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5 Ara]tk Kadınrı Secme Vc seçilme Hakkını
tlde EdiŞinin 71-Ytldönümü Türk KadınIar Birliği
Adana Şubesinin lrazır]adüğı etk'ntik]erle ](tıtIalt
dı. 3 Cün Süren kutiama programına çeŞit]i iIIer
den 295 ](adrn temsi]ci katıldü.

3 AraIık 2005 Cumartesi günü' misafirlere
Adana geZdirildj. Yenj yaptırılan Ve Türkiye'nin
en uzun köprüsü, orta Doğu'nun en büyük oarkü
olan Melkez Parkı, Alatürk Evi J\,Iüzesj en görüle
si yerlerden bazılarıdır. Tabii Adana kebapla öğ_
]on i crej. \ Fn..d.' Ad''na Büy ukşehiı Bel"dl1"
BJ )konl \ e AddnJ \4ilIFl\ ' klll Dcrnf'giİ../ UyAsj
N'Caye Erbalu. Ve Eski Bakanrmız lmr_^n AV
^L 

'Ln kaılldlk'Jll )-rel yemeklelin ık|.ürr edil,li_
ğj akşam yemeği d. güZeldi.

4 Ara]tk 2005 Pazar günü Şenlik pr0gramü
sabancü Kültür sitesinde saat 10'00 da, BüyükŞe
hjr Belediyesi Milli oyun ekibinin Adana ovunia.l ilc bdşlddl. l'adın Qe-.ııı|aı \prgit lin d' || )
nI Cenel BaŞkanümız AV. sema Kendirci, Gaye Er
batur ve Imren Aykut beraberce yaplrlar. Kadrn
enıekçilerin kendi e] işlerini satttklarr satls stant
lall ve tanıtım slant]arr gezildj. BoIu Şubemizjngetirdiği ls0 yıllık kaftan ge1inlik kemer ve tacl
görü]meye değerdi. AyŞenur Yaz]ct'nln (adın ve
Medya konu]u söy]eŞisinin ardIndan, Kent Kon
seyi Kadın Meclisi sanat gIubunun oynadlğ] Ka
dınllk Bjzde (alsın oyunu Çok alkıs aldı. AkŞam
yemeğinden önce baŞkanlar toplanttmızı gerÇek
]estjrdik' AkŞam Yemeği Adaıra'nIn en gdzde ve
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ke _-VarelInc]'n.o'rJ g^|pn'l'\"' )U]ü}i'culr_'
nınclo e.li l. ıü\ l"ri nl 'i d.'.pn o k' n "'li'
cJıı1gu 1ngun.u;ı lüindF AlJlJ'l' An"nd L'l"'
ı."'l,"< os' Ver]<ei]n./i ]|| ons'd'\l\'
rek,1:1:30 da Pane]imiZi BüyLikŞehir Tiyalro Sa

Ionun da baŞlatttk. sutlucumuz bjzc zaman]nt

.\l'lı] P'.e'ÇJkUro\n l nI\,lti'e'I Uijelim Go

,pvll.i. deın,sim ' J\"ı CUl"un Du'geloglU'

Şb' Başj(ani A'Şe Birgölge'den sonra Aytaç Du_

iak'ı konusma]arlnl yapmak üzere çağtIdr, ke

rinin orııanlara verdjği ZaIarIa.ın anlatımınl ya
pan başkan Durak, bu kadar duyarll hanınTa bu

Aciana Valisi Sn Cahit Klraç'a PIof Dr sı i'a\e
Eıbatrır'a, Dr'Iııreı'ı Aykut'a Başkan Duünk'a \c
i"l,"ı ıuitun,*,, sema Kendirci}'e lcsekkür
n dke.,p_l .'_ııd'. '^mo. o'cıı'Ia'ı 'f "
iunrn so,.\-n. o-. .j '-.', lnldrr d d,.
i,n o,o_q,',,'.', lı-l5ol.ıı.in \ el' -n^.l IlP du'

g.llu an]ar yaşanaıak ]niSafirler yolcu edildi'

AYŞE BiRGÖLGE
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TüRK KADININA sfçME vf srçiLME HAKKI TANINMAsI...

