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Kadinlar eylem
hazuhginda
. Siviltoplum örgütleri,

Türk Medeni Kanunu
Tasarisi'nin TBMM'de
kabulü için eylem yap.,
maya hazirlaniyor. Türk
Kadinlar Birligi Genel
Baskani Sema Kendirci,
bu yasanin 199,B'de de-
gismesi gerektigini söy-
ledi. Kendirci, 10 Kasim
etkinlikleri ardindan
Türkiye genelinde eylem
planladiklarini açikladi.

Arzu GEDIK'in
11aberi15. sayfada
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Türk Kadinlar Birligi Genel Baskani Sema Kendirci
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planladiklarini açikladi. esit görmek istemexenzihniyet oldugumt1
"Yasa degismiyorsa, sivil toplum ör- vur&u!ay~rak, bu,zihniyetin kirilmasi ge-H

gütleri el ele vermeliyiz" diyen Kendirei, rektigini ifade ~ttl:A
sunlari söyledi: . Sema Kendirci, tas~~iyas~lasirsa, ha~.2

"Etkili, ses getirecek bir eylem hazirli- yata somut o~arak g~çir~.I~esinde. sorun-il-1
gi içerisindeyiz. Sivil toplum kuruluslari lar yasana~~gl,nadair dusunce!eri de ,

hep birlikte parti, Meclis ziyareti, sokak redderek, Insanlar h~klarini bllmezlersel-1
gösterileri ve daha birçok etkinlik içeren ne yapacaklarini da bll!1le~ler, Kadiniml'M
b

, ' i I I d b k zin sorunu budur" dedi, Turk kadinin he-
i~ey em.p a,niyoruz, Ka in , a an ve nüz mevcut haklarini dahi bilmedigine 'iv

,!,illet:'ekillerind~n de destek istenecek. dikkat çeken Kendirci, sivil toplum ör- 'V
Ulkeni~ geleceginden kaygi duyan, ~e- gütlerinin kadina ulasmasi ve bu konudaA
mokrasiye emek vermek isteyen, çagdas onu bilinçlendirmesi gerektigini kaydetti
günlere ulasmak isteyenherkes katilmali- ks
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dir." ' Tasaridae 11-1
Kendirei,yasaninbugünekadarkabul AvukatSemaKendirei tasaridat!ksik.J-i

edilmemenedeninin, kadin\kendisi ile liklerin de bulundugun~ve "kadinlaraA- --- - -::-- karsi ayrimciligin gizlenerek aynen ,M
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" "".' i muhafazaedildigini" söyledi.Adalet 2
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. ' Bakanligi'nca hazirlanarak, TBMM'yel
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sunulan yasa tasarisiyla ilgili olarak sp>!
J :..- /' . ':.00,'\ i vii toplum örgütlerinin beklentileri .)j, . . I

m 2:...Ji . sun ar: 1>1- - - 192~ ~arihli Medeni Kanun'un H
"-~~ -~--. . gerekçesinin, aynen tasarida yer alma~

, si )1

- Evreisligi kavraminintasaridan i2

çikarilmasi 18

'- Evlilik birliginin kurulmasindan H i
sonra elde edilen tüm mallarin (ese ait,
isyerleri de dahil olmak üzere) payla- JI
simini içeren "Edinilmis Mallara Katll.J1-1
ma Rejimi"nin kanuni mal rejimi 01- M

.

"I
masi iV.- 206 ve 226. maddelerde yer alan
"hakli sebeb" ve "paylastirmanin hak-a

i

'

kaniyete aykiri olmasi" kavramlarinin '>1

tasaridan çikarilmasi 1>1

~ Nafakanin periyodik olarak arti- M iiri lmasi '

- Bosanma davalarinin gizli celse '3

yapilmasi ' H i
- Evlatedinme isleminin sadece M'

devlet eliyle yapilabilecegi seklindeki A
düzenlemenin tasariya alinmasi.
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S
ivil toplum örgütleri, TBMM'ye ka-
dar geldigi halde görüsülüp kabul
edilmeyi bekleyen Türk Medeni Ka-

nunu Tasarisi'nin bir an önce kabulü için
eylem hazirligi yapiyor.

Türk Kadinlar Birligi Genel Baskani
avukat Sen:iaKendirei, Meclis'in yasayi
çikarmaya niyetli görünmedigini, bu
yüzden sivil toplum örgütleri olarak bas-
ki uygulamakta kararli olduklarini söy!e-
di.

