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"|(odını çoğdoş hqklonndqn Ve enıeğiııİn korşılığındon yoksun bırokmoyo

yönelik bu sqkof düıenhmenin yğr0İ(lloilııln odlorını unutmoyotoğı

Sevg] i Üyelerimiz

Çok zor geçen bir yılın sonlonnJoylz oıık. Her y;n-
den .lkemizin büyük s klnt lor yoşodlgı bu

y lln son oyındo do sıkıntılor sürmek e birlikte g0ze ve umul

veren oloylor do gerçekleşii.
Bilyorsunuz, öncelikle, her yıl onurlo ve gururlo kut

lonllon Ve biz kodlnlonn Cumhı.ıriyetle bnlikb en büyük ko

zonımonn elde eıii[leri, siyosol yoşomo oktif kollımın en

temel göstergesi olon 5 Arolık ] 934 de olınon hokk n yılda-
nümü vor BU günü yine oynı coşku ve oynı heyeconlo yur
Jun döıı bucogındo törenlerle kutl"d,I Ancok orodon ge_

çen bı kodor zomon içinde bu konudo yeterince yol olobil_
d]k m osıl r-izerinde durulmosı gereken sorun bu.

Biz hep söy|üyorlz ve yine söyleyeceğiz. Biı,ıokkın
kozonımoş ne denli önemli ise korunup gelişiirilmesi de bir
o lodor öııemli' Ülke ntfusunun d;ger yonsnl teşkil eJen
b]z er, siyosol yoşomdo ne yozI ki bıı hokkımızın değerini
veren göıergelere uloşomıyoruz' Golibo hunu mut|oko bo

şormom z gerektiğinin b] incini de yoygınloşfiromlyoruz.

Çünkü siyosi poriilerde kodln oronloı ve TBlı4]Vl'Jeki temsi

oron nerJeyse yoko yokın.
işte lıer yıl J;nımınde osı oloııın bu kotılımın ortrı

mosıolduğuno inonıp ono uygun etkin güce kovuşmomızln
gerek lJlgini bir kez de bu dönemde tekorlodlk 

"e 
bunu ho-

yoto geçirmenin ondını içtik.

Bu oydo oynco, 75 yll sonro Ve 30 yllllk emeğin
Urünü oorok Türk Medeni Yososı TBıı'4M'de değişıirilerek
kobul edildi' Bildiğiniz gibi, Cumhuriyet kuruldukion sonro
en bıyık hukuk devrimlerinden biri olorok, Medeni Yoso
l926 yı|ınAa yürürlüğe girdiğinde, kodlımız icin çok
onem ] hoklor n teme]ini teşkil ehiştir' Kod nı birey olorok
vor etmis Ve 5o5yo] yoşomın içine sokorok, oile hukukundo
ki dlzenleme]eri ile erkeklerle eşil hokloro sohip kllmlşir'

Ancok zomonlo bu iemei yosodo, çoğdoşloşmonın
gqeği oorok değişen koşulJoro ve gelişmeye ugun gerekli
değ ş kiiker yopllomomlştr. Bğşio Tijrk Kodlnlor Birli5] o-

mok üzere 30 yılo yokın süren 6ir mllcodeleJen sonro Sivil

Toplım Kıruluşlon ve tüm koJınlonnmız, bu yosodoki ko

dın]on ikinci ınıf konumdo garen hükümlerin Jeği'irilme_
slni soğ]amışlordır.

Ancok böy esine lzln süre sonro, b]r torih yoz rken

ve son ondo. Yosqnın Mol Re imleri iie ilgili düzenlemesine,
siyosilerimizin oloğon üsiü goyretleri{l) ile, ]7 milyon kodı

nln moğduriyeiini getiren ve hofio "eski evli yeni evli" kov

romı ile kodınlor oroındo inon lmoz hokszlık ve eşitsizlik
yoroton bir hüküm getirilerek, bu gızel eser sokoıonm şır

Bu nosı1 bir zihniyet ve onloyııır ki, kodını moğdır
edelıilmek lçln, oylonmlzJo ganderdigimiz Ve b]zi temsi

edeceklerine inondlğlmız kişiler yosonın bu hükmi]nde, yo
kodlnlonn oleyhinde oy kullondılo. yo do hiç koılmoy,p
umursomoz dorrondılor.