CUMHURBAŞKANI sEzER: "KADINI ERKEĞİN ARKASINDA GöREN
DüsüNcENiN YoK EDiLMEsi, ANCAK EĞiTiMLE vE çAĞDAŞ DEĞERLERiN' 

DüŞÜNcE sisTEMiNE EGEMEN KILrNMASıYLA sAĞLANABiLİR''

Crrmhurbaskanı Ahmet Necdei sezer' ''Ka_
o-nl elkeı n J (Jtlndd goIeı d )lln''ıin )o\pdlln.F.i,;n, ak -i.||.l'- 1- ,JgdJ) deg-l el ı
düŞünce sistemj]re agemen k]lınmasıyla sağ]ana
bilir'dedi.

sezer. Türk kad]nına seçme ve seçilıne hak
kl tanınmasının 71. ylldonümü dolayısryla bir
mesai vdVınladü.');l'Jl'n e>|ı l-dIlJ. cJl_in oldukldrl dü
>un.A\inir' (.lfd.'Ş uygnl gln ı"m-li oloUgunu
\u]cJl'\Jn aFr-r -ı, \JiIno,J' d"rol.'a. .ln. h'r
Ul -U ı\l -n. Il,q d Ş ndlg'l \' . ''dnldrjn ıPmp]
'-J \ ( .'. !u'lLl<l"linI Vd5d'dl ' nurdFgü\en.'V'
Jldügllrü belüü tti'" \u'F A JlL'k'un \'gddr U)gdlllg r luıl
o-i-l \ p k"\ lJmldl]nI CLh1Lıliy.l i.p } .)dınd
si,r'drAin, \itplrg de\rimle'le loplrnr\dl )d\"_
mıı "i n anında e\i'llg' Jnı.,\ld)dn Loklü deg;
Şikljk1er gerÇekleŞtirdiğini an]ataiı sezer, Ata
türk'iin' özgürlükçü ve katllımcü bir yanetim an
Ln\ rü gellldlginl ka] dettl.

l'i:i hak ı " o./gu-lJ ?lA|' gu\ en' e) F .ilInin
( Uııl]Jlly.. donem."de' hi\ oir ,t\ ' lİ yJpllnd_
ddr lop Lmu o'ut Ur.J biIay)"Ill )ul'lJŞ ola]dk
ijlke Vönerimine kaıılmast ve allnan kararlarda
söz s;hibi ollnası için gerekli adümların atr]dığr
nı jfade eden sezer, Tiirk kadınına seçme Ve se
çi]me hakkr tantnmasln]n da bu kapsamda ger
çek]eştirilen ilerici atılımlardan oIduğunu vur
gü1adı.

"çAĞDIşI ANLAYIŞI YoK ETTı''_dd. 'lJ'UcU"nL,, ı d\ dlnllL
\'|'ıl"'J lni|\dn bu aoınlaı' }J,?,/lllrldl' kito.-l
]arı görmeZden ge]en ve onlarln hakların] Verme-
yen cağdlsı an]ayıŞı yok etmiŞ, }'apılan değiŞik
liklcrle kadın]arrmIz, crkeklerle eŞit koşullarda
kamusal yasama kat]lma o]anağI bulmLrŞtur" de
dı.

lJ]u Önder Ararürlr'ün. kadın]ara se.me se
'' re r-d(ur raF.la\dn \ndvdc" d, er,il.ligi " rlgr
li sözlerine de yeI Veren sezer, Şun]arı kaycietti:

"Kadtnlarımızın hak ettiklerj ]<onuma
u]aŞma]ar] iÇjn büyük savaŞlm vcIen Yace Ala
türk, l93,1 ylllnda kadünlara seçme Ve seçılme
ha](kl sağlayan Anayasa değiŞi]<liğiyle ilgj]i şu an
]amlı yorumu yapmtstlr:

