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5 Aralık Türk Kadınının Seçme ve Seçilme

Hakkını EIde Ed$ininin 69, Yıldönümü'nü

İskenderun'da Kutladık
Türk Kadınlar Birliği olarak bu anlamlı ve Kendirci

kad]nlar için çok önemli olan günü, hel ytl yapıldı.
yurdumuzun bir baŞka köşesinde kutlamayı
sürdürmeye devam ediyoruz' Bu ytl 5 Aral]k sergilendiği kermeste
kut]amasır]I lskenderun Şubemiz üstlenıniŞti' Şubeıniz yararlna satlŞ yapıldl.
DeIneğin']jZin pek çok Şubesi
\'e,}00'e yaktn üyesiyle lsken-
dcruıı'daydlk'

TKB Şube baŞkan]arlnjn
Kayııakam Ünal Erdoğan ve
Be]edi}'e Başkanl Mete Aslan'ı
zi-Varet]eriy]e başlayan kutla
ma tdreni, 5 Aral]k günü deniz
kenarında Atatürk anıt]n]n et
Iafrnda toplanan'I'KB BaŞkan
Ve üyeleri ile kalabalrk bir
kadın toplu]uğunun katlld]ğı
toIe n ]c deVam etti. Çe]enk
ko-Vma, sayg] duruşu ve Istik.
]al MarŞI'nin okunmas1ndan
sonra Cenel BaŞkanrmlz Av'
sema Kendirci açış konuşma_
slnı yaptl bunu Kaymakam
Una] Erdoğan']n günün anlam
ve dnemini vulgulayan konuŞ
ması iz]edj'

Hep billikte şehir içinde
geIcekleŞtirilen'AIAya Saygr'
son ra haztrlanan kermesin

yürüyüŞünden
aç]]ı Şl sema

kryafelleriyle
krsa, öz]ü bir

taIafınd an

El emeği ürünlerin

Be]edjye (ü]üür s ara
yl'nda gerçekleŞtiri1en pa
ne]e konuşmacı olarak TKB
Cenel Başkanı AV. Sema Ken
dirci, Ankara LJniveritcsi
oğIetim Uyesi Aksu Bora ve
Antakya Beled iye BaŞ](an]
Iris Şenturk kattldülar'

Konferans dncesi Krz
Mes]ek Lisesi öğIenci]e1jnın
sunduğu oIatoryo büyük
beğeniyle izlendi'

Aile hayatındaki kadın
erkek iki]emi, modern golü
nen, politikac], iŞ çi. aVukat,
sporcu, Vs. çeŞit]i mes]e]( si1

hibi erkeklerin kadına bakıŞ
açılarlndaki yan]üŞlll(]ar
a]ay]ı, veciz konuŞmaIar]a
dile getirildi.

Daha sonra çeŞitli mes
lek sahibi kadınlar, orJina]

teker tekel gelerek görüŞlerjni
şekilde belirttiler, baŞarılaIını
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an]attrlar, kadln oldukiarrnı, bu yüzden bir
likte ÇalıŞmaları gerektiğini vurgu]ad!iar'
onlerine konu]an seçim sandüğlndan
l od nııı , \_nJs'. Ladln bırlikIelIg ıi \ e

baŞarısınt gösteriyordu. Gosteli I0. YlI Mar

Ştyla tamamlandı.
Uzun süIe aklllardan çlkmayacak bu

gostcriyl hazrrlayan Klz Mes]ek Lisesi Müdi
İesi Nurten K]zrlkaya ve öğrencj]eri plaketle
odül]endiri]djler.

F]atay Valisi Abdu]kadiI Sarl'nın kısa
konuŞ]]]aslndan sonra Gene] BaŞkan sema
Kendirci de Iskendelun Şubesine, öğretmen
Ve oğIcnCilerine teŞekkür etti. Tülklye'nin ha

len üek kadrn belediye başkanı ile belaber oi
maktan nut]u]uğunu di]e getirirken, i]k yercl
se(im]erde baŞka kadln belediye baŞkan]arlnın

da seçilmesini diledi' Sözlerini Şoyle surdur_

. or 'Du. t1(e \e i'dn, ozgLI leu d"rokr''
\ n ı ı"ırc ıdı . (ad.ı 'ı\ arı g"l''Iikcc ocfiok

lasi dc geliŞecek. Demokrasin]jzin gele.eği
jcin mücade]e ederken bunLı erkek]erimizle
berabeI yapmalıylZ' Enge]lerin kalkması için
eIke](lelimizin de elbir]iği j]e ÇalıŞmalarI' yanı-
mı zda yer almalaI] zorLınludur.

Aksu Bora konuŞmasında, kadln hak
]arı icin mticadeienin geçmiŞine değindi;
osn]anl]'nln son döneminde 1800'ler orta-
s]nda iLk iŞalet]erin Verildiğini, 190:J'ıerde
Radın Partisi kurma faaliyetjnde bu]unmak
istendığiİi jfade etti. Kadının sjyasi hak

' -ll '<" |1ps nin 5o/ roıu.r, oldut.l_'ı
be]ırten Aksu, kadının politjk hayatın h]r

Çl]l çarplŞma]aIl arasinda erkek]erden daha
_ ' |' | 'L oi' l ı\dn o]clLg.l'u. "a\Pb ' ^r''
el Vernlcsi gerektjğjüri \'urgü]adı' Ve Şöyle

deVam eiti: Kadın bir }eIe aıi,ll.ii istiyorsa,
aiiesiy]c hem fikir olması, ondan destek a]ılla
st gelel(jr. DıŞ a]emden. iç aleme. e\ine ge]di

ğinde ailesinin destcğıni ai]ıas! Lazım. Lrkeğin
cgemeİ Zihni]'etine karsın' i<adıı ],apısın
dan l<a1'ııaklanan !aIısma oriarıündaki ba

kış aÇıs]nın, uZiaSmac! kln11ıgını dcğiştir
memelidir.