Kodını çoğdoş hoklonndon ve emeğin]n korşlllğın
don yoksun bırokmoyo yane ik bu sokot dızenleııenin yo

roficı]onn n odlqnn Unuimoyocoğlz Bu insonlor ülkenin

oyd nlik ve eşit|iğe doyo ı geleceğinin engelleri olorok gör
düğümüzü ve bizi temsj]e oylk olmodıklonnı doimo on olo
coğ z.

Ancok şu kesin olorok biin.e]ldlr ki; bu ]ıoksız,k e.
geç giderilecekiir' Torih önünJe tıunun sorumlulo" do
hesop 'erecekler 

ve en öneml;si oıık ve kesinlikle yoklndon
tokip ederek tonlJığımız bu insonlor bizden yoni nüfusun

diger yonsındon oslo 
"e 

oslo oy oLom"y.coklordır.
sevgiJi crkodoşlonm, orollk oyııdo kobul edilen bu

yoso 0l ocok 2002 torihinde yij.ür üğe gire.ek Ve biz eş]i

sizlikle sokoilonon bu yoscnın düzeItilmesi mücodeiesini

sürdüreceğ;z'
Doimo yonımızdo olduğUnuzun güveni ie ve oyd n_

llk yonnloı lıirlikte kurocoğımızo olon iıoncımızio yeni

yıJın hepimize soğlık, mutlııluk ve lıoşcr getirmesin; Jiliyo
rum. Sevgilerimle.

Av. Semq Kendirci
Genel Bqskon
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Medeni Konun un Yırürlık ve Uygulomo Şekli

Hokklndok] Konun Tosorısı. TB^,ıM Genel Kuru]u'ndo kobul

ed;ldi Medeni Konun'un yırürlük torihinden önce ev]enmiş

oon e'er, konUnUn yürürlüğe girJiği torihten iıiboıen l yıi

içinde sözleşme yopmğlon holinde yosol mol reiimi (edini

miş molloro koİlmo reiimi), evliliğin boşlongıclndon itibo'

ren uysulonobilecek.

Yosoyo göre, yeni Türk Medeni KonUnU'nun yürürlÜ-

ğe girdiği iorihieı sonro gerçekleşen oloylordo, yosol dü_

zenlemeJe öngörülen oyn hükümler sğkll koJmok koydıylo

yeni dızenleme geçerli olocok Eski konıJn yürürlükte iken

MEDENı KANUN'uN vÜnünı.ÜĞÜ VE uYGutANMAsINA
iı.işriıı TAsARı GENEI KURuI'DA KABut EDıLDi

gerçekleşen oncok yeni yoso yürürlü_

ğe girdiği slrodo hok dogurmomış

oloylor, yeni lürk Medeni KonUnU hij_

kümLerine tobi tUtUlocok'

E"liligin kurulmoı ve sono er-

mes]nde yenj Medenj KonUn hükümle-

ri uygılonocok.
Do-o d1.eki düzerlerıeye gö-

re kuru muş olon ev j]ikler ile boşon-

mo or, yen] yosoyo göre de geçerlili

gını (or.J7ocoL. Eski rre"zuoto göre

geçerli oImoyon evienmelerin iptoli,

Türk Medeni KonUnU hükümlerine to'
bi olocok

\ MAr- REJiMT.ERi
Yoso ızerindeki garışmeler sı-

roslndo 'mol reiimi seçimine iJişkin

hükümlerin yürürlük ve uygulomo

esoslon yeniden dızenlendi.

Dovo, boşcnmo veyo ipıol koronylo sonuçlonlr.o bu mol

reiiminin sono ermesine ilişkin hükümle. uygulonocok. Do_

vo rei ile sonuçlonırso, eşler koronn kesinleşmesini iz eyen

bir yıl içinde boşko bi. mol reiimin] secmed]kleri tokd]rJe,

yosonln yürürlüğe girdiği torihten geçer i olmok Üzere yeni

mol reiimini seçmiş soyılocoklor.

Bu htki;mler uyonnco mol birliği Veyo mol ortokllğl

reiiminin yosol mol reiimine dönüşmesi holinde, Medeni

Konun'un ilgili mol reiiminin sono ermesine ilişkin hi.ıki;m

leri uysulonocok.

