizin adres ni s1emsicr
.lir

Kanlm zca Derneğ]m ze rna yarar sag]ayan

taa]tülmas]nda katklda bu unan bu tip plogranl aın
tekrannda büyük yararlar Var. Bu arada yuIdLrm!z!
tanrmak ve tanrtmak, bir arada olmak da ay ca
güzei'

Güçlü'yü Alatüİk'ie gili hedryeermiz sat

rnakta çaba harcayan, baŞaİ l olan arkadaşlm z F k

riye EViN'i de tebrik etmek gerek

BATMAN'DA'ıNTıHAR GELENEĞi' sÜnÜvon
intihor eden kod n oro hem Türk hem de llus

lo.qrası bos n n gündemine celen Botmon'Jo önceki
gece bc]zod;n ilocı içen i9 yoslndoki Zeynep Ulom,
ium çCrboora koşln kurto lomodı. Botmon'do 3 kez
intihor girisiminde bulınon 6 çocuk cnnesi Nofiye
Koyo do Siirfte yoşomıno son verdi.

Botmonlı kodınlor ge eneğin, yoksulluğun, birey
o]omomonln 5 krnh]onylo kendilerine kıylyorlor. Kenıte
son 6 oydo çoğu kodln 3l kişi yoşomıno son uerJi.
Romozon oyı öncesi intihor]or n durduğu Botmon ve
ilcelerinde, önceki oksom iki kodın doho ihtihor ederek
yoşomlonno son verdi.

19 yoşındoki Zeynep, iftc,r sonrosl sonros]
girdigi hunolım sonucu bozodin ilocl içi. Tüm çoboioro
korsın kurtorı|omoyon Zeynep, dün Botmon'do

Nofiye Koyo ise 6 yıldlr intihon Jeniyordıl
Ncfiyo'nin çobonJlk ycpon eşi,30 milyon liro oylık
ollyor Alil cocUk onnesi genç kodln, kumosı ve iki

çocüJğUyo birlikte l l kişi bir evde yoşıyordu- Geçim
slklnl s bunol mo sokmı1u onu. Her defosındc çevre-
clekilerin yord]m]ylo ölümden döndürülen Nofiye,
çoreyi 5iirt'teki yokınlorln n yonıno gitmekie bulmuştu'
sonUndo siirt'te bir bohçede kendini osorok con no
k ydı. Nofiye Koyo Botmon'do ıoprogo veriidi.

intihor oloylor nın sıkço ycşcndığı Botmon'do
Voli iğin görevlendirdiği psikologlordon oluşon uzmon-

lor görev bosındo Bolmon Volisi iso Porlok, Leı
psikoiog "e sosyoloğUn hohoda iki gün topJ'lm
rerkez,ro" too - oro .o"e,. .ot .,ro . ,p o
belidİi.

(cUmhuriyet, 6. ı 2.2ooo)

TURK KADINTAR BIRTIGI
Hğber Bülİeni

ı't Kod I !I ] i ,'. .. :.:]i] J
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