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"Şuna kani olmak lazlm ki, dünya yüzünde

gördüğümüz her şey kadınün ase dir."
Mustata Kemat ATATÜBK':>

ARALIK 2O()2 SAYI:72

TURK KADıNıNA SEçME VE SEçıLME HAKKı VERiLışıNıN

68. YıtDoNUIvlU KEMER',DE KUTLANDI

Türk KoJ]nlnln seçme ve SeçiIme hokkını elde edişi-

nin 68. yıldantmi; Kemer ŞUbesinin eV sohipliğinde kutlon-

d . 5 Arolık torihinin Romozon Boyroml ile çokışmosı ıede-

niyle 13 15 Arolık 2002 torihleri orosınJo yopılon kııtlo'

moloro iüm j]lerden gelen Türk Kodınlor Birliği boşkon ve

üyeler], K bıs |emsilcileri, Kemer'in kordeş şehri schwobo

temsilcninin koİlımlonylo gerçekleşmiştir.

Kutlomo oro, Genel boşkonın ve Şııbe boş|oılonnın

Kemer Koymokomı Soyın Nczmi GÜNLÜ'yü 
'yoreti 

ie

boşlonmlsılr. (emer Koymokom, Soyın \ozrrı GÜNLj Tt.
Kodıılor Biıliginin colısrro o"n yo. rdo" lol p etliği-i ,e

koordineli çoiaıgınl söy]edi. Kemer şube boşkonı Şu e K]-

LiT'i çolışmolonndon doloyı kutiodl ve boşor lor di edi

Türk KğdInlor Birliginin progromı, Atolijrk büstüne

Genel boşkon Ve ŞUbe hoşkonlnln çelengi sunmosı ]e boş

londı. Soygı duruşu iie lstiklol Morşlnln ord;ndon, Kemer ti.
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sesi fo]k]or ekibi torof ndon bir gösle

ri sUnUldu Program Mormğro üni'er
siiesi Doktoro öğrencisi Mo]ike BirEY_

Di io.oflnc]on sunuldu. Kemer şube

boskonl sU]e KiLiT yoptlğı konuşmodo

'Subemizin ev solı;pJiginJe, Türk Ko_

d n ıı n seçme ve Seçilme hoklınıelde
edişinin 68 yıldanımt kutlomolon

dovetimizi kobul edip iiçemize geldi

ğin]z ve bu mutlu günümüzü birjjkie

kutlomo fırsoıı VerJiğ;niz için hepini_

ze şükronloımı sunonm,, dedi ve

'Aio|Urk'ün çok güvendigi dünyonın

en fedokor kodını olorok n;telendirdi_

ği Türk Kc]dln], o'nUn izinden gjimeyi sürdürecektir o,nun
devrim ierin i yoşotocoIır. Loiklik iJkesinden sopmodon, Tür

kiye Cumhuriyeti'nin sonsuzo dek vorolmosı iç;n çolışocok
tır Yüreklidir, inonçlıdır, Kororlıdlr,, diyerek konuşmosını
tomomiodl Türk Koc]lnlor Bir]iği Genel Boşkonı Soyln Se-
mo KENDiRC] yopıgı konuşmodo, ,,günün 

onlom Ve örre
m]ni belirterek Türk Kodlninln geleceği yorotmodo üzerine
düşe/r görevj yerine getireceği inoncJndo olduğUnU dile ge_

rirdj ve Kemer ŞUbesi,ne teşekkür etli.Kürsüye dovei edilen
Belediye 8oşkonı Soyın Hoson ŞEKER,,Türk ıoplumundo
kodünln so},gh bir yeri vordır. Gerçekten de özeilikle KUr
tuluş Sovoşlyl|ioındo erkeğicepheye giden Türk kodlnı ço
cUğUnı] yğliştirmiş ve evinin geçimini soğlomış, hotto siloh

ve cephone ıoşıyorok sovoşo koılmlş ve hu dovronrşl ile

Ttrk topiumundoki aneml; yerin; bir Jefıı doho npoi etmis

tir" Jiye koıuştıı. Son olorol kürsüye gelen Kemer Koymo

komı Soyın Nozmi GüNLü günün mono ve önemini belir
ien konusmosını yoporok Türk Kodlnlor Bir]iğini üsi]ennris

oldüJklon misyondon doloyl Iutlodı ve desiekleri ile her zo
mon yonlmlzdo olocoğln s6yJeyerek sözlerine son verdi.
Yopılon konuşmolonn ordındon l;rk Kod nlor Birliğinin
üyejeri Atoyo soygl yürüytşını gerçekleştirdi üyeier elie-

rinde boyroklğr, ponl<or1lğr, şUbe isifİleıi yozü]l f]onrolor ve

oğlzlonndo onırıcu yll morşı ile Kemer Belediye binosı
önünden Limon codJesiııden yürüdüler. Belediye Boşkonı
Soyın Hoson ŞEKER,in çoy ikromı ile Kır kohvesi önünde
yürüyüş son buldu. üyeleriır koldrğl Kiriş worlJ oielinc]e

öğlen yemeği yenJikten sonro, ke

mer Belediye Kültır soionundo Avru

po Birliği od]l konferons gerçekle'i

Konferonsroi sonro Fome

oteide misofirlere çoy ıkrom Kemer,i

tonlion 5inevizyon gösle.isi ile yopü]

dl Akşom Kir]ş Worid oteiinJe Bele

diye Boşkoıı Soyln HosoJr ŞEKER,in

ev sohipJiğinde 68. yi boiosu gel.