DiĞER HÜKÜJütER
Konun, önceki Medeni Konun o

göre oçılon boboIık dovolor n,n yeni yo-

soyo göre kororo boglonmos ı; evlot edin

me sözleşmelerinin bütün hüküm eriy]e

geçerli olmoı, veloyet konusundo verilen

kororlonn do geçerliligini korumosı ku

roLlonnr do setiriyor
Medeni Konun'un yürürlüğe gir

mesinden önce işle..ye boş]omış olon

hck dtşırıcı ve zoııon oşlml süreleriön-

ceki Medeni KonUn l'ükümlerine tobi ol

moyo devom edecek. Ancok sözkonusu

süreler, Türk Medeni Konunu'nun be]ir]e_

digi sırele.den uzun ise bu konunun yü

rürlü6e girmesinJen sonro bu konundo

belirlenen sürenin geçmesiyle clolmuş so

Adoleı Bokonlığı, yeni yosodo ön

görülen |üzük ve yönetmelikleri yürürlük

torihinden itiboren bir pl içinde çıkorocok yo do lolen uy-

gUlonon tüzük ve yöneimeliklerJe gerekli değişik ikleri yo-

pocok' Bu dtzenlemeler yopllıncoyo kodor Türk Medeni

Korunu'no oylıı olnoyon hılı.le,in uygılonmo ' sü'e

cek.

Yoso, Türk Medeni Konunu'nun l ocok 2002 tori-

hinde yürürlüğe girmesini öngörüyor.

KADIN MiLLETVEKiLLERiNiN
öNERGELERi, KABuL EDitMEDi

Tosonnın görüşmeleri ıroınJo, kodın örgütlerinin

isledi6i "yosol mol reiiminin evlili6in boşındon itiboren uy-

Hükümet odlno Adolet Bokonı Hikmet Somi Türk'ün

imzosıyo verilen bir önerge, yosol mol rejiminin nosıl uy-

9uJonocoğıno oçıklık gelirdi'
Yosonın yıjrürlük iorihinJen önce evlenen eşler. yo

so yürü.lüğe girdiği iorihien iliboren 1 yıl içinde sözleşme

yopmolon holinde, yosoi moi reiimi evliJi6ln boşlongıcın

don iiiboren geçer]i olo.ok. Eşler, 1 yl içindeyosol mol re-

iimi dşındoki mol re|imlerinden birini seçmezse, yosol mol

.ei]mini kobul etmiş soyülocoklor.

Türk Medeni Konunu'nı.ın yijrürlijğe gnmesinJen ön-

ce cıçılmış o]on boşonmo veyo iptol dovo]on sonuçlonınco_

yo kodor eşlerin iobi olduklon mol reiimi devom edecek.

^,TEDEN, 
KANUNUN

YÜRÜRLÜK
rARiHiNDEN öNcE
EyLENMIş ortN

EşLER' KANUNUN
YüRüRLiiĞE ciRDiĞı

IARiHTEN
iiıBAREN ı YıL

ıçıNDE sozLEşME
YAPARARSA,

YA'AL MAL REJıMı,
EvLıLrK TAR HıNDEN
9EçERLı oAcAK...
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-_..,'^'.. 

o,'I h":':,, e,lennıeıeıinde ıbbi sok'ıco ııı.,n.
:::: "T s"gl'l \,.ı.ıı, ,ooo.,r1o onlo5'lmoJ't!o e"je.nemeyeceLjeı.

. İ,.::"":::,".*. dın' nitoj] yop'lonoyo.o.

, "' . ']:::'',. ıodln ve (ocLkjot'n bot

:.,:.,::91 .r*,, loldı-Jd' ı".ıne .u,.oı' -.,.ı,l,ı'geİrl|dl. tvin gıderlerine loılp6j" 
"ı^.;-".+ ""..,,..a,.., "r", "r...".t" 
"'t''" ,nt' nr.,",'

. Eşlerden her b;r; mesjej. '" ;. .^-l'
o'ocol Ancor bu .;;";;:::,: j:::il:i;j::;
ZUIU Ve yororl'gdz önL;nd" bırna,,,'o-ı ı,ı..,"oı,-rumlu]UğU b;rli\'e |os'vocoı Ed"."e, Jle. b;-l .ra' bo..
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aındon doloy üçün.ü kişj]ere koDl bütüı mol vorllgıylo