'Ba karah Türk kadrn&a sosyal ve si-
yasi hayatta biitiin fuİIletlerın jistrtnde yer
velmiştif, Çarşaf içir'de' peçe aıtÜ|da ve kd-
fes arkasındaki Tiiyk kadÜ'Irlı .ıfaııa tafihıef-
de ara'nak ıazım geıeceı.İiy, Tiirk kddlhl ev-
deki aygar yerini yetkı İle İŞgdl etmİş' iŞ ha-
yaalnır' her safhasıhda basaYıIar göstefmiŞ-
tif. Sİyasi hayatta belediye seçiır'lefihde tec-
riibesini yapan Tiiyk kadÜ'ı, bg sefel de ıfiİI-
letvekili seçme ve Seçiırrre sıretiyle hakldfı-
h(h eh biiyüğiınii eıde etınİş bırlırrr.ıyoy. Uy-
gay rhemleketlerin birçoğrınd., ııddrnd.ııı esı(-
geneh bı' hak' I'ırgii'|Tiiyk kadvlr' eıihdedir
ve ohl( yetki ve ıiyakatıe k ıIıdrl.ıcıı'.tıf,'

Yüce Atatürk'ün beliIttiğj gibi Türkiyc'de,
birÇok uygar ül](eden çok daha önce kadünlara
seciıe Va secilme hakkl Verilmiştir. Bu durlrm,
Atitürk'ün iieri görüŞlülüğünün ve Cumhuri
yet'in demokratik acılımtnln somul sonUcudur.''

"TEMsiL oRANI çoK DÜşÜK KALDI"
Sezer, hak ve özgüİ]üklerini kaZanan Ve bLI

nun bi]incine Varan Türk kadınlarınln da Cumhu
riyet'in gelismesinc, ülkenin ka]kınmasınabüyL]k
lGtkıda bu]unduklartnt vurgu]adt.

>e(mp \e .pc'lmö haLl.'nın '"gl.'n".ln.n
düdlndin DJll,jırAnlo'ot l8 m " ' \e.\il'}|p l-m(ll
ediIen ka.ilnların, baŞarılü çalıŞmalarıy]a Mec
li5'in saygıniığını artIrdıklar]nı anlatan seZcr, bu
9Ln kddln dlln \4-\|j\'Ie(l ı-n.iI olnı|nIn' bJ>_dngl\ 

nok'J'l dü-JnuIdLlgundp'o l dut'].. ." dı
ğına jsaret etti.

CumhurbaŞkanı Sezer, şayle devam etti:
"I(adın]artm]Z ekonomik Ve Sosyal yaşama

katllımda, karar velme sareÇleIinde daha etkjn
rol oynama]l, siyasal alanda daha yüksek oranda
temsil cdilmelidirler.

l ul .i} "'dp vP dUn} ioa. billmden t'\.üt"'p.
büJokıd.ıde'\dlr, \d kaddl hel a'drdd bd-a fl
gorF\ \JpJn k'drnlrrrrrr/, ,.rrk kidll rnrn gJ',.
iü herlrese göstermektedir. BaŞarılı kad]nlarımü_
Zln sayls]n! altlrmak, on]aIln gücanden yarar
lanmak ülkemizin geliŞimini de hüz]and]racak
trr, "

"KADIN HAKLARINDA ATlLMAsı
GEREKEN ADIMLAR VAR"
Tum bu güzel geliŞmelere karşın, hala ka

dln hak]arı alanında atı]ması gereken adrm]ar oI
duğunun da yadslnamaz bir gerÇek oldlığuna
di]<kati çeken CumhuIbaşkanr Sezer, Şunlar] kay
detti: "Kimi yer]erde eğitimsjzIik ve sosyo-kültü.
Ie] nedenlerle crkek Ve kadün arasıı1da avrım(]lık
.. rn e^le. l.ddrnr.lln Lpndilerin< )d.dld l"
tanınan hakIarı kullanma]arl, basklcı yaklaŞımIar
nedeniyle engellenmektedir. Erkek kardeŞ]eri
okutu]uIken eğitim olanağından yoksun
bıraktlan kız Çocuk]arına sahip çlkma]ıyIz. on
lara tüm çağdaŞ eğitim olanaklarını sunarak, en
iyi b jçimde yetismelerini sağ]amal]yüz.