çekieşti' Kotılımcı şube boşkonloıno

feşekkül belgeIeri, kotl do buluıon-

loro do plcGi sunı.l|du' Müzi]< es i

ğinJe güzel bir gece geçirildi.

Progromrn ikinci sijn Unde,



Say[a: 3
Tdrk Kadınlar Birliği

Antolyo Dedemon otelinde boşLonLor

toplont sı gerçekleşirken üyeler Antol

yo müzes]ni gezjp şehir |uru yopİior'

Öğlen yemeğinJe 7 Mehmet resto_

ronto buluşu ılp keyif i bir oglen ye-

meği yendi. Yemeğ]n ordındon, de

demon otelinde "Türk kodlnln dÜnÜ

bugünü" odlı Je{ile olgunloşmo Ens

titüsü ioro{lndon düzenlendi. Cumhu_

r]yet öncesi ve ."nros,"Jo TÜ.k kodr

nının sosyol yoşomındoki yerini onla

ton de{iIe monkenlerin podyu.a çor-

sof jLe çlk.osı ile boşIoyıp, Mustofo

Kemol Atotürk'ijn Kurtuluş Sovoşı sı"

ros ndo giyd]gi kıyofetin bir benzeri ile podyumo çıkon bo

yon monken irticoyı kovmuş çorşof içinden eğitim ve odole

iin tenr5ilcileri öğre|men Ve ovukot monknler çıkmışir' Mon_

kenler osmonlnın görkemini, cumhıriyet dönemin] yonsı-

ton 37 oyn kıyofeı ile podyumo ç km ş, defile Ttrk boyroğı

nl sembolize eden kıyofer kıçük lıolerinler eşliğinde dovet-

lller]n oyokı" cLklşlo."l"n ile sono erm ştir' Defilede Antl-

yo U5!lü Tijrk ]okunrU geleneksei kıyofetler içer]sindeki bo

yonlor toroindon ikrom edilmiştir. Keme. Royo Resort

oielde re$om FeryolTANERi'nin resim sersisi Eyllik Vokfr

Boşkon Sevinç EYiLiK'jn ev sohipiiginde yopılon okşom ye_

a ıeg-eTlıur Bo"onl GLoo AKS- Anıo|.oVols Er-g_
' r. Do< J7oC i, Aılol1o m leıe<ille i 'e Ke neı p'ololo_

]ının kot,l,.l ile gerçe[leşm;y]r. Gecede Kemer Şube Boı
konl ŞıJle KlLlT, Gene| Boşkonı Soy,r sema KENDiRci ve

Turizm Bokonı GülJol AKŞiT günün mono Ve önemini belir_

ten konuşmoLor yopmışiordır Iüm üyeler, boşkonlor ve Tu_

r zm Bokonı Gıldol AKŞ|T to.o{ındon onuncu YıL Morşl e]

e e ". oy"klo coşku ile söyenm;ştir' Iürk Kodlnlor Birliğ]

Kemer Şubesi'nin onuncu yllı boLodo kuılonm ş

genel boşkon ve şube boşkonı torofındon Ke"

mer şubesi üyelerine pLolei 5UıU]mUşiUr.

lo.o .orIloıı neder 7l. ü..nc.ı 9inlÜ
progrom gerçekleşemimşt]r' 68. yll kutJcmo ho

berleri televizyon ve gozeıelerde büyuI yer o

mıştır' Türk Kodınor Bir]ği mesoin buyldo

Kemer'den büyük bir coşku ile vermiştir
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TURK KADINI, ,EçME vE 
'EçıLME 

HAKKıNA

. iw srcjnoı TBMMnE ı8 KADIN niueıvgxiti cinoi
BU sAYI ANcAK, ı999 vE 2oo2 stçinuniNot asıuBitoi

Türk kodlnl. TBMM nin
yolunun oçılmosnı sogloyocol
siyosol hoklonnı 6s yıJ ance el-
de eııi lürkiye,de kodınlor, ge-
neJ seçimiere koılmo, milleveki
li seçme ve seçilme hokkıno 5
Aroilk l934'1e kovuştu.

Cumluriyeııen sonro
oııion cjnemli odımlor' kodınlo
ın do siyosol hoklqnnı elde et
meleri'ri 5oğlodI' 3 Nison
1930'io Belediye Konunu nun
lobul edilmesiyte beiediye se-
çimleıınde seçme ve seci/ma
hokkıno kovuşon kaantgl. ıe
Ekim l933'le Köy Konunu'ndo
yopılon degişikiikle köy muhtr
ve heyetlerine seçiJebildiler.

Bu geJişmeleri tomomJo_
ycrn, kodinlonn siyosol hokton
ıro i]işkin, Anoyoso ve seç;m
KonıJnU ndo değişilllt dngdren
Bostıolon ismeı i'rc,nü Ve l9I
milietve[ilin;n yoso onerisi, TBMM'de 5 Alollk l934,te gö'
rüşüldü.