. E'l L]k Jlş çocuk]or do evlilik içi çocuklor sib; mi-

rosio esii hokko sohlp olocoklor.
. E'lotllk o ev enmek, kesin olorok yosoklondı-
. 'onur knc dovronışloı'do boşonmo nedenleri

oros ndo yer o ocok. Boşonmo nedenlerinden ''terk''ie sü

re 3 oyjcn 6 oyo çıkoıldı.
. Boşonmo dovo]onndo, toroflordon birinin isieği

doğrU]fusUndo hokim dovonın gizlioJorok sürmesi koron-

. Bosonmo Jurumundo eşler oile konutu ve ev eşyo

s n kimin kullonocoğl konusu"do o"loşomozlorso lıokim,

es "e cocuklor n geJeceğini göz önüne olorck rJi bir ]<o

. Yoksun uk nofokos,n, sodece kod,n isieyemeyecek;

kod i Ye skek]er, reloh düzeyi iyiyse her ikisi de nofoko

siema io ebinde bu unobilecek.
. Evloi edinme koloylaşİn]dı. Ev ot edinmede çocuk-

suz o İo veyo o İsoyun olmomoı şor}ı oronmoyocok. Ev-

loi eJi.me yosl 35'ten 30 o indiriiirken, çocuğu olon do di

ğe. ;o+cl u/gunso evld edinebilecek'

. 'Edinilmiş nro loro koilmo rei]mi' ' yosol mol rei -

. Her eş Veyo nrirasçllorü, diğer eşe oit ori k değerin

yonsı üzerinde hok sohibi olocok; o ocoklor tokos edilebi

lecek.

. Zino Veyo cono kost nedeniyle boşonmo ho ]nde

hokim, kusurlu eşin o*ık değerdeki poy oronının hokko"j'
yete uygun oiorok ozoltılmosmo Veyo ko dlılmos no koror

verebilecek.

Yosoyo göre, yeniTijrk Medeni KonUnU'nUn yürürlü

ğe 9irJiği iorihten son.o gerçekleşen oloylordo, yo.o dı
zenlemede öngörülen oyn hıkımler soklı kolmok koyJıy o

yeni düzenleme geçerli olocgk. Eski kontrn yürürlükle iken

gerçekeşen oncok yeni yoso yirijrlü5e g;rdigi srodo hok

doğurmomlş oJoylor, yeni Türk Medeni KonUnU hüküm]eri

n€ tobi tuiulocok.

EVliliğin kurulmoı ve sono ermesinde yeni Medeni

KğnUn hükümleri uygulonocok.

Doho önceki düzenlemeye göre, kurulmuı oion evli

likler ile boşonmoJor, yeni yosoyo gare de geçerliligini ko

ruyocok. Eski mevzuoto gare geçerlioJmoyon evlenmelerin

iptoli, Tijrk Me.]eni Konunu hüküm1erine iobi olocok'

TURK KADıNLAR BıRLıGı DENIzu şUBESI çALlşIvlA RAPORU

C"mhurboşkonımız Soyın Ahmet Necdet Sezer'in eşi

soyl. s€nro sezer torofındon yurt geneJiııde 'Ulusol
Eğitime Deslek Kğmponyğsı" boşlonlmlşfi r.

]..]z; Volisi Soyın Yusuf Ziyo Göksu ve eşi Soyln

Mero a<5! 8 Eylül 200] günü Denizli'de bu komponyoyı

bc Ic* 5 Jrd'. Voliri ' 'e esi o- oro eye <ok öıeı ,erıis
üzer]nde durmus ve yokın lokipçisi olmuşIordır.

Kodeme çerçevesinde 19 kurs oçılmş, 2B9 kodın,

a2 eriek. toplom 33] kişi, ll. Kodemede B kun oclimlş,8l
kod n a8 erkek koı]mlşlordlr Kunlor boşonylc biıirenler

seri;iikoa.. om slorcl,r

Denizl] Merkez'de bu kurslor zomon iç]nde

yoy lmokio, krrsiyer soy sr sitside koilonmoktodrr.

Türk Kodüilor Bir]iği bU projeyiyürelten desieklemiş,

gereken kotkyı 5oğ]onr şflr rürk Kodnlor Birliği ŞUbe

Boskon Emekli Ö5reımen Soyn Metl]iye Toker gönüllü

öğretmen oiorok, Ali Boyso lk66ret m okulu'ndo oçıJon l

Kodeme okırmo yozmo kursundo görev olmçıı
17.09.2A01 ' 14.112001 tor;h eri oros ndo 120

sooi süre ile gerçekeşt]riien |urıo ll boyon kursiyer

kotllmış ve kursu boşonylo tomomlomışlordır. Aynco pro

ienin bo'olllmoslylo birlikte oçlion kurs]oın jik bitirenleri

olmo onurıınu do elde etmislerdjr

Denizli Volisi soyln Yusuf Ziyo Göksu, Eşi Soyn
Merol Goksu, Milli Eğiiim Müdü.. Soyın Turon Kiriş,

HoJloçJor Belediye Boşkonı Soyın Yı'suf Donlşmoı, Iürk

Kodınlor Birligi lyelerive ço[ soyldo dovetiinin koı]dıgl hir
|örenle l ] lUrsiyere seıJifikoiorl verilminir.