I(adıİr erkeğin arkasında göIen düŞün
cenin yok edilmesi, ancak eğitimle ve çağdaŞ
değerlerin düsünce sistemine egemen külın
masly1a Sağ]anabj]ir'

YaŞamın her alantnda büyük sorum]uluk
lar yüklenen kadın]ar]m1z]n, sorun]ar]nI çöz
mede ve hak ettjkleri düzeye ulaŞmada sahip oI
duLlaıı hal.ların b ıcin- \Jımdldll \o U'u' \ |

savaşlm VermeleIi önemlidir.''
Kadlnların sorun]arınrn çöZülmesi, biiinç.

lendirilmesi Ve haklarının korunmas] jçjn çaba
gö5teren gönüllü kuruluşlarrn ÇalıŞma1arInl mut
lulukla izledikterini belirten Sezer, bu yondekj
ça]]şmaların artaIak sürmesini de diledi'
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TKB BURSA şUBEsi 2oo4-zoo5 FAALİYET RAPoRU
,l

2-

Medeni Kanunun 79.ylldönümü nedeniyle Baro Başkanı sn'Asude senol Ve

i"-.Niigı" s"rı('i" konuşmacı ölalak katıldIğı yemeğimiZ üye]erimiZle bir
1ikte yapıldı.
;;;k;"';, eVinde 10.01-2005'te yeni yıl yemeği düZen1en d j 'Yemekte
İoplanan 39o YTL derneğe bağışlandl.
sn.iüknur Özbakır Derneğimize üye olalak aramlZa katüldı'
s-_ı'luii ounvu Kadlnlar Günü nedeniyle osmangazi .Çok Programlı Klz
ırı..l"t ı-ir".i'na.2.el kelmesi clüzenlendi' Kermes geliri adı geçen okula

bağışlandr.
s;Şü.i; 

"" 
bir grup arkadasımıZ, 8 Mart plograml için Kıbl]s'a gittilel'

ii- Nl'u, UluJat igemenlık Bayraml nedeniyle Gazeteci YaZaI Sn'NeŞe

oorte.'in de katılıııiıyla Gönlü Ferah oteI'de yemekli bir toplantı düzenlen
di.

7- 6 Mayıs'ta ge]enekseI Hıdre]lez yemeği KeVseI ReStoIan'da yapıldı'
Üyeleiimiz ve misafirlerimizle biI1ikte baharın ge]iŞ1 kutlandı'

8- Başkan,14 Mayıs 20o5'te AS TV'de canlı yayln konuğu olarak Derneğimiz

çaIışma1arı Ve hedefIeIimiz hak]<ında biIgi Verdi.
9- is üazlran 20os'te Delneğin sezon kapanışı se]çuk Restoran'da düzen]e-

nen toplantü ile yapıldı. zbos yıtı içinde buIS verenlere plaket verilerek
teŞekkür edildi.

10 Başkan'ın 1.630 YTL. bağışı iIe Derneğimize bilgisayar alündı'
11- Üyelerle birlikte çevre Ve tanıtım için AyVa]Ik'a geZi yapt]dl'
12- 03.o7.2oo5 tarihinde Mürseller Köyü AşuIe Günü'nde bu köyde

haZlI]adığ1müZ "MürSel]er Köyü KadınIarı Eğitim MelkeZi"nin açılışı yapıldı'
13_ 26.1020o5'te Va]ilikte yapılan top]antıya. llimiZdeki diğer sivii Toplum

Kuruluşları ile birlikte katıIdII(.
1'4- 29 Ekim Cumhuriyet yüIüyüşünde üy'eierimiz ile birlikte katıld]k.

Başkan Ve eŞi akŞam yapllan Cumhuliyet Ba]osuna katı]arak Derneğimizi
temsil etti.

]5- Ekim ayl içerisinde Ankara'da yap]lan toplantlya Sn.Günay lzer Ve
Sn. Suzan Aykut katüldllar.

16- Geleneks6I iftar yemeğimiz Gönlü Ferah otel'de üyelerimiz Ve eŞielinin
katılım1yla yapı]d1.

17 24 KaSım Öğretmen]er Günü üyelelimizin Ve miSafirlerimizin de
katllımlyla büyük biI coŞku içinde kutlandl. Üyemiz oIan öğretmen]er ödül
lend irildi.

