KA.DER 5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
SUNULAN FAALİYET RAPORU
4. Olağan Genel Kurulumuzdan bu yana geçen süreye:
-

Yerel seçimlerle ilgili faaliyetler
Siyasetteki aday ve partili kadınları güçlendirmek amacıyla ülke çapında
yürüttüğümüz platform toplantıları ile eğitimler,
KA.DER’e seçmen eğitimi konusunda deney kazandırma çalışmaları,
KA.DER’in uğruna mücadele ettiği fikirleri ulusal ve uluslar arası planda yayma
faaliyetleri ve
KA.DER’i kurumsallaştırma gayretleri

Damgasını vurdu.
Ve bu dönemde KA.DER açısından dört önemli kazanım sağlandı.
1. KA.DER artık genel merkeziyle, şubeler ve girişim gruplarıyla ülke çapında KADINLAR
İÇİN SİYASET OKULU’nu başlatabilecek bir müfredat programına ve eğiticilere sahip
duruma gelmiştir.
2. KA.DER 2005 yılı Ocak ayında başlayıp 2007 Aralık ayında sona erecek olan ve AÇEV ve
ERG’yle birlikte yürüttüğü “Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin
Sağlanması” Projesi kapsamındaki çalışmalar sayesinde üç yılda okuma yazma eğitimi alacak
yedi bin kadına toplumsal cinsiyet ve seçmen eğitimi verme deneyimine sahip olacaktır.
3. Kadınlar Bilgisayar Başına Projesi sayesinde KA.DER şube ve girişimleri kadınlara temel
bilgisayar eğitimi verecek bilgi ve beceriyle donanmıştır.
4. KA.DER kamu yararına dernek olabilmesi için gerekli olan tüm denetimlerden alnının
akıyla geçmiştir. Artık bu statüye ulaşabilmemiz için sadece tek tek bakanların imzası
gerekmektedir.
YEREL SEÇİM ÇALIŞMALARIMIZ
KA.DER’in yerel seçim hazırlık çalışmaları seçimlerden yaklaşık bir yıl önce başlamıştı.
KA.DER bünyesinde gerçekleştirilen yerel seçim eğitimleri, 2003 yazındaki CD, bilboard
afişi vb. hazırlıkları, adaylığa davet el ilanları gibi çalışmalar 2003 yılı Ekim ayındaki 4.
Genel Kurulumuzdan sonra da devam etti. Genel merkez,şubeler ve girişim grupları olarak
aday olan ve bizimle ilişki kuran tüm kadınlarla aralıklı olarak toplantılar yaptık ve
dağarcığımızdaki tüm bilgileri MHP’den, İşçi Partisi’nden Sol Birlik’e kadar bizden bilgi,
görüş ve öneri talep eden tüm aday kadınlarla paylaştık. Eşit mesafe ilkemizi kesinlikle
uyguladık. Seçmenler nezdindeki seçim kampanyası başlayana kadar talepte bulunan tüm
aday kadınlara yerel yönetim birimlerinin görevleri, kadınlar ve yerel yönetimler, toplumsal
cinsiyet, kampanya yürütme, seçmenle iletişim, broşür hazırlama, siyasal iletişim gibi pek çok
konuda düzenli eğitimler verdik. Ve aday kadınları basın toplantılarıyla kamuoyuna
tanıttık.KA.DER artık bu çalışmayı yürütebilecek kadrolara ve donanıma kavuşmuş
bulunuyor. Bu nedenle genel yönetim kurulumuzu, tüm şube ve girişim gruplarımızı yürekten
kutlarım.