Denizli Voli5i Soyın Yusuf Ziyo GöksU yopilğ]

konuşmoJo; yUri genelinde boşlotıJon konıponyon n

Deniz i'de boşonylo gerçek eç]rilmesinden duyduğu mem

nUniyeti Jile getirerek kotl]on kursiyerleri Ve görevileri

özverilerinden doloyı kuilomşır.

Türk Kodınlor Birliği Denjzli Şube Boşkonı Soyın

Methiye loker. böyle bir proiede yer o mokhn duyduğu gu

ruru beli*miş, kursiyerlerin ozimerinin ve çoboornın
boşory getirdigin] vurgulom $ür. Deniz]i Vol5i soy n YıJs!f

Ziyo Gö]<sU tJösterdiği özler]den doloy Soyln Methiye

loier i (ı,ılom s ie b - tese\tül b.lge .e n ,
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5 Aıolık Türk Kqdının] Seçilme Hokkı
KutlğndlTqnınıncısının 67.

seçme ve
Yıldönümü

Cumhurboşkonı Sezer, Türk
Seçilme Hokkının Tonınmoslnln 67
slylo bir mesoi yoyımlodı.

Cumhurboşkonllgı Bosın Merkezi,nden yopllon
oçlkiomoyo göre, Sezer, oydınlonmonın ve çoğdoşIoş
monın simgesi olon cımhuriyetin, ulusol egemenIiğe do_
yonon bıı yöneı;m bicınıi o|o.ok bireyi remel oloı öz_
gilül.cıj yopıs'ylo T.jrl ıı|ııı,;nu coğdos yoşomır lqv_
rom ve değerleriyle buluşturduğunu ifode eıti.

vüce örder A.oü,l'Jn cum|_,J,iyetle' oı. |c. ue
zorcı c dı->,.ıeı le.ıd:re gi,eıer ge,celÇ| bi]g'ler 'İglrdo,ler'ye bolob;len so.uıjuıı.lx sohıb; özgLr bııey.
ieıın oJuıu.dugu çogdo5 oir toPlum yo.ormoyı omoçlo_
dıg'nı loydeoen Sezer bU omoc doğrultusUndo gercek_
leştirilen ve Türk çoğdo'Jğşmo hğreketinin temelini olun
r.on devr'.nlel jle de, toplUmsol yosorıdo bıreyleroroı
e5'I''ğe doyo1on bjyüJı bir dönısi;.n süreci bos|oııldıgı_
nı be];*;

' 
fuık J.ooınıno uzur /ıJJor boıurco g<j'mezdeı

geJ.ıen sosyoi 'e siyosol hoxloın'n Lozondl.|lrrq5'n'n,
cumhuriyetin bU süreçtekj en önemJj kozğnlmionndon
biri oldUğUnU ifode eden Sezer, ,,KodınJorlmlıın 

ko-
musol yosomo kotılmosıno olonok iğnJmoyğn eski.ıosoi ve topl,msol yop' cumhul 7eı'r geı'rd'9ı onloy'sve ku.oJIoı|o degi'iIilelek Tirl kodın'n'. ıopıı.;mdoıı
roJü ve konumu çoğdoşlğşinlmlşijr,, dedi'

Sezer, 1926 yıilndo Medenj Yoso,nın kobul edil'
mesjnin, l 93l yılındo ise birçok botılı üikeJen dolıo ön_
ce Türk kodınıno seçme ve seçilme hokklnın ronın_

:ıo:'nln sere|,li yosol doyo.ol|or' olu'fJro.ok IJll(od'ür'1 n I(orrLsol yoso.no konlım,no olorol ueriıdigin;
koydeıi;.