1B- Adana Şubemizin üStlendiği 5 Aralık kutlama]arına Sn.Günay lzer ve 4
arkadaşımrz derneğimiZi temsilen katıldılar.

19- Aralık ayı toplant1müZ GaZeteCi DeVIimde Cürler ve Av.Nigar
ÇamurCuoğlu'nun katllımıyla gerçekleŞtiIildi. Bu ayki top]antımtZda
kadının hukuksa] duIumu göZden geçirildi'

20- 2006 yılında çalışmalarımıza ve kadlnlara yönelik hizmetlerimiZe de-
Vam edeCeğiZ'

3-
4

5

6-

saygıIarımla
GÜNAY izER

TKB BURSA sUBE BAŞKANI
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ŞUBE BAŞKANLARı... şUBE BAŞKANLARI... ŞUBE BAŞKANLARI

Günay izER: TKB Bursa Şube Başkanı

194 5 Kars döğumluyum. Babamtn memuIiyeti ne

deniyle ilk-orta Ve LiSe tahsi]imi S1IaSıy]a ErZinCan

Gaziantep Nizip-Kastamonu-Azdavay'da, en son 1962'de

Bursa'da ol(udum. 196 5 ylllnda ev]endim. LiSe dip]omamı
eşimin Ma]atya'ya tayini doIayıstyla Malatya-Turan EmeLsiZ

Lisesi'nden aldım. AçıI( Öğretim soSyal BiIimler Bölümü'ne
devam ettim. EŞimin Ankala Mamak Muhabele o](ulu'nda
yedek subayIığı sırasında; DeVrim i]köğIetim o]<ulu'nda

öğIetmenliğe baŞ]adlm. sonla Bulsa'da 6 yı] kadar üCretli ÖğIetmeniik yaptrm.

EŞim Teknik oğretmen.40 ylldır sanayi i]e uğraŞlyor. 2 oğlum Var. Büyük oğlum
Uludağ Üniversitesi Maliye meZunu. Kücük oğlum Aç1l( oğretim lLtiSat Fakültesi'nde
eğitimine devam ediyor' Büyük oğIumdan bir klz, bir erkek iki tolunum Var.

l991 yl]ında TüI]< Kadünlar Billiği Bursa ŞubeSi'ni kurdum. Kurulduğundan beri
Bursa'da en faal dernek olma özelIiğini yitilmedik. Aktif biI Şekilde çalışmalarımız
devam etmektediI' Çok geniŞ bir ça]lŞma arŞivimiz, çeŞiali kurum ve kuruluşlardan
50'}'e yakın plaket Ve teŞekküI belgelerimiz bulunmaktadır.

En Son plojemiZ Köy Enstitüsü ruhunu köyleIde kadınlara yönelik yaŞatmaktıf.
Bu ca]ıŞmamıZ baş](a köylerde de devam edecektiI.

Amaclmlz; toplumun temeı taŞı o]an kadınlara her konuda daha çok hiZmet et'
mektir. saygülaIım]a.

Hüıya YÜCELi TKB Mersin Şube BaŞkaııı

1960 yl1lnda Adana i]inin Ceyhan ilçesinin Dağıstan
köyünde doğdum. Çiftçi bir ai]enin kıZıyım, ilkokulu köyde,
orta Ve ]ise eğitimimi Mersin'de tamamladım.GüZe] Sanat]ala
merakımdan dolayr GüZel]ik UZman] Ve EstetiSyen'lik eğitimi
mi Mersin'de yaptrm,

Milli Lğil;m Mddürlügü'nUn Ve \4ersin Üni\er\iıe\i nin
aÇmıŞ ö]duğu bir çok kurs]ara katıldım.

l995 ylhnda Türk Kadınlar Billiği Mersin Şubesine üye
oldum ve bir ay sonra Yönetim Kululu'na girdim' 1997 yıllndan 2002 yılına ]<adal
ikinCi baŞkanltk yapt1m.

2002 yl]Inda Ceyla Göçmen'den başkanlık görevini devraldım, halen bu görevi
onu r re gururla yürülmekle}im.