Kendi dene}in']]erinden örne](]erie
konu1u ele a]an Antak\'a Be]edi}'e Bas](anı

lris SIN'lÜRK'de a}'nı konu\a değinerek,
kadıniarımlZın polıtika} a aiiiaaak hanım
Iara alestek vermesi gereki|ğlnı be]irItj'

Şe]ltLırk,' Kadln]ar blIbillerine dest.]k o]Lır,

kaı aı VeriI]eIse baŞaramı}acailaiı se!'
yoktur. Kad]nlallmlz sivi] Top1uİ'] Orgüt]e
ri catıs1 a]tında toplanmalldır. PaIli tuluk
icrinde ].ad]n staIülerine yeteIlj }'cr }o]i

Ayrıca evli Vc çocuğu olan kadın poiitikaya atı
]lnca, ÇccuklaIünl yetiŞtiamiş olma]ı, evinde
hLızuI \'c desteği bu]unmalı'' diye soz]erini ta

mamladl.
Sorulara cevap Verirken Sema Kcndırcı

kadrnlarımıZın muhlarirk dahi1, siyasj hayatın
her kadcmesine gjrnrek için gjriŞimde bulun
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6 Aral]k Cumartesi günü progranl ge
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olitik
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Sümer, Asur, Hitit, Roma, Bizans, ls]anr
osmanll sanat eser]erinin sergi]endiği
mrıze mozaik]eIi baklmlndan DünVa
ikincl gelmektedir.

bu
'da

Antakya dönüŞü iskenderun 1'akın

Dj]tleyici bir eIkek konuŞmacr ise VaroŞ
]ardaki kadınları LıyandlImak zorunda o]duğu-
muzu, Şeriat 6z]emcj]eIinin, çarşaflıların ço
ğalmaması için mücadclc ediImesin] istedi'

AkŞam yemeği Ve 69. yıl kutlamalal] ne
Şeli ve samjmi bjr hava jçinde geçti. Yurdumu-
zun ceŞit]i bölgelerlnden gelen Şube]eriınizin
ınensuplaIl birbi11erjnj daha yakından tanı-
mak fırsatın] buldular.

ka]e, camisi, hamam] müŞtemilatı! Ia

]arlndaki Payas kalesi ve soku]]u KülIil'es1
gezildi. Tarihi lpek Yolu üzerindc o]an bu

günümüze kalmtş önemli bir eseL
AkŞam yemeğinden önce BaŞkanlal Top

]antısı gercekleŞti.i]di.
lskenderun Şubesi başkanımız Canan

Gencer'e Ve arkadaşlalüna emekIeri \'c konuk
seVer]ikleri için Turk Kadın]ar Birljği'nin N']er

kez Ve ŞubeleIi adına teŞekkür ederjz.

I

TARiHTE BU AY
. 5 Aralükt934 Türk kadlnlna seçme Ve Seçilme hakkı tan]ndı'

. 7 Aral1k 1934 Türk Kadrnlar Birliği, lstanbul'da biI miting]e

]<adın]arın mi]]etvekili Seçme Ve seçilme hak]arını l(utladı'

. 7 Alalık 2002 Türkiye güZeli AZIa Akın, Londra'da yapı]an yarıŞmada Dün}'a

CüZeli seçildi.
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MENoPoz soNRAsı osTEoPoRoz
Kadın Haslalıklarr ve Doğum Uzmanı Dr'

(emal Hükmen, erkek]ere göre kemikleri daha
ince olan kadinlarda menopoz sonrasr meyda
na ge]en holmon değisikliklerinin' kemik eri
mesini hlZ1andlrd1ğını söyledi.

Hıkmen, yaptığü açtklamada, osteoporo_
un .lgldm k.miklerin }dVdş }d\d< elirn".ine

ve zayıflamasına neden olan bir hastalık o]du-
ğunu belirterek, kemik kütlesinin giderek azal
mas] sonucu zayıflayan kemiklerın kolay klrı
lll ha]e geldiğini söyledi.

Vücuttakj bütün kemik]erin bu durum-
dan etkilendiğini anlatan Hükmen, kemik eri
ııesinin ozellikle omurlarda, kalça Ve bilek
kelniklerinde daha belirgin göruldüğünu Vc kı"
rükların dz€ll]kle yaş]]Iarda tehlike1i boyutlara
ulaŞtığtnı ifade etti.

Hükmen, osteoporoZdan etkilenenleriı1
yüzde 80'inj kadıniarın oluŞturduğunu be]ir
terek, sunIarı Söy]edii

"Erkeklere göre keııikleri daha ince o]an
kadün]tlrda, menopoz sonrast meydana ge]en
hormon değiŞikLik]eri' kemik erimesini hız
landırır. osıeoporoz erkeklerde nadir olarak,
genel]ikle 70 yaŞtndan sonra görülür' Kadın'
]arda' menopozdan sonraki i]k 3 7 yı] arasın
da, keııik }'oğunluğundaki azalma daha Şid_
detlidir. Bunun nedeni de kemil(lerin kalsiyu
mrr 1ulmaslna yardlmcı olan öslrojen hormo
nunun, menopoz sonrast çok hızlı şekilde
aZalmasıdır.''