Cumhurboşkonı Sezer, şöyle devom eiti:

, ' 
','k ıod'"'n'n 6,Iu1|u,1u eslı holloro sohip

o|o'o|. lopiLrnsol yoso.rıdo eılin ro] üsfieno.en jl_
G.n'zn ge'isne 

"e oydın|onmo cobo|or'no h'z lozon_
o''mls ve ]ü.k,/e cogdos yoson b'çiı'ı' benırrseı.ş

curllHURBAsKANlSEZER:,,KADlNtARıııızııvvöııııiııffi
üsrıııımııınixiı,ı, 5iYAsAL YAşAfi lMlzl zENGiNLEş7iREcEĞi KU5KUsUzDUR,

':1]::": |*T 
ve rürr b;reyleriyle r,e- o|ondo önen-li ooçoılor kozon_ ş.IllooniJmLj doloy/_ lır

Bugün kodınlorımız ekonomik, sosyol ve siyosol
yoşomın oyrılmoz porçosj, üretimin vozgeçilmez öğes
]dir. Ülkemizde her olondo boşonll çolş.o]o. yopon
kodlnloıımızın soyısının oıJmosl, öVünç loynoğlmızdlr.

Alorirk ille ve deuıımlerııle çoğdos ll.nllk
].ozolron Ti* looını. geri j,oıı'ı,sJ'k.on 

'e cogd'sıl'l,on
ku*ulon uygor Türkiye'nin simgesidir'

' 
Dijnyon'r diğel ülLe|e.:yle ıo.sı|osİ. ıd'gındo

Lodır hok|o. o|on,ndo -lo,ılon dıze} k'vonç vericid'r
'ürlyenlr oe.'.nsedlğ' ev'e"sel dggerlgr ı9 .Jıq51'91
cogdoş d,]ze1 ,ıe bıılunJı,gu b<;ıgeoe bl,cot Ulke lçin ö_
nek durumuno gelmesini mıııluIuklo korşılıyoruz.

'Bıınurlo 
b:.|ık.e Tü.t.ye, dünyodo yosonon

slyosğl, sosyo| 'e LıIıtre| gelısme|e- dilkoıe olorol
gelecegiı| b'ç,ılg.6l1e<eL veni oI'lln lor ge.(ekle'İrmek
kororill]ğlnJodlr,,

Sezer, Türkiye,nin, eşiiligi her olondo yoşomo
gecirecel bic;ııde de.no\.oi:j. oclj'rlorlı' sJrdü.me5'
bosfo eoitim olmok üze.e ..ıygo.J.gın ıiı'ı ürünlennden
leAesjn esiı olorol yoroılonobi|n el' lonus,ndoL, çobo|orıno hız kozondırmosı gerektigini vurguiodı

Sezer, şunlon koydeiti:

' 
'orn:o. kodın|o.ı.n,z'n iiyosel Ve /oıel.rrIodene|erindel' tensjl o.onloın'n, l.ıu clonıoroo sog

lonon l|e.lemele.e lorşıı yeıe.lı düzeye c'Lorııomorros'
ıyosol' 7osomdo eıliıer'ı' yo\'roon dı,yı,ıısod'g ,... z
önemli bjr eksikliktir.

(cdln'ormlz,n 
/ö"eİııde ve slyosete doho fozJo

loI 
| 

Üs'|enrnelerinin, s'yosol yosor.ıı'zı zengin|esı.'ecegı

, ''.. ]"o'.:o' 
yoşomoo ko.sııos'locol kl6; sos}ol Je

kullUreJ erge]ienn de. looınlo..nızın ces'ıli oJorIordo
n* 

':l"*']"" 
boşo'' ,q 196|çrn96J gel'sme oüze"' .ıe

kend;Iigirden ortodon ro'kocoğ'no'no- yo..Jz
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Tüİk Kodlnlnğ seçme Ve seçi|me Hokkl Verilmesinin 67. Ylldönümü, "Kodının Poliıik
Yğ9ğmo Kğİlllml" KonUlU ulUsldroro5l Bir Seminerle Kutlondı...

KütIÜR BAKANl TALAY: "BÜYÜK ATAIÜRK'E IÜRK MittEli çoK sEY BoRçtuDUR,..
PARLAMENIo'DA BuGüN 22 BAYAN mi[ETVEKiti vAR' BU YETERti DEĞit..."