.,.. , ,l .,: 
1lo:. qoso9ton lnöıi. lonusmoındo' ]ark'(od']^l10 bU |okt ı;ıuf olo,ot "ermeoi\ıen''ni roydeti lnönü, ozelie şUlrior| söyleJi:

, ' ' , 'ı<od,nionrı,zıı lürk ıorııindeı.i hokl' yeJIeri el.
x-r e, e beJober. doimo memtei,ehn ve millerr" .nukodde.
roİ üzerinde s6z Ve tesir sohibi olmolonJlr. (...) Bizim bu

9iJ ' 
/oD|lql11ll bt |e5e6oü5. Büyjl Mi|leı Mecll.ler,ı:^ velU'l a].'lob'r'n yı|io,don beıi g"ttüğü siyosonln lom bil/ol|.r'd. 1 ) Ge'ec"t .esI Jdrdu,r, ü B-yü( M||lei Me(l|s;- -'o 

:'üJ\ ]'F''. ono'(e. T ,' ( |.od'nlıo oı;tür \ol'o.' vernFl }o|U b -.'s.rmin lend'|" ir' Lo.onl'^lo b.rolon ı,sıııle

l.de- 
oıhr RUrto-İor cln 9dsIe.d;ğin'z goyreıleıiJoiııo

şuı ron]o mlnnelie tekror eJe.clt]r
öI.(l, ıonJsmololdo1 sonıo yop.lo" oylomodo'J / Jıe]' M€.',5l^ o}'olıoyo ıoı|or 2J8 Til'e.'eliIinin Io

momln n oytıylo degişikiik öngisi kobul edild;.

Kodlnlor sevinCle Kğrşllodl
Kodın|oı. siyosol nolloı,ıo \o',ımolo'lıl tjm

*ll: *'I. gösıelile'iyle kuı|odıoı "9 ı6.;.. 
"lts||'ıe C,r"hu.lve.ıo|ı F'nosı ro .e-eRlü. |elg o!'o-'

i",''",; ..r:, 
(od.nıor BiJğı .7 A"o.t _o Be/o7ll Meydo

nı ndo büyül bır luliomo mltinol dızenledl.

- 
Atoiürk de Türk kodlnlnln büJ hokko kovuşlİos n ,fürl Goln, nl|le'et ' ne s.ıe.)'eIot'or

nln e- bü/jgL;nü "lde e_.'sbjıJ.io.' 52--1 ,.-l6-1i6Jı

.^^_ M-clı' d.2ı ı.c-,.o ıolle 9'.e| \.8 l.to_']j'|'. y"o'i"" gene' 
'^c'nde 

iBMM ye . B l od'r İ | el

;,elli 
sec lı 

9J 'oy,.o . 09o s^c'rr'ne 9e''ı ln e,e Lodor
b''9oho Jıo,lomoz A1cot l99a do |BMM /e 12 on te
çlmde se 24 kod n nri]|efueli|] q;Ieb;lir

Yl|loro gö.e Me.'ısıe yer ojo . l oJ'n n:'ıe,ı "('ıtr

''l935: ]B, l939: 15,l94ı16, l946:9.1950|
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50'NCi YITDAN BiR YAZI

Turk kodının n siyosolhok|onno ko"uı
mosnn 50 Y , do oy s y o TBMM'ce yoy nlo-
non Doc. Dr. Bohr]ye Üçok'Un ''Afotürk'ün ]z n

de Bir Arpo Boyu od k ıopto; izmir Milieıe
.i i ]-o.l 5u e, noı 'leıo 'ı ' L M-( ; 'e. i hir
Lo. ' .o "t'o /o . ö -( . l9o0 do ddü-J-
-r e4i lo_='"r '-ro_d'ü S lP Por ıqeclişi
ijyesi Bohriye Üço[, Cumhur]yet eozetesin]n 5
Aroık l9Bl torihisoylsıdo do yer oldglnl
bel ıtiği yozıs ndo' d n lıiloin Hocı Si]leymon

E{end'ye, Aioiürk ijn 'Mefkıre orloJoş m z'
ded gin ve buyık değe. verd ğin] koydediyor'
Bohriye Üçok'ln yo zls n d o, 22 Moy s ) 92a'de
Hoclsü eyn-ron Efend]'n]n, ]."dn ho[l"r konu

sondoki lıec]]s kırsı;sı-inden mi evekillerine
ses en si soy e oktor yor

Ior lı' pusulos n şoşıım ş ulus or n

çökü9niü gösjeriyor U!'or köiij son!c]oro

", ." - .d- ı .orlor e9.

i medikçe l]icbir ise ya.omozloı Bugijn köyler_
de Ulok Urok oku yopmok. şelılrercle bıyuk
biıyık comi yopnıokton doho hoyırlıd r Köy"

hrde yoln z erkekler çin değ ' birer de kizior
iç]n oku ocmok gerek r. Erkek eı n okumos ne

kodor serek I ise kzlonn olumos Jo o orondo
d -ı id'' l-oıo dol.o ol o -ı oı,.Çtı.i b.
inj]ei n en büyijk mUr]U]Uğ!nU, eİ önem boh
liyorlüğIn kodlnlor ieşkil eder. Yo rr z benim
nozor mdo deg , gerçekte de koclın [ıtso yo-
rodrlI5 obidesidir önu her vok ı en lofil duygu
loı o bezenmis görmek ıe toi ü bir serehir Ko_

d o' / . se. -aboede bu rror b r ile':l
5|ri hi.bi. vok]| yere gelmez BU dUrunrdo oloıl
u ıs di]nyon n en soylu ulusudur.