Bunun yantnda AtatüIkçü DüŞünce Delneği Ve Cağdaş Yaşamı Destek]eme
Derneği üyesi olmaktan mut]uyum.
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GüNEYDoĞU ANADoLU BÖLGEsiNDE KADINA
vrRİırN röRş cEZALARI...

Güneydoğu Anadolü BölgeSi'nde
itaate ZoIianan kadınlara, saç kazıma,
burun kesııe, ahıra kapatma gibi cezalar
veriliyor.

son gün]erde medyada yer a]an

]tadınların burunIarının aile birey]erinCe
kesilmesi cezalarıı-ra, kimi kadın töre]ere
boyun eğmediği, kimi kadın fuhuşu red-

deııigi. kimi kadın da erkegin söZünu
dinlemediği iÇin maluZ kalabiliyor.

Diyarbakır'da geçen yr] birlikte
yaŞad1ğı kiŞinin yal<ınları taraf]ndan
burnu keSildiği iddia edilen R.C. ile ilgili
dava devam ederken, 3 çocuk annesi
T-G'nin de 4 yl]dlr birlikte yaŞadüğı kişiye
eSIaI getilmediği için burnu kesildi.

Tore \e namus.indyetlerinin ydnr

sıra ]<adınlar üZerindeki baskl artllmak
amaclyla kadınlara çeŞitli CeZa]ar Veri]-
diği bildirildi.

DiCIe i niversiıe.l ıD.Üı lIp
lal.ulıe5i PSIkiyd lri Bolümu Ögreıim
Üyesi Doç. Dr. Aytekin str, yaptrğı açükla-

davranışların yaŞanmaSt durumunda,
erkeklerin eŞleIinin kendilerine o]an
itaatini Sağ]amak amaCıyla çeŞitIi CeZalaI
Verdiğini söyledi.

Toplumsal yargılardan doIayl
top]umun inSanları kışkırtab iId iğini,
erkeI<1eri 'Bak eşin nası] daVranıyor,
bö) le daVrdnmaslna naSll i7in \ eriyor
sun, bir şey yapmayacak müSln?' gibi
soru]arla baskı altlna aldığını i<aydeden
Doç. DL sür, ''Erkekler, toplumda kendi
]erini kanıtlamal( için eş]erine Ceza Vere
biliyor' Erkekler' eşlerinin kendilerine

olan itaatini sağlamak için saç kazlma.
burun kesme, ahıra kapatma gibi ceZaial
veriyor" dedi.

"KoRKUDAN şiKAYETÇİ
OLMUYORLAR"
Blı tür ceZaIaIla kadünın baskI

a]tında tutulmak iStendiğini,
başkaldıran l<adınlara daha büyük şiddet
uygulandığını, hatta ölümüne biIe karar
Verildiğini kaydeden Doç. Dr. Slr, şöy]e
ded i:

"lnsaniar VüCutlaIındaki en ufak
bir anormal]ikte toplum içine çıkmak is
temez. Bu nedenle bu tür CeZalalla
kadını top]um içinde rencide etmek Ve

veri]en cezanln topIumda gö ru]mesi
Sağlanmal( isteniyor. Bu tür davranışlara
maruz ka]an kadınlar, baZen intihaIa
bile sürükleniyor' Büyük biI korku
yaşiyor. Saldırlların devam edeceğini
düŞünüyor. Toplum içinde Iahat
davranamıyor- Şii(ayet etmeye bile ko
rkuyor. Bu tür davranıŞ]aI nedeniyle
kadınrn pSikolojiSi bozuluyor. Dönem
dönem bu gibi davranışları goren
I(adtnlal biZe başvuruyor. Büyük bir ko- '

rku yaşadtk]arı için şikayet etmeye ikna
edemiyorsunuz."

olumSuZ davranışları yaşayan
kadınların toplumsal oIarak desteklen
mesi ve sosyal güVenCelerinin olmasl
gelektiğini be]irten Doç. DI' Sır, sosyal
güVencesi bulunmayan kadıniaI]n bu tür
davıanışlara katlandlğtnü vurguladı.

Doç. Dr. str, bu tüIden olumsuZ
o]ayların yaşanmamaSü için kadın]ara bu
cezayı uygulayan}ara ağır Cezaların Ver.
ilmesi geIektiğini savundu.

mada, namus adına olumsuz
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"Xadrn Hakkr Erl.ek Haklt"

PROF. DR" ACAR: ''POZiTiF
AYRIMCILIK, KADINA KARŞ!

