
TURK KADTNLAR siru-i6l glgr-i $ugesl gALlgt[A RApoRU 2010.

TUrk Kadrnlar Birti$i $igli $ubesi 2010 yrlrnda da egitim ve yardrm projelerine hrz
kesmeden devam etmektedir. $ubemizin bu dOnem gahgma progrpmrnda, Ttirkiye'de tiretime
kattlmalannt istedi$imiz kadrnlarmrzrn qallgma hayatrna atrlmalannr desteklemek amaclyla $igli
bdlgesinde gahgmak isteyen annelere, gocuklannln okuldan glklnca rahathkla ders
galtgabilecekleri, 6dev evleri proiesi bulunmakta. Dirnya Bankasr ve Devlet Planlama Tegkilatl
taraftndan haztrlanan raporda (2009) Ozellikle kentlerde yagayan kadrnlann, gocuk bakrmrnrn
getirdi$i maliyetlerden dolayt gallgamadrklan belirtilmigtir. Okul sonrastnda gocugunu
btrakabilece$i yeri olmayan veya bunun karyrh$rnr maddi olarak kargltayamayan kadtnlmrz
galtEna imkinl bulamayrnca hem ekonomik hem de psikolojik srkrntr igine dugmektedir.
eocuklann Odev Evinde ti$retmen egti$irtde ddevlerini yapmast ve derslerini galqgmasr okul
baganslnt da beraber getirecektir, Odev Evi igin kullanrlacak yer, bir okulun ieerisindeki bir derslik
olacaktrr. Derslik, kullartrlacak saatlerde O&v Evi olarak organize edilecektir. Yine raporlardan
CI$rendi$imize g6re kadlnlann iggUctine katrlrmr ile yoksullu$un 7o 15 oranlnda azalmasr mUmktln
olabilecektir. Bu konudaki ilgileri ve verdikleri bilgilerle bizleri aydrnlatan Dtinya Bankasr Ulke
Direkt6ril, Ulrich Zaclrau ve Program Asistanr Elif Yonca Yiikseker'e Tegekkiired€riz.

$ubemiz 2010 yrlt igerisinde $ubat * Mayrs aylan arasrnda yine birgok etkinlik ve projeye
imea atmrgtr. Bu projeler ve etkinfiklerden bazllan gunlardlr;

Uyelerimizin Kadrn Eserleri Ktitiiphanesi'nde d{izenlenen panellere muntazaman
katrhmrnrn sa$lanmasr.

Uyemiz Ayge $enok'a gelen talep do$rultusunda Kurgunlu - Qarrkrrr Jandarma
Karakolundan istenen kitaplann Uyelerimizin ve dostlarrmrzrn olugturmasr ile 4 koli olarak Karakol
kUtUphanesine g6nderilmesi.

2 Mart tarihinde rehber 0yemiz Cansen Bekleriz'ilt diizenledigi istanbul Fetih M0zesi ve
Santral lstanbulda ki Y0kselAslan'rn sergisine katllrm.

I Mart DUnya Kadrnlar gUnU igin istanbul $ubelenin rnUgtereken hazrrladlklan programlara
hep birlikte katlltm. Bu etkinlikte $air ve Yazar Sunay Akrn'rn g6sterisiyle bizlerle birlikte oldu.
Aynca derne$imizin kurucusu Nezihe Muhilini birdefa daha a}ilrmrg olduk.

17 Martta Mardin KillttiriinU ve yemeklerini istanbul'a tagryan Cercis Korraglnda bir ogle
yeme$ini Uyelerimizin katrhml ile gergeklegtirildi.

26 Martta Resneli Niyazi ilk Ogretim Okulun da ki tefrig ettirdigipiz gok amaglr seminer
salonunun agltgrru $igli Milli E$itim MUdUTU Sn. G0rbUz Akbulut ve $ube MU.dUru Sn. Gutgin
Ouran' rn katrlrmr ile gergeklegtirifdi.
. Nisan ayr igerisinde Resneli Niyazi llkd$retim Okulunun 220 OgrencisiGoztepe'deki
lstanbulOyuncak Mfizesini e$iticive e$lenceli bir program egliginde mUzefl gezdirildi. Bu
konudaki yardrmlan igin Sunay Akrn'a tegekkiirlerimizi sunanz.

. Uyemiz GIil Burcalrgil'in y6nlendirmesi ve galrgmalan sonucunda 13 Nisanda yine Resneli
Niyazi itX OgreUm Okulunun 300 0$rencisi istanbul Kalp Vakfrnln doktorlan taraflndan kalp ve 96z
taramasrndan gegirilmigtir.

12 Nisan Atamlzt ziyaretle baglayan kurulug ylld6niim0m0z Genel Bagkanlmz Sn, Sema
Kendircitarafrndan d0zenlenen Panelle devarn etti. Panelistlerden Sn. Giilstin Bilgehan (Qa$dag
toplumlarda kadln). Sn. Emine Ulker Tarhan (Ba$rmsrz Yargr) Sn. Eray Kannca (Kadlna yonelik
giddet dnlemleri) konulu konugmalan ilgiyle dinlenildi.

13 Nisan Ankara da bulundu$umuz ikinci g{ln de gahgmalanmlzla ilgilenen Devlet
Planlama Tegkilatnda Sn Mtigerref HUsamo$lu:nu ziyaret ettik. Biz onlara yapmak istediklerimizi
onlar da bizlere SODEP Projelerini tanrttrlar.

19 Mays tarihinde 4 diJnemdir burs verdi$imiz genglerimizle mezuniyetlerini kutlamak igin
l.T.U.Sosyal Tesislerinde beraber olundu.

10 Mayrs da istanbul gubeleri ile birlkte Kadrn eserleri Kutilphanesinde bizler igin
hazlrlanan $lgi ve Belge y6netimi, argivcifik nedir?" Konulu toplantrda uzmanlar tarafrndln
bilgilendirildik.

8 Haziran tarihinde yaprlan Ekonomik Aragtrrma Konferansrna davet edilen gubemiz
adlna kattlarak, Gelecek Nesiller igin Frrsatlann Qo$altlmast ve TUrkiye de Kadrnlann lggucurre
kafuflmr konufu konferansr dinlernek irnkdnrna sahip ofundu.
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