Sigara Ve iÇkj ku]lanan Veya hareketten
Lızak bjr yaşam tarzt süren kadınların, adet
C]üzensiz]iği oIan, ailesinde osteoporozlu has-.d bL]|J1.l.' o/,AlliklF Z0 )a\ nddn ön,c yL
r.'' .llll.l."ln d'd'rm') \e InAropo/d glrİ'>
kadın]arın, hastalrğa karŞl daha duyar]ı o]ma
larI gerektiğini bildiren Hukmen, hastalığln
ilerIemesini önlcmek iÇin bes]enmenin Çok
önemli o]duğunu ifade etti.

Hükmen' hastaların, süt ve süt ürün]eri,
ba]ık Ve yumürta gjbi besin]eri bol miktarda
la]ketmesi gerektiğine iŞaret ederek, Şöyle de-
vam etti:

''Cünde l 2 g.am ka]siyum tablet]erj alı
nabilir' Hastada emilim bozukluğLı varsa kal_
sivumla birlikte D vitamini de verjlmelidir.
Hasta, günde 20 dakika güneşte kalma]ı Ve l_2
Iitre su tüketilmelidir. Gün]ük yaŞamda hare
L' lii b. )d)dn .drll bcnir]\enmcl|. dldn5ö-
yerine merdivenler, kIrmızı cI yerinc sebzeli
yıvecekıer tercih edilınelidir. osteoporozdan
korLıırma]( \,eya ge]iŞjmini azaltmak amacıyla
fienopo7a girmiŞ kadtnlarda hormon IedaVisi
öneIi]ir. EVden fazla drŞarı ç]kmadlkIarr iÇin
yeteri kadar giineŞ ıŞrğı a]amayan yaŞlılarda
k.mik erimesi hrTlanrr'

BiRLEŞMiŞ MiLLETLER: İsAvAs BöLGELERiNDE
KADINLAR MAĞDUR; BARıŞ MASASINA oTURMA

HAKKINDAN YOKSUNLAR"

BirleŞmiŞ MilIetler (BM), kadınlalln savaŞta h€p
ezi]diğini, onlara soıunlartn çözümünde üst dü2ey
temsil hakkl VerilmedIğin' hahrlattı.

Hükümet]eri, savaş suiisrima]lerınd€n kadın1a
ıı korumaya Cağıran, donüm noktası nite1ığindckı BM
karartnün 3. vı1dönümünde düzen]enen BM Cüven]ik
Konseyi top1aü!ısında, çat1Şma bö]gelerindeki bjn1er
ce kad1nın ha]a tccavüz ve cinsel sjddcte maıuz ka1
dığı ve onlala barls gofuşme]erinde gerekli soz lıakkı
VerilmedIği ortaya konu]du.

rrdr. d,. br'rs ve gdvF_ irr F rC,lr \. r"-l
rürlüğe koyu1masr sürecini değ€I]endirmek aızere BM
Güveniik Konseyi'ne bu ay baŞkanlık eden ABD'nın
düzenlediği açrk toplantlda,,l0'a }'ak]n konLüsnra.ı.
kadnl]alın savaşta mağdur editmemeS] ve barıŞ g.)
rüŞmele.inde soz hakhna sahip o1mas]nı sağlamak
Için daha çok şey yaplLması ger€ktiğj ir7erin.le an1.tŞ
t1- Konsey top]antIsında, kadın1arın barlŞ rİasa1ai]n
da layıkıyla görev a]ma]alı için yapıtan ça1üşma]arın
çok ağlr s€yrettiği b€lirtjldi.

Toplanüda, ABD'n]n BM Temsı]ciSi Buyükel(i
John Negroponte, günümüz savaŞlarlnda s'\'i1 kavıp
lann askeri kaylp1ardan çok daha fazla o1duğıınu bU
yi]zden kadın Ve çocrık]aıIn saVaŞtaı daha an,:c ol
madık]alı kadaı €tkilendiğini soyledi.

Negroponte, Çözümde kadın ve erkeklcre cşıt
önem vermeyen hiçbir bans -VaklaŞımın basalı1ı o1a
mayacağınl soy]edi.

Kongo'da kadln hakLanndan sorıımlu B11 barış
gücü dantşmanl Amy smyth€ de bu }ı] 'resmi ola
rak'' b]tmesine rağm€n ü]kenin doğusunda Şiddctlc
devam eden 5 yı1ltk iç savaşrn eı cok kadtn1arı etkile
diğini, cinsel şiddetin yaygın o]duğunu Ve bu k(,l
kunc suclarl ış1eyenlerin.cezaslz kaldıgını ifade etti.

KOLOMBIYA, PAKISTAN, HINDISTAN
Kolonlb'ya'nın BM Temsilc]si Bu-\uke1cj Luis

Guillermo Giraldo, ülkede yasadısı siIah1I celelernr
yarısını kadın askerlelin oluŞturdugu ha1de kadln1a
rın slklükla cjnse] şiddete maruz ka1d]k1annI soy1edi.