AYRIMCILIK ORTADAN KALKINCAYA
KADAR oLAN DÖNEMi

HIzLANDIRMAK İçİNDİR"

oD l'U siyaset Bilimi Ve Kamrr Ydnctimi Bö
]üm BaŞkanı Prof- Dr. Feride Acar, pozltif ayrım
cIlığIn, kadına ](arŞı ayrlmcl]ık ortadan kalkınca
ya kadar o]an dönemj hlziandırmak amaç]] o]du

ğunLi bi1dirdi'
ınsan Hak]arr HaftasI etkinlik]eri kapsamın

da, AVrupa Öğrencileri ForumLı Ankara Temsi](i
ljği (AtGEE) tarafından oDTÜ Merkez MüIrendis
lik BinaSı Amiisi'nde ''KadIn HakkI ETkek Hak-
lı'' konu] panel düzenlcndi'

Pro1'. Dr. FeIide Acar, buIada yaptığı konuŞ
mada. kadın hakiarinın insan haklallndan ayr'll
mayacağınl belirl l].

Kad]n hak]arının sadece, "kadın'' olunduğu
1çjn ihla] edi]diğini ifade eden Pro'' Dr. Ieride
Acar, ''Bunun en basit örneği cŞit işe eŞit ücrel
alamamak"dedi.

Prol- Dr. Acar, kadlnın hak]arlna yöne]ik
uluslararası bir çok soZleŞmeler bulunduğunu
kaydederek, brrnlar arasında "siyasei Ve kadIn",
"e\ıi kadın'' gibi söZieşnleler bLılunduğuna dik
kati çekti.

Bu sözlcŞmclcrin uygulanmasının ]<ültüre]
anlayiŞlar nedcniyLe çok zor olduğunu beljrten
['rof. Dr. Acar, ulkeler arasrnda yaptlklarl araşttr
mada, erkek i<ad]n ayrııncıiığın] yok etmede en
büyük zorluğun kültüIe] an]ayıŞlar necieniy]e
yaŞandlğ]nı, bunu aŞmanın çok zor olduğunu
bi1dirdi. Proi' Dr' Acar' kü]türün Ve ge1eneğin ay
rrm.ı1ığI meşrulaştırdlğını 5öyiedi.

Kadln]ar iÇin fırsatta değil SonuÇta eşit]jğin
önem1i oldLığunu vurgu]ayan Prof' Dr. Acar, poz-
i1il' ayı]mcl]ığın l<ad]na karŞ] ayrımcı]ı]( ortadan
kalklncaya kadar o]an dönemr htzlandtrmak
amaç]t oIduğunu kaydetti.

lnsan llakları Derüeği üyesi Yukse] Mut]u
da l(onLıŞmasında savaS, göÇ' mij]teciIik ve kadIn
hak]artnı e]e aldı'

2l' yüZyı]ın geçen yüZyıldan daha kanlı
ge!eceğitlin göIü]düğünü ifade edeı Yüksel,
"ortadoğu'da gerçe]( bi]. dlam yaŞanüyor. Bunun
sonucunda kadlnın yaşadık]arI ve geçjrdiği trav_
malaIı garui-orrıZ" dedi.

savaŞla yaŞanan Şiddetin en çok kadın Ve
coctük]arı hedef a]dlğrnı anlatan Yüksel, acilen
barıŞın tesis edjlmesi yolünda adımlar atmak
gerekIiğini bildirdi'

öĞRETMENLER GÜNÜ
24 Kasım "oğretmen]e. Cünü ola.ak kLıl]a

nıl' Eğitim, kültür nri]1etlerın en Öıemli koıulalı
nın baŞlnda geIir. Ilcle 2r.yuz}ı]a giren Diınya
mız.]a eğitimsjz Ve okur}'azar oranı düsuk biı
tophrnun dunya ile bi]tün1eşebilmesı ge1iŞmesi
o1anak.lıŞıd1r, düŞuıı]lemez bi1e

Eğıtimin, okur yazallığın ana oğesi' bas lo
lü oynayan okut, oğretmen \ie öğretineı] kadrosx
.lL. )i. or g lr .(o rJ. n' 'l-gi " ,dl
reVini 1ayıkıy1a yapan bir öğıetmen ancak iyi bil
kuŞak yelisti.e bi]ır, o ır1usun getc.eğini avdmla
tabı1Ir.