ı odı-ı .oo 9 l / jlGt e.oeri
o -J 9 ze . io i b 'i'se o 'ot ı o.zol di.
zenimizdeki erleme en yüksek düzeyini bU

Kuriu us Scvoş boş oındo Ege Bölge
si nde KU'oy Mi yenin ö.9ütennresi kon!
sundo çolışmoior do yoPon Hoc süeymon
Efend 

' 
oyn konısmcsındo, "o zorbo erkekier

k ' kodln aı. sohip oJduk on ].ıok]on hiçe so
yoror, on1or m ieı]İ ge eceğ n değ]], içinde
bu undu[]on sosyol dur!mu bile bilmezler, de

TüRK KAD|NıNA SEçME VE.sEçiürE HAKK|
VERILMESININ YITDONUMU...

Cumhurbqskqnı A. Necdet Sezer'in--------@
Comhu,boşLon Ahmet Necdet sezer, kodınlonn siyoseı ve yöneiim

kodemele..de[i iemsi oioİlonn n /ükseliimesjnin ve s]Ioso] yoşömddk
et[ n iklerin . oİ n]mo!.h, ı [eye soıınlonn çozne konısundo güç ko'
zdndlrö.oğ .l be iriii.

Sezer' Iür[ kod n no seçme ve seç Ime hqkkln n ıonlnmoyn n 68
y ldonımı cJo oyıslyo kuıomo meso| yoy niocll

sezeı mesoindo, Yüce Aioiürk'ün önde ]ğ]nde k!rUon Lo][ ve

c]emokrot]k C0miUrjyel in, yurnoşo. çoğJo5 .lünyon n degerLer]yle bu uş

tuıon, ok k l g ve b l mse iği ieme c on bir oydın onmo iosanm] old!ğUn!
fode eüii Cumhlryet r€]imin n, Aıoıüık ike ve dewim leriyle ıop umso yo

şomln her o ğn İdo eşiiliği omoç oyon lök u deg ş]k illel gelçeklenird]ğ]n ,

ozğü.lütçü ye kol l mc bil yönei]m önjoylşü gel rd]ğini he rien sezer, ş!n

''Bu lopsomdo' ıopJım yoşomındo egemen oon [oı kowom ve
kuıollorn yonlııo, Cumhulyeiii özü]y e boğc]oşmoyon kurumlor koldı]
mş,kş lıok ve öz9üı ük eligenişIerilerek birey y!rnoş konumono yukselı l

mjş, eğitim ve hUkUk snlemi lo k yop /o kov!şiurU mUşıUr C!mhUIiyetin e.
bi:yuk boşon o".don bi.; de kodınlcro donemin koşu or no göle çoğao'
ve i]er] boyuno önem i hğk]or 50ğlonm ş o]mold r Kodnhokoıolcnndc
ulo5ıon Jüzey' Türkiyeii evlense değerle]ib.n nIeme Ve çağd.ş iün
yay o bütiji eşme kolor l ığ n i clo gosüe ge5id r

Yüce Atotülkün,]ürk üri!s!nun güç|! k nmosliçinkodlnn /üCe
tim€sin ı gereğ ne nond ğ nl ifode eden Sezğ' gerçe[leşrird]ğ] devrinr er
le rır[ [or] n nm sosyo konumunun yülse]i mes ni soğ od ğ n d]e ger]rd

_ 

" . -bo l"'' -- ao o } .ğl. ..o
ü+Jüde. a ede.otlo '"9"t -l,..o 'o - og.o '/9o-| a./".
yine ! oşmoyl .moçoyon döiüjüm süle.]nde kodnol elkekerle ejitko
nuno geiire. yo5o ol clkör .] ğ no 

'oret 
elti'

Kod n İo[ oı konusundo ieme belge o an Meden] Yösan i 1926
y ndo kobu] e.Ji me, yl" ç.ğdoş iop Um düzen ne geçi]diğiii koydeden se
/e '..' lö bo 1o40.e_o-,o--]ooo'
.-.o(.o'.ol oo.o L d9. ;".. ".
]on es tliz ik ve oy mcü üğln ortqdon ko c]ll l.] ğ .] on.li sezer, ]93] )1
llnJo ]se b]rçok Boı ü kesinder doho once Tüık kodln no seçme ve secime
lıokk nın ion nmoın n, koi n or n ülke ),öner]minde söz s;hibi y0 1oJo.
oolok [omusolyoşğmo koi lff na oonok yeld]ğ.i fode eüii

''Arılo(ck Adlmlor sqyglnllğlni Arr!ro.okİr,'
Tül[ koJ]nm n top]Umsol.]eğer kobu edimes veb!onoyls doğ.

rultusundo top]ı.rmo kqzond n m"s 
"'n, 

ü key Lel o]ğndo güçlij k d ğrn,
çogdog oşmove oydln onmo sürecine hüz kozond]r.]üğ.l 