Giraldo ayrıca, çetelerin u-vguladtğr s!ddCtın sı
vi]lerj, oze11ikle kadlnlaıı ve çoCukla.l hedei a]dığünı

Toplanıda, Pakistan ln BM ltm5ı1ci5j Bü] ukelci
Münir Ek.em, Hindistan ordusunu Kesmıide te.avu
zu bir silah o]arak kullanmakla suc]a.ken' Hiıdjs
tan'In BM Temsi1ciSi Büyukelçi Vija}'\anbıar bı süç
lamayı redded€r€k, Pakistanlı kdklen.i1eriı Ke5
nlir'd€ ah]aki kural]an y€rine getirİlediklerj geıckÇe
siyle kadın]arı hedef a]an bir te.or seie.ber]jgı bJŞ
latüğüürt one surdıi.- PEI<iN'tıFRi RAsARlçI7

(anada'nın BM 'Teı]si]cısı cı1bert laurın ıse
r995'te Pekin'de duzenl€nen 8]Vl ka.iın konferansın
da beıimsenen' BM sisteminde 2000 -\l]ı ıtiba.iy1e
50'ye 50 cinsiyet eşitliği sağlanmaSlnı ongol.n hCde
fe ulaşılnradığından yaklndi.

Laurin, Genel sekreter Kofi Annan a, catıŞma
bölgelelin€ daha çok kadının oze1 temsiL!i olarak
atanmasr çağrısında bulunan 200] vIlında a1ınan ka
rarın da amacına ulaŞmadığrnı ka},deüı. BarıŞ gü.ü
harekatiarlndan sorumlu BM Genel Sekreıe. Yaldım.r
sl Jean Marie Cuehenno, üye d€Vl€tlerden' barıŞ gu
cü görev]erine daha fazla kadın polis ve kadın asker
sağlamalarınt istedi'

Cuehenno, savaşlardan sonra da delianr cdCn
kadın1ara tedhiŞin önlenmeSi için Ladtn haklarürdn
uzııan kiŞi1eıin BN{ görevlerinde yer a]]İİ1J]ünlİ )iüü t

olduğunu s0y1edi.
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TüRK KADINLAR BİRtiĞİ BURSA şUBEsi
sözlerime, nüfusumuzun yarısInl teŞkil

eden kadlnlarımızın 2004 y!lında sorunlarının
'ü-nunU J\mdsl dllPgi ile bdşldmak i<Ii}o_um'

Buyıj k onderimi,, ATAlIRK'e bagll]lgım'/l
'004 ylıinda da devam eı|lrm"L b.l lurk Lad."
la rın ın asıl eörevi oLacaktır'

lülk [ddününın soruru ndline gelen Iurbdn
<onLJLln l Pellnce, gÜademdekI ye"in' korurıd}d
deram e n-pkted:-. i umnuri\elle yasdl hakldrlnd
kavuldn. elkFkle esil bll yurlldŞ olJı,rk ydüdnln
.ll1l-n aldnldr!nJ kd,ıl"n kadln'JrlI'rl/. kel'd Lı
Valet devrimlerini de yapmışlar feraceden, yaŞ
mr(Lan. ,..\alIdn PŞalbd gA\ n'>|o| \e .onundJ
d. ba,laıinı iümuyle acmışlaıo,ı. Ko) op \" Lcnü
ıı kl b ,.ü,rldsu ninel"rImi/in ıÜlbpnlı i5e dll)kJn
a'on o' 

"ve 
q"ı. a"a,şlir. Ld ik -l 

ü l k l) e'nln islaı1d

",l L"ık._ dd bu olmu)|uı' lJ'bdn.("bd'ln. iI
ıTe islamcl gericiliğin Çektiği daha karmaŞık bir
olav olmLrstur. Türban]a baŞörtüsü ise tamamen
l-lk r ,ev.eIoir' lürbdnı_ bi(im' d' .dmame-l
hj\i.lilll BJ\I örlmede belll bir 'al7 qöıulmekl._
lll. B It' \ d lnl7, \ üZ a( ıLıd kald' JK dn'd bovnu dd
,aıa' al biç nde tım.ıkı ojtulu}or' lopuk].lrd ka_

oJl lnAn d;j bır p.lrdUsude k Valeıi l"mamll} ol.
Bu giyiniŞ tarzı iae forma}aşillşttr. YaygrnlaŞma

'l i; ]980'li Vüllaüd dd\dnmakıadlr. B,,/de de pd'
d,ld_md\d ba>laran gericiligı oltdrodn j,hdl
-IliPl bir dk'ıl' o.Lrdk gorulmekIpdiı.' 'rban ıaın,n . nde ,ira:a| 'tlam _ tim!'e'' l-d]ine dönU)
urülrru,lur. (,roln'ar.ml7do y'ni oIu\.n ou k'_

\ nfet seklı asla biı moda değildil.' iüce onder taraflndan gerçek]eşti.i]erek
hl.,e " ı,n üeDlide <unula" (ADl\ Dl \ RlI\'1l n.
onl llıım /dd plde edilen kJ7a-jm'dr'' ne pJhd
o .|,ie ' deqerı'r oldugu bt] gunlcrde ddha iVi

"n,:.ı m,tıaoıı. Ataüuüli l9]ı] \lllndd lüı^ kddl_
nı konusunda düsündüğü ve daha sonra da bü
} ük bir kararlılükla hayata geÇirdiği düŞünccleri
ni Şd}'le Srralamaktadır'