^ma 
ne yazlk ki bız de (N1ij]iyel'ie) Abbas

Gt]c1ü'nün yazdlğr gibi I1i]1i Eğitim'in doğltı duz
güll bir oğretmCn po1itikası yok.

Di}'or ]r1:' Öğretmen y€tişıirme sistenri, heı
on yı]da bir değiŞ]}'or. Gun geldi lise lnezunlaıİı
' ")d" o.l"Im n \dnl . G. ü' t"l. .. |''i "|- / l

atÇ!, mühendis. bankacı, kiİrj bU1duysa sınlln sol(
tu. En komiği de I'Ians]Zca \'e A1man.n ders1eıiılı
kaidrrlp bü dersin öğreüıenlelini ingijjzce oğrct
men1eri o]arak atanrasıydr...

Şu anda yaŞanan kriz ise yin€ Cvlere şen]ik.
onceki yll1arda, Fen Edabiyat Fakıiltesj me7 nu
u L.rlpnp ogr"' . /, I o o il i\.g " L
okuilarında görevlendiren N{EB, Şiindi bu oğret
men1ere yeni bir dayatmanın jçerisinde. Hem de
öğretim yılınm ortasıİda Ve hiç fiLir1erini alma

Edebiyat,Talih, Coğrafya, rizik, Kinr}a gıbı
branş oğretmenierinc. kcndi kadro1arına yon1en
dirne yerine ya buIünduğunıız oku]la] da Tır].çe,
Fen'sos}.al öğIetmeıi oIursunuz ya da başka oku1-
1ara gidersıniz tehdidinde bu]unuyor. Bı konuda
hen]en her giin yüz]eıce maj1 geliyol.Kendj blaDs
]arımıza atanrnadlğ]mtz sur€cc norm kadro fazla
sü tehdidıyle t alŞr lrarŞıyayüz.Bakan1lğln bu yapIj
ğı dtlpedü 2 Şantaj di),oliar.''

Bana bir ke1nn€ oğretenin ben kalesiyiin.'
diyen bir dinln mensuplan olarak daima saygr dLr
\ lJPlp'in ope egir'Zogü"ln'e1ie'il 'el". /\on
1a.da dayak yediklelini gostereı gorüntü1cr \'aı dı.
Ei.l.' e' p dl" \alt \'\gl\l cld" b l' knıJ ln g.
Ventik giiÇ1eri, oğıctmenter s0z konusu o1duğun
da ned€nse hep Şjd.lete baŞVülüyor.

oğretmenlerin tck.]ileği Var, o da konuŞ
mak. Hııkümet eğer oğrelmenlerin karŞıslna po1i
si dcğil de Milli Eği1iı1r Bakani'nı göndermjş o1say
dı' 1sledikleIi şCylcrin'kendi isteklerinden cok
fa.kh olmadüğınr gorürdü. Çünkü oı1a. da daha iyi
biı eğitim,daha demokratik bir Türkiy€ vC daha
adji bir paylaşım istiyo|Ialdr. Il]erinde ne rnolo
tofkoktcyii ne.]e tas ve sopa. Eğel id.iia edil.]iğı
g'bi gerçekten Varsa, icle.indeki plo!oka(ö.lere
ceğii,ge.cek temSi]ci1erin sayiCml.rhe vc yaptık
]arına ba].ılİra1ıyd].

Avlupa Konl'syonu'nun Cen'ŞIemeden so
rrımtu Uvesi o]1i Rehn'in dünkü açlklama1ar],hepi
miz açlsrndan uzrıntü veri.i. Rehn,oğretmen1erın
yairüyiiŞü biziıl için bir testtj djyor \.e €kljyol

"BaIışÇıl bir göslelIye kaıŞı po1is siddeli,
Çok ü2Iintü verjcj bir şey'''''
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