'.;gu 
oyon s";",,

|, L 'e todr._.l"L ,ı b'_.e .' oe "g ." lo+l. lo 09
do :'9oJJ 'o|ııdooıer|' e,"1---.oöoılI B.g. o, .o.o'''
o'ıorol ıd - ..J"o'r,'e'o,,"o''-'-'ei-e".brcz-o."ı
oP.' oi,o.om ,oneıoi ı-}ı" " 

;-.".".._ ö.e i9ö.-..-...
lenmekie, yorticinde ve yurtd şindo üstUn lro5on or közonmoktod r. Iürk ye,
geçei 79 y do ! oştiğr düzeyi. veüdiğ] giivei 'e sijç le dünyo.]" yosonon
siycsol' sosyo ve [ıhilre ge ismele.i dikko,e o orok' ge eceği b]çim eidire
cek oı ımlcı gerçe[leştirmek koloI l lğlndod r ] o.o[ 2002 de yürü .ğe
g l-1 .. tod ' 

tol or to,' ü.' oo . '.lq 9-.e| /e ' l
MAo--'o... o lopo-ooo'ıo b, oo'd .oo..'.. ,'"."
'o'-ı .oo-n-"'oe}i "n'loo'ıo l
]o. oo.'-l. :.l"':l o'ı no l ço7 - .o. ...'
ooo .lo o'oıo.o9. . .d. B ol''| .ooo ıooi od, o ,.

o]ondosö'ol1 9"oo o_ o ol,
-7F- -'|ü'-de_ot.q.Jo90,j'll' . . lu' .odıl''o ""'

n n çözüm]eimesi, hil nçlend ri]fiesj 'e hukukso c]urumoıun gel şı ri]mes
omoc ylo çoJşnooldo bu unmoyn mutlu uko [..ş lodlğ n] b;l]neĞL' b!
yandeki çoboloı n oıroroI sUrmesin di]edi
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KEMER'den Kodın Millelvekillerine Proİeslo..,

"Türk Kodınıno Seçme Ve 5eçilme Hokkının
Verili9inin 68. Ylldönümü'' Eİkinliklerine
Kğİtlmoyğn Kodın Millewekilleri, Telgrof
,vle9ğilğİi okunmoyqrğk Prote9to Edildi

I0rk Kodrnlor Birliği nin Anto]yo'n n Kemer i]çe

si nde l3.l2.2002'de düzen edjği ''Türk Kod'nIno
seçme ve seçilme Hokkının Verilişinin 68. YıI'
dönümü" etkinl [lerine kotımoyon kodın millevek]jleri,

'-l9,ol r+oilo,, ol-nroyo.ot p," - o -JilJ
Kemer'deki Özkoymok oıe'c]e Jüzen enen 'Türk

Kodlnıno Seçme 'e Seçilme Hokknn Verilişinin 6B' Yıl-

dönünrü' eikinlik eri çerçevesinde düzen]enen '68 inc] Yı

lındo Tırk Kod nın KonLjmU Ve AvrUPo B]rliği Yolundo

Iürliye' konu u pcnel, proiesto gösterisine sohne oldu'

Türk Kodlnlor Birlğ]'iin her yıl bir il yo do ;lçeJe

orgonize eliiği etkin ikler için bu yıl Antolyo'nın Kemer l1

çesi seçild . Kemelde soboh Aioiijrk An İ'no çeenk ko

nuimos ve "Ato'yo Soygr Yijrüyüşü'nün ordjndon pone

e geçiIdi'

Ponel öncesinde CUmhUrboskonl Ahmet Necdel

sezer'in y dönümü do oy sıy o ganderdigi mesoi okunUr'

ken, cUmhUrboşkonl sezer'in eş] semro sezer'in ise iele

foilo kendilerini oroyorok, yıldanımınt ve koİllmcilorl

kui od ğl koydedildi.

Ei[;iliğe ko.1ln millefuekiller]nden kollım olmo_

mosl ise, ielgrof mesoilon okunmoyorok proıesto edildi.

Proiestoylo il9ili A.A muhobirinin soruonnr yonrtloyon

Tijrk Kodln or Birliği Genel Boşkonı Avukoi Semo Kendir
ci, şöyle konUşlU:

' Bu özel güne Tırk Kod nlor Birliği'nin dlşndo
bir tek cumhurboşkonlmız sohlp çıkı. onun dışındo ko-

dln millevekillerimizden hiçbirisi bu etkinlig; sohiplenme

dl rodınln seçme Ve seçilme hokklndon yoror|onoriık

meclise 9iren kodln mi]letvekillerimizi bU etkin]iğe dover

eiiik Fokot gemeJi]er, onun yerine mesoi göndermeyi

ierc l eiii]er. Biz de pro|esto eimek için gönderdik]er; telg-

.of mesoilonnl okumodlk " Poneiin çok boşonlı geçtiğini

koydeden Semo Kendirci, "Bu ponelle AB sürecinde de-

mokrosi koııusundoki eksik]ikler]mizi iomomlomomızın

zoruniulugl ve sivil topiım c;rgütlerinin bu konudo üstlen-

mes] gereken görevler ortoyo çıkı'' dedi.