A_ (adrnln eğitilmesi
B Öİtünün ka]d1rılması
, \.lo'n'_ . a...ma hJ)Jülnd gırmeci
Türk kadın]arlnrn drtünmesi Ve erkekler-

den kaçınması konusunda ise Şöyle diyordu;
-Baz' iefıefile kadıhlal gdriiyofdm ki. baş|
na bir bez veya bir'peŞtafial sdraldk yıiziihii
qöziihil gizliİ ve yah'ndan geçeh e|kekıefe
karŞı ya atkasını çevilif veya yefe otarayak
vaiuiaı., Bu aav'4n maha ve medıırılrı ,'ediy.
ife dile| medefiı bır ınillel afiasL miııel kı2ı
biu qarip şekle, bı' vahşi vazıyeİe girer fii?
Ba fuaı ,r1İlıeti Çok giiliinç gösıeyen bif m.rn'
zaradın Derhal taİhihı ldzımdft,'' lŞle M|,sİa
fa Kemal ATATÜR( bu sözlerjyle ve devrimleriy_
le Türk kadınInrn medeniyet yolundaki enge]leri
asarak vüceImesini sağlamıŞtır'' Kidınları dıŞlayan bir milletin çağdaŞ ola_
ma-vacağlnı, uygar bir iilkede kadınların erkekler
kadar önemli oIduğunu söylemişlir. Biz 200"l
}'ılında ÇağdaŞllğı yaka]amıŞ lüm ](adın sorun
laründan arınmıŞ, kıl]k Ve klyafetiyle devrimiere
bağıınlılığını göstermiŞ dunyaya örnek olarak
ti]m kadın]arrmIza bjrlik ve beraberlik çağrüsında
bulLııt],voruz. Zira Türk kadınına da yakıŞan

budur.
sağlık ve esenlik dileği lle yeni yılınıZ kuı

IU ol"Lın.
Başkan Günay lzer

Kadına secme ve secilme
Hakkınrn vörilisinin 69. Yıl

Dönümü Basıi! Biıdirisi
ij]kemizde secme ve seÇilme hakkının k:ı'

dln LoD umumJ/d Vcrili5 nln bq. yı'döl ulı' I

;i;.m;;im"k..dn.!ln' \alnl/ luık l-ıo.ı ı nd'

'jii"piı. iııL u]uısu ad.iıa dd l.IVd_ı\ \"l'' 1_ |

niavdir. 
'sunu" icind r (i, \ uL e o 'dFli'r 'r.

Alli\41llI yln- rdhlIeıle min1.ll. J ll\olJl.'- O.mon.' donFminop 
-l urk u utu du' ) dda

ki deği5imlere kdıŞl bir .i |' dF.p rni\ ' ('
ii'ı,Tı- s,ı,sı'nd"n .Libdrcn ' U'-nr ı\p"le
üi]lii,J'o r':v]ü'rıi"aegi'i.ii;. on' u" ' l"
duruma pelmistır.

Ir4e3enı Kanun'u ''ı ı, re'oon ''dıq'n_ı' 
\';

de luükire LumhdriVel'i dpvle . bu Ldnunül U)
9ulamada ls\i(re'den ddhd Ce'ur da\l"ıml'l
YiizrıIın basln'oa seli5en bU hdLldrJ p"k d/ .l
iede rastlanmıslıi Genellikle ıkin'idun)" ''
\ asınddn \onraiayglnlaşa']|şllr' FJl_J')il ^)
kesi Birlesmi> Milleılelin 5'y"sdl q"kldl 'ol "'
meil ancii< ''q5l'de' ydni biZder' ld Vı .or'I
ğırmlstir.- Vılrrlılmılzun \aüıllnl olL5lUrdn ı\dd'ı] |'
nız.n hi\bir kd|.. iınln oln^Jd'g' bl' 'i!a' ""a. ogmo(16lik bir lelın^ olarıaz. BUnLn'\jn
oır ki 5 Arallk 19J4 Vlllnddn be"i kdd 'l. d'
ipi me ve .,et ılme n;kkün! eloe eımel"ı ır l' ı'
ii''i, 'a"."iijiiji o'i iijiim ojm, l oıund, l ı ;
lis mini qo\termi!'ir. Ydnl l.rdrnih \d\/n_o
öinin. sirme.i cjrrhurj\ el'in 'Ik o.qll .L o ,J l.

Epı,ekle"sm.sıiı. Aıa,üı( ı.ır'ler " a'ıı d' '.
ff:k),:r';i;;i;"; sJnrl|e; inin,n bir tro..,o..:gizim ırıimai h.riallı1^ız ;. in llln" \ e [p ' J. .n
.e. bunlaı,n avni der"cede hprn plkcl lF1 d
kadınlaııı'ıızın'\l:5do eIneleı ln llnd Ll}c
lek-lurk .oolun una eğiliı]in hedej"|'n. -^'
lermlstür. AtatLrk. (Jd_irIdId .iy"," hdk d l

ıanımalı'p|ırıin r"d"nork" i(|;\-n"' nbll
mel t.sl olaral sormlrstür'

la^dl su diü biı ctltek ki, tüıL |.. lıı ' '!Atl mırt"dele!i keidilerinı ılsil"ndilen L]
mı, aJele olaıak sdrmemi)lp-di' \"\ln lF d'
hem ddhd d/ ot ı"rmı:ler h'n_ d" tjy 'i pd li
ve orput'erdP velerincp lda o10661'tl3'cl. . V'
ka.a ı"o-ıı n la ı inda oa \ pIe'|i \,l} |dd bu und| ''müslardlr.