Türk Medeni Kanunu'nun 1998'de
degismesi gerektigine dikkat çeken Ken-
direi, Günlük Haber'e, 10 Kasim etkin-
likleri ardindan, Türkiye genelinde sivil
toplum örgütlerinin katilacagi bir eylem
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'Cumhuriyet ve
Kadin' sempozyumu
. Kadinlar Dernegi'nce düzenlenen

"Cumhuriyet ve Kadin" kQnulu sem-
pozyum bugün basliyor. UçgOnlük
sempozyumda miUimücadelede, si-
yasette, egitimde, is yasaminda, sa-
natta, basinda kadin konusu isleniyor

~"Itür Bakanligi ve nu ~Je.~I~cak.
Haci Bektasi Veli Kulturve Sanatta Ka-

nadolu KültürVak- din" baslikli üçüncü otu-
fi'nin katkilariyla Kadinlar rumu qevlet Tiyatrolari,
Dernegi'nin düzenledigi Opera, Bale Çalisanlari
"CumfiuriyetveKadin", Vakfi (TOBAV) Baskani
konulu sempozyum bu- Tamer Levent yönetecek.
gün basliyor. Sempozyum Prof. Jak Deleon'un "Ba-
üç gün serecek. lede Kadin" konusunu ele

Ha~i ~ektasi VeliAna- alacagi oturumda Prof.
do!u KulturVakfiSalo- Hamiye Çolakoglu"Plas-
nu nda yapilacaksem- tik SanatlardaKadin" ve
pozyum saat l8.00'de Prof. Sevda Sener de"Ti-
baslayacak. Sempozyu- yatroda Kadin" konusun-mun açilisinda Cumhur-
baskani Süleyman.Demi- da konusma yapacak:.
rel KültürBakani Istemi- Sempozyumun dor-
ha~ Talay:Devlet Bakani düncü oturumun konusu
IsilaySaygin ve Kadinlar ise "Basin ve Ed~biyatta
Dernegi Baskani Senal Sa- Kad!ri".Gazeteci-yazar
rihan Konusacak. Saat Isii Ozgentürk'ün yönete-
l8.30'da Gülüm Pek- cegi oturumda, yazar Zer,-
ciln'in yazdigi ve yönettigi rin Taspinar "Siirde Ka-
"Içimdeki Aydinlik" adlidin", yazar Füsun Akatli
oyun sunulaç.ak:.B.~~k~.nt "Romanda Kadin" ve ga-
YayliSazlar Uçlusu nun zeteci-yazar Sükran Soner
dinletisinin ardindan saat "Basinda Kadin" konulu
19.00'da "Kadin Ressam- birer konusma yapacaklar
lar" ve "Taki" sergileri sa- Saat l7.00'de ise Ufuk'
natseverlerle bulusa.c~k.. Karakoç dinleti sunacak.Sempozyumun ikinci , " .
günü ise saat 09.30'da Saat 09.3q ~.a..s~~iata
"Türkiye'de Kadin Hare- Karsl.Kadl~Yu~u~~su
ketleri" adli film gösterimi adli film gosterimi ile bas-
ile baslayacak. Sempoz- layac~k.?Ia~ s~.mpozy~-
yumun birinci oturumu n- mun uçuncu gununde ise
da "Milli Mücadelede Ka- "Günümüzde Kadin Ha-
din" konusu ele alinacak. reketleri" baslikli besinci
Prof. Leziz Onaran'in yö- oturum gerçeklestirilecek.
netecegi otUruma konus- Yazar Jülide Gülizar'in
maci olara~poç ,Dr.Bilge (yönetecegi oturumda
Yavuz ve egitimci-yazar Prof. Nermin Abadan
Zeki Sarihan katilacak. Unat "Türk Kadini ve Kü-

Sempo;zy~~un ikin.ci reserlesme", gazeteci Hik-
oturu~da i~e Cumhu~i- met Çetinkaya 'laiklik ve
yet Don~minde Kadin. Kadin", Doç Dr. Serpil
k~nusu lsLfi.!1ecek.Avukat u.. ür "F ". .K -
Turkay Asmamin yönete- S eminizm ve ~.

~~f~a_~I~" ve Prof. gft( iier
Arasli konusmasinda "Si- . ~~t esme \J~cL .1- a-
yasetteKadin~',yazarFir- dir konuslarindaRonus-
devs Helvacioglu "Egitim- ma yapacaklar.
de Kadin", sendikaci-ya- Sempozyumun genel
zar YasarSeyman ve sos-degerlendirme ve sonuç
yolog Piliz.!$ardam "is Ya-, bildirgesi saat l3.30'da
samindaKaCIin" konusu- yapilacak. (gh)