Iijrk kodın o orok AB'ye tolip oldUklonnl bildiren

Kendirci, 'AB ile ilg]]i iüm görev]eri üsi]enmeye hozırız"

2. UlUsğl Kğdln Etkinıikleri Fesİivğli...
"YEREL GÜNDEM 2l KENTLER| UIU5AL KADIN

ETKiNLiKI.ERi
FESTiVAL PROJESi' KAPSAMINDA BURSA'YA

GELEN KADINLAR,
süYüKsEHiR BEtEDiYE BA5KANl BitENsER'i

ZiYARET ETTi

TürkiyeYere Gundem 2l KenıleriUluso Kodın Et

kinlikler] Festivo Pro]e5 lz]eme Ve Geliştirnre Toplonİ5l çi
Burso'yo gelen kodmloı, BUrso Bijyükşehir Beled ye Boşko

n Erdoğon Bilenseli mokomındo ziyoret etli'
Büyükşehir BeLediyesi'nin Heykel'deli torihi b no

Jo eerçekleşen ziyoretle, i 3 kenılen gelen Yerel Gündem
2l Kodın Kollor üyelerini kobuleden Bilenser, Türkiye'nin
Yerel Gü.dem 2l ço ışmolorı çerçevesinde dünyodo Po

onyo ve Bulgorislon ile b]r kte boşonlı ıIkelerden blr o]-

dUğUnır söyledi'
Yerei Gündem 2l Kenileri UUsol Kodın Etknlikle

ri Fesi]Vo|i'nin 2'ncis]rr n Eylül oyndo Burso'do yopıoco-
gınl koydeclen Bilenser'' Bı'reodo yopıocokolon festi'o
lin çok boşorl geçe.eğ]ne inon yorum Boşon çolşmo-
loro, Avrupo ve dünyc b]z lonuşocokır. Çınkı. dınyo
do (Tırkiye de svi] ioplum örgüin vo. mı?) gib bir konl
vor. B,Jnu y kmok zorundoy,z de;l

Ziyorelte kenilerjide yopr k|oı ço ışmo or hokk n-

do bi giler Veren kodln ğr, Burso do çok büyük misof rper-
Verlikle karsl osilklonn , Eylı]l oy ndo yopı ocok festi'olin
boşonyo tomom onocoğüno inonçlorlnln rom odUğUiU
be irfi ler.

Bu orodo Bilenser, ioplontı öncesi konuşmo m kro
fon]onnln hozl.lonrİomoslno iepki gösierdi. 'ııe bU yüz-
den AB'ye giremiyorırz' diyen Bienser, Awupo'do olso
bı] m]krofonlor l sootönceJen oçıIr Ve koniro edilir' oyo
bizde ler şey son ondo yopı ıyor' Bu yüzden Avrupo nın

20 y l gerninde koJdık'' J]ye konuyu

ol

Seçme ve
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Türk Kod'nlor Birliği. Bon Trckyğl' Kodtnlono...

EDiRNE VAti5i,NiN E5i PERiHAN YücEt BAşKANtlĞlNDAKi
HEYET, GüMütciNE'DEKi KADlNtARl ZiYARET ETTi

Edirne Vo si Fohri Yücei in eşi Perilon Yüce] bos
[on ]ğ]ndokiIürk Kodln or Birliği Edirne Şı]besi heyeii, 28
Aro k 2002'de Yunon]sion ln Gümüic]ne keitindek] Boİ
Tro]<yo A.nlüğü Yoksek Tohsilliler Dern€ği l(od n Kollor
Boşkon]]ğl nl ziyorei e]J]

Yücel ve beroberindekier, Dernegin Kodın KolJon
Boşkoi Ayşe Gol p ve üyelerle, Cosmos RestoUront lo bi
roroyo ge diler

Ayşe Golip, yopt ğı konuşmodo, heyeti oğırlcmonın
sevincini yosod kloını ifode ederek, şöyle Jedi:

'B'zir doho dı,. T l\ Cencle- Bir qi + --'r} ög
retnren B rliğ] od o]rido iki derneğimiz Vordl ikisi de
cuito döneminde odlndo (Tü*] ke]imesiİin b!lürnmosl ne
deniyle kopotı mışıl ] 982'de Boiü Trokyo ,Azlnlıgı Yüksek
Ioiısillier Derneği ]<odIn Kolor kUr!lJU

Biz senelerd]r Bci T.okyo Türk Kodlilor Derneği,ni
kUrmok çoboslnJoydük Bir türlü bUnU hoyoio geçireme
d]k. Üsie]ik mohkemelerce Türk ke]imes:nin yosokoımo.
s ndon soıro geçeı yıl Rodop i Türk KoJü,rlorl Kühür Der
neği nin tüzüğünü hozllod k Mohkemeye mürğcoot eıiik
Ymi mohkeme ıorol ıdon reddedildi. Neden olorok ıobi
Türk keiimesini gösiermediler, cncok boşko gerekçeler
sıJndUlor BU koiU ]2 Aroilk 2oo2'de istinof mohkemesi
ne götürüldü. Holen sonuç gemed "

Sonuç olomomooı holinde Avrupo iison Hok]on
Moİkemesi'ne ]<odğr gidecek]erini bidiren Golip, kendi.
siıiıı şu on boşkonlıg ı yopt gln dernek d şındo bir 'ko_
dln' derneğinin bU]Unmodlğlnl söyedi'

"Bqll Tİokyoll Kodınlorın Yonlndoylz,'
Edirne Vo]is] Fohri Yücel'in eşi Perihon Yücel de,

konuşmos nJo, Boil Trokyo] koJ nlonn her zomon yonlo
nndo o]duklor nı ve dstekleJiklerini söyledi.