ANKARA (A'A) _05'l2'200l _Türk kodlnıno seçme
ve e.ilme ho<k. ver,lııesinin oz. ,lddnirü'ü çeşi'li e|l'1lil._
le'e. .o'yo' |-|t n Je. çel9eve;-oe lürli/e (odln De-

neker rede,o /o-rJ nco. 5 ö Arolıl ?00l ıoıihlerinde, Tı'_
t veodolo, * bo'solo B]ıliq' (-oBB)'oonunJo "Kodlnın
Poliİik Yğ9dmğ Kolıhmı" konu u ulıslororosı bir semi

ne. dızenlendi.
Seminerin oçılçındo konuşon Kültür Bokoni istemihon

olov Büı,t ÖroerA'oıü'k'e-.]'. ni|ietiniı col,ey bo-clı
o d 'quru b.lire'el ''A_otürl. jr verdig. .olklve destelle en
toz o o.ğl lıgı 

"e 
bo,.ı büyjt A_otür. e lodlnLor JLyrıollo

Bo.o" .l., e" çol too.rlorıı Aıoıü l'e boı'lu ol

Ju!lo'ınıoe ıere. Kodln orünl/ A|oiü'k'ü1 soglod,9. hol_
lollo lür.lye'nir oydlnIl- /jljl ü iersül elne(_edirler. Alo'
|ü1 J. Je;d ği totkı 'e deq"l.le e- _ou lo bog ı ıgı 'e boıcu
oulü. Aloiijrl e kod,njo dUymokıodll]o_' d ye lonJsıU

lolov' Poılomen_o'oo 22 ooyor rıile"e(ilinin bı.ı un

Juguno loıel ederet ''Elbe'ebu yeterli degil Si;o'"ıoc
.o', ,"ı"ı"ıç bozen oe h"llor 'er-elten zo| duro.
benc;i bir kurumdur. onlın için oynı sosyol fooJ]yetierde ol'
duğu gibi yoğun bir çolışmo gerekiyor' ded].

Kodınlor siyosetten ne kodor uzok dursolor do o ku-
mun içinde olmok ve yetki o]mok için mücodeleci omoon
gerektiğini bel]rten Toloy, bokonIığındoki yöneti.i erin birço_
gunun kodln oldugunu bildirdi. istemihon Toloy, çojşonlor
çinde en çok koJın]oro güYendiğini ve UyUm içinde çolıştı-
ğını do sazlerine ekledi.

Türkiye Kodın Dernekleri FeJerosyonu Genel Boşko
nı Sevin Ere de koJın]oro seçme 'e seçiime lokkı verilme
sinden doho anemlisinin kodı"loro voiondoşl k hokkının 'erilmesi oldugunu söyledi.

loplor_ıyo oy'co. Cımlurboslonı Ahııeı Necdeı Se
zerıı'eıi Semro Sezer 'e Boşbolon Bü'ent Tce'iI bi'el rre
sol ganderdiler.

Konuşmo or n ordlndo^ kodın hokLorı konusundo ço"
]şmo o. yoPon kodınloro şükron ploketi verildi.

Iijrkiye Kodn Dernekeri tederosyonı:nıın ilk genel
boşkon olon Eiise Arot'ln ploketini kızl ProI Dr. Hole Sir-
rren e BoIo_ Toloy 'erdi. 

P.of Dr S'.men. o.lesir:n müs-
t-^sno bir inson olduğunu beli*erek, Türk kodln horeketine
bıyık kotk Jon oldugunu beli*i.

Prof Dr. Sevinç Korolve ProL Dr. DiJar Esolo ploket
lerini Külrür Bokonl Toloy verdi'

istemihcn Toloy'o do se.inere kotılımındon doJoyı ie'
el'kr be ogı rer Ji

Öı"" yonoo" De' e' Botonı hoson Cerrıcı'ııı
TBMM deki bütçe görüşmeleri doloyüsıylo toploıhyo kotılo
modığ biidirildi.

Türk Kodlnlor Bir]iği Genel Boşkonı Av'Semo Kendir-
ci, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeJeri ve çok soyodo der
neğimiz üyesi de seminerJe kotılımcı olq.ok hozır bulundu
lor.