Bı-oıln me.li.imlzde bulLnJ1 ':0 m L

Vekilin n_ \ "üü.üna \ dkününıI. kJdıl Irill' '\' i

o. nd'l bu\ uL b.] di|"qinoı.' BuiUr \ol "/ ." .'
ğ; ;ij" i"al;;iii"l-v"(...eı n:' i.e' h"- o.
duklaıı Drr!]]erin o\ oldn Jrlnln .l.al '.l, '
kon:tu baıı.lp'ın .;Ad")' o dLık]nrlnln g. ".pesü oldrd( kulldn.ım_aktnd -l"r' \o' ol" . '
i_.inoe bL.unduEurruz ll. \uz)rlod Idd. rn "l
k:_ bıı b.,ımdi loplUm\dl hd\".. ;'mo.|. ''
kc<lel l" dyn' tev'\;,oe gö'Jleri ti. on' ' ade' '
ulple- dFsil' üleıe. }Jnla'ln]n.la o '''

.rkal l!mdsl eeü ekmektediI.
An, -k- nıl .e" Ide ponu üdh"ü ^ ,'. ,

."d'_ .r m./ *o, ıe vn ..\İ|n, ' ;l,(ını T l
',nordr (dHdd. \. u\sJr bir roplul rl. d rbrl .._ 

IiaŞkan Günay izer



Ttjİk Kadrnlal Bi iği Sayfa:6

Top- ce verilmistil' Derneğimizin amaç]arlndan

Bi. u yemi z taraflmı Zdan
yardtmr ve l050.000.000.TL nai(it, eğitim

adet eŞofman bağtŞlanmtŞttr.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramr kutlama
ları çercevesinde hazırlanan davetiyeyle Ad
nan MendeIes Ünivers1tesi'nin talebiyle
_fürk Kadtn]ar Biri]ği Aydın Şubesi'nin de
katkilan ibaresi konularak Cumhuriyet Balo
su düzenlenmiŞ 20 kiŞilik bir gurupla gece
ye katlltnmıŞtır.

29 Ekim'de Atatürk An]tl'na çe]enk ko
nu]muŞtur. i]imizde düzenlenen Cumhuri
,Vet resepsiyonuna katı1lnmlŞtlI'

2 Kastm'da Kemer Topjum Merkezi'n
d.ki kursiüerlere küllür clkinliklerı içeri.in
dc tiyatroyia tanlştIrmak amaÇli Aydın Şehir
tiyatIosuna gidi]miŞtir'

Kemer Toplum Merkezi'nde Kll'iEP top-
lantılallna katılan kursiyeI]ere verilen serti-
fika törenine birliğimizce katıllnmıŞtlL ser
rifjkaiar Birliğimiz Yönetim Kuru]u üyelerin

TüRK KADlNtAn ninıiĞi DERNEĞi AYDıN ŞUBESi

okuma Yazma kursu için Kemer
]um Merkezi'nde topjantl yapıidı.

Eğitim Komitesi taraflndan Kemer Ma-

hallesinde 10 kiŞilik ekiple okuma yazma
bilmeyen 31 kişi tespiI edileIek kurs}ara
başlamaları konusunda ikna edilmiŞtiL

Kursiar 8 Şubat'ta I(emel Toplum Mer
](ezi'nde başiayacaktır. KursiyeIlerin Çocuk-
lar] jçin oyun odası düzenlenmiştir'

Her yıl burs Verdiğimiz bil öğrenciye
50 mi],Von ünivelsite halcl Verilerek eğiti-
mine yardımda bulunulmuŞtur.

29 Eylül'de Sakatlar Derneği için bir ko-

Li Kermes eşyasl hazırlanarak çallşmalarina
deste]<te buIunulmuştuI.

Bu bağlş taraflmızdan öğrenci]ere eği Zlrladığl Cumhuriyetin B0'nci }ıl]nda "81 ii
timlcrine destek amacıyla dağ]t]lmIŞtlr. de Kadln" konulu pane]e Aydın'daki Kadın

23 ]:kım'de biI]iğimize gelir temtn Dernek]erini temsi]en (Kadln Solunları) Bır

amaclı Bodrun'I gezisi düzenlenmiŞtir. liğimizin BaŞkan]lğinda ]l. BaŞ]<an saadet

olan Kadının }]eı konuda bilinÇlendililmesi
amacıyla Kemel Toplum Merkezi'ndeki Eğj-

timcile.i€ I(jHEP toplantılarI düzenlenmCsi
ne karar verilmiŞ, 3 ay süIecck toplant]lara
i' dönem çal1Şmalara birliğim'z uye1erini
aydın]atn'ıak amaçlı Şube uye]erimiZce katı
llnacaliilr. Bu çaitşma]aI 3'er ay]lk dönem]er
halinde Toplum Merkezinde sürdüIüIecek
tir.

Aydln Be]ediyesi Kent Konseyi'nc cği
tim toplantlslna Bir]iğimizi temsilen Eğitim
komitesi katı]m1Şt1r.

Kemer Toplum Merkezi Küttiphanesjne
üyelerimizin katkl]arlyla temin edjIen .An

Siklopedi Ve Kitaplal velilerek kütüphaDe
nin düZenlenmesi sağianmlŞtlr'

13 I(a.süm'da Gazi Üniversite s i'nin ha

Kavasgil tarafindan sunu]muŞtur.
5 Ara]lk Kadlna Seçme Ve Seçi]me hak-

klnın Veri]lŞinin 69.cu yıldönümünde Basln
Bülteni hazırlanarak l1. BaŞkan saadet
Kavasgil taraflndan yelel TV'de sunulmuş
tur.