Boı Trokyo Azınlığı Y0ksek Tohsil]iler Dsneği Ka
J 

" 
Ko ]orl Boşkonllğ'n n Edirııe,ye son 2 ytda A kez zi

yoreie ge]diğini Ve bU birlikte ]kten memnunluk duydıkJo-
rnı dile getiren Yücel, "Biz de kendj]erini Jesieklemek,
b rI k ve doyonışmo ]çinde o dUğüJmUzU gö'ermek için o
deyi ziyorete 6ulunı.ıyoruz' ded]

Iürk Kodınloı Bir]iği Edir]re Şube Boşkonı Ayşen
Iomergi de Gümijlcine'deki kodn topum örgütüye bir
]]tb o mokıon dlydu5u memruniyet d e geıirerek,
onJmazdeki yll, U ır önder Atotülk üi öümy]dönümü

c oı ] 0 (os m do, oyrrü heyei e s.]oi k e gitmey] pionil
.o s o -a 9.ıro. orjos'or l . |o oi '_ qL .n oı
i.İ va önemine tygun 

'ekilde 
gerce[lesi;recek b r prog

rom düz€i]eyeceğiz' deJ]

Gümül<ine Vğlisi'nin E9i de Koİlldl...
Gümü]cine Vo]]5i Siergios slovropulos'in eşi tço

Stovropu]u Jo Türk Kodln]or B]rliği'ni Gümülcine,de gör
mekten mutJu oldugunu söyled

Günrülc ne Vol l]ği görevini l ocok 2003'ien tibo.
ren dewoocok Hrisios Yonnokidi5']n eşi Vllo Yonnokidu
Jo bu ziyorei'ten ve Edirne Volisi'nin eşini ton mokton do_

loyl memnUn olJUğunU ifode eiii'
Kendisini ik z]yoret eden honımlonn Edirne'den o]"

o]dUğUntJ beiirten Yonnokidu, ziyoretçile_
rin Gümü]cjne'de kıso bir sü.e kğ mosündğn do]oy üzgün
o dugunu koydett

Toplontryo, Gijrİü c ne Boşkonsoiosu Hijseyin Avni
Botsolı'n n eşi inci Boisollve diğer kodln kollor temsilcie-
ri koıldı]or'

Türk Kodın]or Bir igi Şube Boşkonı Tomergil, doho
sonro, Edirne den getirdik eri yllboşı sepetini kendilerini
konuk eden heyete sundı;

KADüN öRGÜILER| TAN|şMA ToPLANTlsl...

Kodın Adoyion Destekeme ve Eğiime Derneğ
{KA DER) torofü]]Jo. düzen]enen ve Derneğimiz temsii
cisinin de kotildIği Kod n Örgütleri Tonışmo"Donışmo
Toplont sı'ndo, TBMM Je kodınlonn temsil oronlnln ye
terli olmodüğ] belirt]di.

sherğton oteli'nde ] 2 Aro] k 20o2,de düzen e
nen toplonnyo, Adolet ve Kolkrnmo Porrtst i e
CumhUriyei Ho]k PoİJisi'nden bozı kodln mi]leıeki]Ier,
yozor DUygU AseJro iJe poı;lerin kodıı kolJon üyeleri
ve bozı kodln örgütleıinin temsilcileri kotıldl'

Ioplontıdo, kodln miIlefuekiller]ve kod n örgütle
ri odıno lozlrionon oç ]<lomo okundU'

Kodüi miletvekilleri ve örgüderinin, AB üyeik

]']-.r olondoki siolü]erini yükseime oçsndon bıyık
önem toşld ğ]n dUşındık er vurguJonon oç klomodo,
sunlor koydedildi:

ön.e5..o. AnovosoJo /o5l
poriiler ve seçim yoso]or nJo kodün]orln siyosi koror
sürec]nde en oz yüzde 30 oronlndo tems]l ve ]<oi lmı_
nl sğğ|oyocok düze.iemeierle ilgi]i o]orok ] y] iç]ide
bozl oJ m]or otJııosı gerek yor' TBMM,de kod Jrior.
rcmsiI oronl yeter]j değii BU zor koşürlIolJo fijm kod n_

or n iems]]c]5] o]mo 5or']m UlUğüJnU iosıyon kodın mi
leıvekil erine boşor 1or d]Jiyorız "
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ulvlUDU sız VERDİNıZ!

