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Özel gögÜssikilastmci
Büyük kilo kayiplan ve emzIrme nedeniyle

diriligini kaybeden gögÜslerin, diriligine ve

sikiligina tekrar kavusmasi Için yeni bir üiün vai::i

Bust FIrmer. Seçkin hammaddelerle

hazirlanan losyon, uygulanan

bölgeyikoruyarak, diri tutuyor ve

yenilenmesini kolaylastiriyor.
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Türk Kadinlar Birligi, ge~tigimizay içindeMus'ta Dogu'idakiilk subesiniaçti. Cumhuriyetie y
Birligi,Mus'un ardindan Diyarbakir,Mard~nve Kahramanpiaras'tada örgÜtlenmekiçin hazirlikla. -- .
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Jriyetleyasit Türk Kadinlar
1azirliklarinabasladi.

-, ELIFERGU.

Türk Kadinlar Birligi'nin Dogu'daki ilk subesini
açarak, yöre kadinlannin sorunlarina çözüm
üretmek için kollari sivadigini anlatan Baskan-

Sema Kendirci, Medeni Kanun tasarisi ve Türk Kadinlar
-Birligi'nin çalismalariyla ilgili soriilanmizi yanitladi...

- Dogu ve Güneydoguillerinde de örgütlenme çalis-
malariniz sürecek mi?

Yöyede insanlar aç. Sevgiye, dayanismaya, egitime ve
saglik hizmetlerine, en önemlisi de güven duyacaklari
insanlaraihtiyaçduyuyorlar.Digeriller için çalismalari- i

mizi sürdürüyoruz. Bölge vaIilerinden, yerel yönetimler-
den, SHÇEK'in teskilatlarindan ve halkevlerinden des-
tek aliyoruz.

- Adalet Bakanligi Medeni Kanun tasarisindaki degi-
siklikleri açikladi. Bu degisiklikleri yeterli buluyor mu-
sunuz?

Medeni Kanun degisikligi çagdaslasma anlaminda
kadinlarin talebiydi. Bu degisikligin gerçeklestirilinesin-
de kadinlarin örgütlü mücadele-
sinin büyük bir payi oldugunu
düsünüyorum. Ailenin temsili bö-
lümünde yapilan düzenlemelerin
olumlu oldugunu söyleyebiliriz.
Ancak bazi düzenlemeler, kadin-
larin beklentilerini karsilamaktan
çok uzakta..
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. - Komisyon Baskani, tasariyi
. kadinlara."gözünüzaydin" diye-

rek sundu. Sahiden gözümüz ay-
din mi?

i Bu sekilde sunusu dogru bul- "',.,'.'.Ö ' aY" 'c'
! muyorum. Bu degisikliklerbizler - S !I1~Qd!m
i için bir lütuf degil. EkQnomik anlamda geri olan, güven-

cesi bulunmayan kadinlarin ezilmesine neden olan mal
rejimi bölümünde beklenen degisiklikler gerçeklesme-
mis. Türkiye'de 1996 yilinda yapilan bir arastirma,
mülkiyetin yüzde B'inin kadinin üzerinde oldugunu gös-

i teriyor. Bu rakamlari dikkate aldiginizda Türkiye'nin
L ~ti.çe19~rini görürsünüz. Mal rejimi bölümünde geJirilen
~2ü'f, da.fia'~HffiitiYa'r1i'facaKdIIiefife~ -

lerin kadinlarin yararina oldugu söylenemez. Maddele-
rin açik ve net olmasi gerekir. Bu düzenlemede hakim-
lere genis takdir yetkisi veriliyor. Eger bu yetkiyi haki-
me taniyorlarsa, Ihtisas Mahkemeleri kurulmasini da
önermeiller. Ölüm ve bosanma halinde kadin neyi ala-
cak tam olarak belli degil.

- Tüm bunlar ailelerin parçalanmamasi için yapili-
yor...

Kutsal aile yapisi diye sürekli olarak karsiniiza çikari-
lan bir takini seyler var. Bu aile yapisi bir takini seylerin
konusulmadigi bir aile ortami mi? Bu çagdas ve payla-
simci bir aile kurma düsüncesinden- çok uzakta. Evlene-
cek kisilerin öncelikle evlilik birligi içindeki haklarini da
bilmeleri gerekir. Bu ayni zamanda bir egitim sürecidir.