Koca dayağı yüzünden sakat kalan bil
kadInln maddi manevi tüm ihtiyaclarl
üyeierimizin yardımıyla yerine gctirilmiŞtir.

saygtlaIlmız]a-

Hatice Bosııalı
Türk Kadınlar Birliği
Aydın 5ubesi BaŞkanı



Sayfa: 7
Ttjrk Kadınlar Birliği

TüRK KADıNLAn ninıiĞİ sAMsUN şuırsirımiyıT RAPoRU

BaŞta kadınlarımtz olmak üzere, eğitimden

' ^l..un iJıml* kll çocukldnna Ve lüm }eI''''lnl'
.e nr. met !crmek JmdLlyla. I lucal Lgr'rlrF Dp(
tel( kampanyas] kapsamInda, sn' Vaiimiz Ve eŞlc-

rinrn kaiktlarr ve destekleriyle, muhtar evlerinde
\'aros okullarında Millj Eğitim ve Haik Eğitim Nlu_

dLirü;ün i.atılclığü toplantllar düzenlendi' Bu top-
]antı]ar.]a, Başkan Gdnül Tanyel de görsel Ve ya

zllı basın onündc amacImızı belirten konuşmalar
\apl'. \o_u.rr: Kok uoglu lVdh. \( Ldlr odt' I'

i<o.ğrctinı oku]unda 35'er kursi}'er]i okuma yaz
ma el bcceIi kurslarü açrIdt.

18 19 , Zo Nisan günleri AıTkala ljedelıa]l
oteldc yapllan kadrnlara karŞl her turlLi ayr]mct
ll!ın ünlenn-.ICecld('onldnll\._,J ,' '. d l|.

t: iVa\ . Aile Hat.d!. nFdpni\." \ l.).rr,
topiantı yapiüdı'

]s Mayıs 2004 yılında kuülanacak 01an ](]

\,ı] Ai]e I]aftası etkjn]ikleri iÇin 4 l(isili]( yürL]üme

iurulu seÇi]di, baŞkanımız da bu kurulda goıer
lendiriidi-

l(onular:
Aj]e p]anlamasl okul oncesi Çocük eğütinlı

aije içi şiddct kIz çoctrklarlnın ls1ısmarl saıat
günleri haftası kadın
konülu DlA gi] steris i

siir dinletisi TV Prog
ram]arı \'e daha i]itV.
edilecek konLllar içiıl
projcler hazıl lanaLak.
AilC AraŞİlIna I(rılLü]ıı
BaSkanlığl na soIlua
L)ildirile.ek.

lktidal lıI l0 biır
Yoksu] öğren(ı\'i olc]
.kıl1larda okutmak iS

lemesıne ıcpki \'e l

nrek amacı)'la 9 TIazi
ıan 200J gunu saaI
14 00'de dernegtmız

ıarafındaül garsel ve yazi]l basın onünde bir ba

sın acıl.]amasl gelçe](leŞtiriidi. Ayrlca imza kanl
pan},ası düzen1endi. Ve yap]lan -vülüyüsIcre katı
.-dr.

samsun AyvacIk ilçesi Mu5tala Ustlındağ
Yatü]r ilkoğreüi]ı oku1u'na TKB lStanbu] NIal1epc

şubesi tarafrndan lemin edı1Cn 7l(o1i kiüap \'e kür

tasiye ŞubemiZin yaptığl organjze sonucu billik
te okLı]a teslim edildi. !t kaymakamdan teŞekkur
pi]aketi alındı. Öğrctime yeni aç1lan hr] ol<ıll1rn

pek Çck eksik1erinin yanı sıra Atatürk biislr]niin
olmadığınl gordük. Büst iŞini tamamladIküan
sonra aÇtüğlmız kampanya sonucu lcmin ct

tiğimiZ kiüap kırtaSjye IngiliZce kaüjctler Vc bilgi
a;i](1opedilerindcn o]uŞan ko1i1eri SansUn t{1]]i

Lğiliıı Mildıirü eŞliğinde ilçeye giderek okula tes
lim ettik. Ayrıca büstün etrafındaki geniŞ alanün

Çim]cndirme iŞini üst]endik. Bununla i1gjli

büytikşehir başkan1ndan saZ aidık.
]7 Şubat Medeni Kanunun kablıl yıl

dönümü ıedcniyle samsun /'Balra da toplır
nikah kryrldı. Pek çok davet]inin btrlunC]ürğu

üörcnde başkanlmızda medeni kanlınLıı kadlnil
kaZandırdığl haklar i1e i]gili bir konuŞma }'aptı.

Başkan
Gönül Tanyeı

Bu kLırslarda
pCİiyodjk araIık
lalla Sağlık lara
üalarr \,e eğitim
ca1Isııa1art yaprl'
dr.

3 vc 4 Mart
PazarteSi Ve salı
guıü Sayın Va]i
üıiz. Belediyc BaŞ
i(anlan, Carnizon
Kon]utall] eŞ]eıiy_
lc' Nlilli Lğitim Cr
kaİ] nı n katı]d1ğı
kurslallmüZda
liu r si! erlerjmize

\

.eŞiüli hedi-velcrle derneğıııiZe lcşekktir Be]ges1

nin Veri]me lörenine 2. BaŞkan Ü]kü Demircioğ]Lı
].atı1dı. Ve bclge1eri baSın önünde tesIim a]dı' Bu

trasarr]ı calıSmalarımlZ bü} uk \'ankı tepki aldI.
8 liart Dünya Kadınlaı Cünü nedeni}'le l'i]a

yCtten Vali Yaldımclsı başkan1ığında tüm kadın
deIıeklerinjn katılımıyla düzenlenen topIantıda
Dünya (adınlar Gunü'nun 1 Ilafta]ık etkinlik]erlC
]tutlanmasına Ve ill( elkinliğin derneğimiz tara
fından GaZi Paşa jlkogrelım o](ulu koİferans sa
]onun da bir konferans verilcrek baŞlatılmaslna
ü-vand trd ı.