' 
Ad m AsUrıon Ko/otült. zo yoslonndo iltoj<uJme_

zUnU bll onneyim B;'i kız olmol ü7ere 3 çocUL onaes'
yirı /ollos'l J yll öncet' Asımon lo simd:tl ber çot
'oıl'vın. o zomorjo. colFsz .re yopo.og|r| soslm|ş
coi cıddi nodJi .ııonev| sorJnıor' o|on bir insonken hı-
gın (endinoeı enin oyotlol, ü?erinde oJlobi|en ten.ji.
ne sygl d.Jyon lerseyoeı <lneml;si elonom:l ö7gürliğü
olon bjr kc,dınım- Tüm bunlon Tırk Kodınlor eirllgl,ie
borclı,yum. K.zım lıscye büyit ogl..ırr onooLu|o. kıç,.;k
oqlr,m do ilkoıulo oosloyocoLl oyso ben:n bir tolem
oıocol ooron yolııı. Bl,.eyle. yopmom gereliyoıdu. Ço
] çn orr lozınd, Bi. is bılrıolıyoım .".,tıon.' ol,t,o_
lıd l ı".- oolmor'' |oz'md, olumot n.iyolordı Ze
ü. eldi. ls olodlr gijnle'(e do|osim. çok,ordt, bujon '.
yordum. Bir 'l' yele girdım yopomodınj gücürıün üze_
l -deyd . Bo"o.omod'm Bırseyler o|molıyd, omo ne, bile_
mlloJdıJT B . UnUr ls g' d yoldLm Ve bir lesodüqü, i'Jrl
KoJlnlor Bir]iği,ni bUlmom içeri gidim, ortlk yorulmuş_uı son c -oıııslonııı yos yoıoun 'eo I-oılo insonlor]o'o-'iıı 5'col gü|er}Uz|i sel(o|':lerJi Kodınıonm'z
cın iri b,nevıer yopmoıo colışon 9üzcı nsonloı' ronl_d'ı. Boıo voıd m edeo'Jmer i.:" ou kodoı öneı;J, Jo'

':;"" 
h:,,lbi" yo"ındoydın loho,loml5rlm. De'nede

ö'.koc gldlJmcjen .oıro (odın tI En egı Pozor oço_
coı]orı"ı ıoyled|eı ben' Xoyll etüile. A.çnon biseyler
hoz,,ıo ne ıoo"biıi,se. e,;rden ne ge'irse yop, oeı\ so,o'''n dem,s|e-di D;lis ıoı'yoı on''yo'durr. henen işe,.,,İ,l *r. olobi.'ce" ev ıet'l',, ,e beızeı' sey|e.
r_oi r:d'T 'e ooZol o..JdI iLt gü-dü heye.on|'yd'm
"e o,oco\ bo(oıo.ol r ııı? dıye düıünjııen o gir bır

r.. c.ze,d,, Mi'h:s so,,s )ootrm s,po,isl., otdrn i.ar.lry-
dun le"d'me güvtrlm o.rm'5I' Vorg;cüı1le (ol şlIn |;
son|o' hozı.locJ'g n 'erh1 co. zev^l bLLyordu. D't;5leıf 

'b-genlir'_. 
be_ ı"lishreTiyoldum B:, aoıinem

.o d b'ı lo-e dolo o'd.r Bır de yo.oııc. ou dın o-oToo do ."ılyo,dJn. D--l"ı ı_ır ; mol'ronıoo o|d'r,

:leTo.n.".ı. 'oT.Jla 
ıle'se7 iıo'iLo 9 cJ;yo-d.ı m"ılıyd.n. / t'bU Pozol oı''r. s,' ooro ı,ozon'yo.dun Sode

' e Do.o r ? !oyo,ııı'n biı on|orr olnuİJ sosyol yö.d

TURK KAD|NLAR BiRliĞi
Hober Büheni
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8 ı/2 Kovokıdere / ANKARA

İel {o3l2) 457 17 70
roks: (0312) 462 93 05

Dizgi.Bork,:
ümir Yoyln.'l'k
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Foks: (a3t2l4t7 56 68
AYtlK HABER BüLTENi
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kolon nüfus cüzdoniml ]<Urio.dlklonnl oslo unuımoyoco
ğlm.

' .Hiçbir çlkorlon olmodon, biz kodınlor için ço]lşon,
boşıo boşkonımz oimoj< üzere tüm dernekteli honlmlor,
hepinizi çol seviyorum. Bono, benj kozondırdınız sjze
çol sey borc|uyum B. zononlor is oıoyo_ ıma. 'şç.coJlsil.on, hoyo.o död el|e soıı|on, yoşomı, jrsonıorı 

'even blr lodlnl.n 5:7e.ese(tür ede.'m. IreDini? Joril.o ln.

' 
A.od'gın unıdu s': verd;rlz ısıgı icimde bulourı

Tıın Lod^'q. çqr".:, 3.gılsinız, öıenJl oloı ken
d:ı;zı bllııonız mucooelev o',oknononız Ho7oı co(
gjze'. yosomol \oı;lo b"n bosord'rı gi(lüyüT (e".
dlme güVeniyorLm ve do\o ıy o'o'o9ro _o"yo 

-mCiılü oi7 or.e),:z dünyoıın "r Lut'o. gorev'n
yopıyoruz Çocuklor herşeye değer'

Sizleıi çok sevenl Asumğn KAYATüRK
ADANA

Sayfa I

' 
5ınd; tızm iniıe'ı_eye loz'ı|orıyor, çocı,L'or.m

'oho ol.ı1o' Ber (enoin'.o(:y. L:ssFJ:yo.Um 60ıo
d_ret"Il ho.l'm]o''n ıelefon ltıbo.osı^c]oı ç (or po_lolol'\a'ip 5e|moye yopnorr ." sogji ıeder'yle,en'ı