IO ARATIK DUNY.A ..
iNsAN HAKTARI GUNU

inson hoklonnJon sorumlu Devlei Bokonr Nelot
Arseven, inson hoklonno s"ygıyı Türk insonının loyık

oJduğu en yüksek düzeye çıkormok Loronndo olduklo'

nnl beliıerek, bu konı.ıdo ülkede yüri]tülen çolışmolo_
ro, ulusloro.osı di;zen]emeler]e geliştirilen stonJori ve

alçılerin ıık tuttuğunu bildirdi.
Arseven, l0 A.olık Dınyo inson

doloyııyl" b]r bild]ri yoyımlodı.
sildiriJe, Birleşmiş Mj]letler inson Hoklon Evren_

sel Beyonnomesi'n;n özünJe insonı en yüksek değer

olorok kobul eden bir on cyışn yer oldlğını ifode eden

Arseven, bu nedenle de insonlorın eşit ve özgür olorok

doiuıulmoz. devıedilrrez "ozgecil,rez. ba'ı".ez ue

evrensel nitelikteki hokloro sohip oldugunu koydetti

Medeni, siyosol, sosyol, ekono.iL 
"e 

küLtürel 6o

yutlon olon bu hoklonn, inson hğysiyetini, onüJrln!

esos olJıgındon korun.olon ve ge]iştirilmeleinii t.m

dtnyonın refoh, borış, odolet ve esenlik içinJe yoşo_

mosı için bir ön koşul teşkil ettiğini bildiren Bokon Ar
seven, bildiride, "Bizim ve ülkemizin en önemli hedefi

bu önkoşuiu sürdürmektia' ifodesini kul]ondl.

Bu çerçevede, Rjm uygor dınyonın benimsediği
inson ]'ıoklon, demokrosi 

"e 
hukukun ısiünlüğü gibi in

sonllğln ewensel değğleri". bun,lon bayle de k.-.l
lıklo sohip eıkıloccgını ve bu deger:n doho do gel]ıti
rilmesi için her iijr]ü olonoğın kullonılocogını koydeden
Arseven'in yopmlod:ğı biJdiri şöyle :

''Bir]eşmiş Milletler inson Hoklorı Evrense| Beyon
nomesi'nin öngördüğü, ewensel inson hoklo. k"'romı
r r d norıik yopısıno boglı olorol sü'el igeisrİe 9ös
termekiedir Günümüz Avrupo inson Hollcıı Söz eşme-

si ve buno ek çeşitli proiokoller, Birleşmiş Milletleldek
çeşit]ionloşmo ve sözleşmeler Avrupo Gijveılikve işbir
lig' lesliloıı ceıceves ıde tobı-l eJ en illeer n,o'
hoklonnın evrenselligini kontlodıgı kodor, bu hoklo""
geneJ çerçevesini Ve niie]iklerini de tonım]omokto ve

senitetmekteJ;r.
lnson hoklorıno soygıyı Tırk insonının loyık oldu

gu en yi;ksek di;zeye çıkormok koronndoylz Bu konu

Jo üJkemizde yürütülen çolışmoloro bu uluslororosı dı;

zenJemelerle gelifrilen stondort v'e ölçüler ışık tutmok

iodır. Bu olondo bozı eksiklerimizin olduğu bil]ncinde
olorok çolışmoionmlz orton blr hlz]o sırdı.ıl.ekted;r

au boglomdo, onoyosomızdo ıeme] hqk ve 6z
gi;rlıklerin sınırlorınl -geniİ devomı 8, sofodo
leıen önemli değişiklikler yo'
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p.lnlnlr C"rhU'iyeli lor himi/de oloğo1üslü dönerıle. d .

,'ndo too]UT5ol U7lo5ro ve 5iv;I i-'siyo|if ile 9eıcel,es. i

].n b- \ ıopsoılı o^ovoscı d.giıkl;9, AB sıre.ıden bo
gın.ız olo'ol Jemo"rosi 'e "son hotloıı olo1lor'ndoki
ilenemeler boklm ndon bir dönüm noktosl iiteJjöinde.]n

vopı glm 7 değisl(lit'el|e ho( ve dlgüliĞrin .l.l.
]0lnln ,oğdos dazeye yükse.lilmesi yoju.do 'ol biyül
mesolele. o'ımıııı BU cercFv..ie d.jsü1,e "e llode dzsü.
]ügi, bosto o|mol üzeıe ıemeı noL ve azgiııı\le'ir olon
ger \]eıliıe(l. koll1ııor. bLnlolo oıoyosol gü'"ncele-

MEDENi (ANUN
B- degl5,(lil|e,|e bı,.ıdoı bayle <izg.rıütler genel.

),osollor isli5.o o'mLş,Jr. 'e.el hok,o,o d<;n.;k t,"ıt."
lonn ölçijsü Jemokrotik toplum düzeni ve loik cumhuriyeıle

irsor ho'lolın'n^o.ı.nos. ıe ge lsıri|mes çin ı.e-
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