Konu: Kadına U-vglılanan Şiddeı, Kız Çocuk_
]aİrİ!n isljsmarl' Kadının insan Haklarl o]arak
saptandı. Başkanımı7ln konuŞmacı olarak katti

lrl I ,. t.l.,l .^ h.. I In \ tdr L,;r te\rld'
!]erCPlr1cşti

ij Marl 2003 Pendik kutlaınalarına da iŞtirak
e.j ı id i.

2 ] Nisaİ Cocuk Bayramı nedeniy]e samsun
sflrrt [Ie üüür r\slan ilkağretim oku1undaü gelcn ta

LCp li,.i ıüne ihtıy:t(lı olduk]arl saptanan, 10 k1Z

. t: lllkeli ılğrenr:iniı'ı miılj Zeybck ktyafetleri djk
1irj]ıli ()liLı1 n]eVdaninda derneğimiZ için aZel
i]la]ıli .iüzen]ı]nen taireıre, öğrenci!ere hediyeler
go1uı li]elIk iŞtirak edil.li'



Tijrk Kadünlal Bi.tiği

. .. Cenel BaŞkan Avukat sema Kendirci l0Aralık Insan Hak]arı günü dolayrsıyia TRTa \P'l. I\arIr(o KJıdr.nca'' programlna kat,la' 
,| 

l' . ı t"kları re kadın'n insan hakları iJe iı..r Io-ultprinj an'attp DernegtıIt,,in bu \onLr
r. fr , a't.tnd dn i,e iig,l b lStJer verdt.

200aün ou al lamoa d- e\i .|p.e /o.
6ln]ecm's o.drdk daha basaı ll gA(e eg J ' ldunu \ urguladr.

' 
. ]0 Aralık lnsan Hak]arl Günü dola\']sıy

]a Derneğimjz Basrn Ha]k]a l]skj1er Ko]u Baslı.. /e.ıı" Do8' n Yeşi d.\.' ",.' dIt i';'.
Mehmet Emin Rcsulzade Anadolu Lisesi,nde
bir kon crd \ vetd D.rnydd",e ,u,(i)eo",rr
s"n ]dklJ. ,ld lUı(RdoIrIdl B.ü'igi k',nı,<Ln n\n L\LIdLgJ l.oni.ro's' id.-F\] öelP'lnen \cog'pn. ile de- o U\ar ou\.ll o I 1., .,,.irdgeIÇek]csIiri]di.

. Bi]indiğ' üzere, TBMM Adaler
ı1']is},onu'nda Tr]irk Ceza Yasa Tasar]sl
r j]Ine Ça]IŞmalarl sürmekte-

' DeIneğimizin Ve diğer s'Vi] lbpIum ör_la . td.rıdd \ e.Jl"n kad nd vonei.l, d\

"',,; 
,,,ğ ' J'.1 ("ldl'.'" '.l cn.3 11-' o, ,r-

Davacı Profesör]eI sulhi Dönme7er
\' DıJ-dn \a\..lJ ''d gore, Rlhd
\4 .gl' 'n tJ, u : Lo.drl\ h..zı']"\an'aıın
ll'-ll lla'I d,ıl" b"tı1.' ld .'\( |dgd.l.. rT.,\a d\"ti. !t \"(lJ-t-nrartn. e.e>tr,
me si.

. Davalar Ankara,da ve lstanbui,da
dcı anl ediyor'

Genel BaŞkanınrız Av. sema Kendirci
de, bu -volda yı]madan müaa.]e]e Veren ve(l, ı uojuı or8u IPlIr]n g.-uJ oU.Lnü|\- o'n'".erlİi ko'.- no- \L'.l.|' diIe gPt
rcrek. cok önem]i mcd}.a desteğinr veren

Alt Ko-
değişti

,l Ii'. \4c1g|'n'n b dıı"ll d" g";nu'ir tvukaı.
lglnüu5tlcnm]5 dtrl U md,r

Jn-Lyo'L,/ hel l.onıldJ çdcdd> ou,unLe\e , "ğd.. VakJatln] ,ol.r (dldn\]n
. ' 

. Cenel BaŞkan AV. sema Kendirci 29 Ara_i. 0^ ' guıu .Rl ı AP'l ı \.\ln and_ .^a. ı!.\J'. " ı'. prograln'lld l l0o yıl nı l'ao ı l.
7.jn ]nl ]d. )önL]nden degerlendlrdi.

t]Zet]e, en buyük kazanımln da, sjvi] top

TüRK KADINLAR BiRLiĞİ
Haber Bülteııi

i urk J(adIn1ar 8iIIiEi AdIır sahibi
Av. sema Keıdirci (Genet Başkan)

so.unr1u Yazr lsteii [4i]du |ı]
zeliha Doğan YeŞil

Adres:
Tunus Caddesi, çim Apt.

all2 Kavaktrdere / ANKARA
TeL 10312, 467 17 70

Faks: (O3r2) 467 93 Os

Dizgi Baskı
ümit Yay!ncıltk

Konur Sok. 2Zlt (rzrla]./ AN(ARA-lel: (03121 4r9 38 26 27
Fal.s: (03t21 4t7 j6 68

AYLiK HABER BüLTENi
PARA iLE SATILMAZ

Şube BaşkaııIarımızın dikkiEie;

_ Genel Merkez tarafından hazır_larıacak bir albümde kullanılmak
üzere genel başkanların birer adeıfotoğraf 

_ve özgeçmişleriİ!e ihtiyaçduyulmaktadrr. Mart ayrııa kadar
Genel Merkeze iletilmesi önemle Ii-ca olunur.

Basın _ Yaytn ve Haıkla İIişkiler KoIu