Ancak şu da bir gerçek: Nisan 1994 yerel seçimlerinde kadınlar belediye başkanlıklarına,
belediye ve il genel meclisi üyeliklerine arzu ettiğimiz kadar aday olamadılar. Karşılarına
siyasi partilerdeki erkek egemen hiyerarşi, partiler tarafından talep edilen yüksek aday
adaylığı ödentileri dikildi. Bu arada yerel yönetimlerdeki rant ilişkileri de kadınların aday
olmalarını zorlaştıran bir başka etmen olmaya devam etti. Sonuç ülkemiz ve kadınlar
açısından kötü olmuştur. 1999 yerel seçimlerinde %1 olan kadın temsil oranı, %0,46’ya
düşmüştür.
Bu da gösteriyor ki, KA.DER’in cinsiyet kotası, adaylardan ödenti alınmaması, partilere
verilen devlet yardımının bir bölümünün kadın politikacı yetiştirmeye ayrılması gibi stratejik
hedefleri için daha bilinçli ve daha aktif bir çalışma içine girmeliyiz.
Yerel seçimlerde sadece üzülmedik, bizi sevindiren bir gelişmeye de tanık olduk. Türkiye
çapında kadın muhtar adaylarında bir patlama görüldü. Muhtar adaylarımızın da sadece bir
kısmı seçilebildi. Ama artık geri döndürülemez bir süreç başlamıştır: seçilemeyen adaylarımız
%30’ları aşan bir oy oranı tutturmayı başardılar. Eski, erkek muhtarların klasik seçim oyunları
nedeniyle 20-30, hatta 3-5 oy farkı gibi durumlara çok sık rastladık. Şurası kesin: Artık seçim
yarışını daha bilgili, ve bilenmiş olarak yürütecek bir kadın muhtar adayı ordusu oluşmuştur!
KA.DER olarak bu çorbaya tuzumuzu katmış bulunuyoruz.
Hürriyet Gazetesi’nde “Kadın-Siyaset-Kota Toplantısı”
Yerel seçim kampanyası çalışmaları arasında bulunan basını kadınların temsili konusunda
bilgilendirme çalışmalarımız kapsamında Hürriyet Gazetesi’nde görev yapan arkadaşlarımız
Mine Kılıç ve Ferai Özipek’in girişimiyle KA.DER olarak Hürriyet Gazetesi yazıişleri
ekibine kadın ve siyaset konulu geniş kapsamlı bir brifing verdik. Ayşe Bilge Dicleli, Çiğdem
Aydın, Hilal Dokuzcan ve Sırma Evcan’ın da katıldıkları bu çalışma için bir power point
sunum hazırladık.
Bu çalışmanın Hürriyet Gazetesi’nin daha sonra kadın ve şiddet konusundaki kampanyasına
katkısı olduğunu düşünüyoruz.
KADINI SİYASETTE GÜÇLENDİRME PROJESİ ÇALIŞMALARI
Hollanda’nın MATRA kurumunun desteği ve bu desteğin koşulu olarak Amsterdam’daki
Uluslar arası Kamu ve Politika Enstitüsü’nün ortaklığıyla yürüttüğümüz Kadını Siyasette
Güçlendirme Projesi çalışmaları, son iki yıl içerisinde gerçekleştirdiğimiz en önemli
faaliyetlerimizdendir. Siyasette yer alan ve almayı düşünen kadınları güçlendirmeyi
amaçlayan bu çalışmalar sonucunda KA.DER KADINLAR İÇİN SİYASET OKULU hedefini
gerçekleştirecek müfredat ve eğiticilere kavuşmuş bulunuyor.
Projenin ilk yılında Platform ve eğitimlere aşağıdaki parti ve kuruluşlardan kadınlar
katılmıştır;
Sivil Toplum Kuruluşları
Kadın Dayanışma Vakfı, TESK İstanbul Şubesi, AÇEV, Eğitim-Sen, Amargi İstanbul Girişim
Grubu, Bursa KA.DER, Balıkesir KA.DER, IRI Temsilcisi, Adana KA.DER ve Kadıköy
KA.DER Şubesi, Türk Kadınlar Birliği, Başkent Kadın Platformu, Yerel Gündem 21, Çağdaş
Kadın ve Gençlik Vakfı, Şafaktepe Toplum Merkezi, Arı Hareketi, SHÇEK, KSGM,

ATAUM, Kadın Haklarını Koruma Derneği İzmir Şubesi, İzmir Soroptimist Derneği,
Atatürkçü Düşünce Derneği, KEDV, çeşitli illerdeki belediye kadın meclis üeyeleri, Selis
Kadın Dayanışma Vakfı, Diyarbakır Sanat Merkezi, Diyarbakır Üniversitesi, Diyarbakır
Barosu, DİKASUM, İş-tar Kadın Dergisi, Batman Kadın Dayanışma Vakfı, KA-MER, İHD,
Kamu-Sen, Trabzonlular Derneği, Trabzon Barosu, Trabzon Anneler Derneği, çeşitli illerdeki
Yerel Gündem 21 grupları, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği.
Siyasi Partiler
ANAP, AKP, CHP, DSP, DYP, MHP, ÖDP, DEHAP, YTP, SHP, Genç Parti’nin çeşitli
illerdeki kadın kolları ve yönetim kurulu üyeleri.
Projenin 2. yılında ise “Kadınlar İş Başına” adı altında TBMM’ye girmeyi hedefleyen
kadınların siyaset bilimi, adaylık süreci, kampanya uygulama çalışmaları ve toplumsal
cinsiyet konularında 5 günlük eğitimler verilmiştir.
Eğitimlerimize 4 il ve çevre illerden; CHP, AKP, DEHAP, SHP, İP, DSP, DYP, ÖDP, ANAP
gibi farklı partilerden KA.DER dışından siyasetçi kadınlar katılmıştır.
Eğitimlere İlkin Kılıç koordinatör ve eğitimci olarak, F. Çiğdem Aydın, Sırma Evcan, Hilal
Dokuzcan, Fezal Gülfidan eğitimci ve MYK üyesi olarak katılmışlar, KA.DER’in tanıtımını
yapmışlardır. Ayrıca İnci Yalçın da eğitimlere lojistik destek vermiştir.
Eğitimler Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nden Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Doç.
Dr. İbrahim Mazlum tarafından verilmiştir. Siyaset Nedir?, Türkiye’de Siyasal Kültür,
Türkiye’de Anayasalar, Siyasal Yaşamın Aktörleri, Seçim Deneyimleri, Yasama-Yürütme
ilişkileri, Kadın ve Siyaset konuları oldukça yoğun bir içerikte tamamlanmıştır. KA.DER
eğiticileri ise; Toplumsal Cinsiyet, Kota-Kampanya Nasıl Yapılır?, Adaylık Süreci gibi
konularla eğitimi tamamlamışlardır.
Ayrıca IPP Sorumlusu Sn. Lisette Dekker de her eğitimimize katılmış, AB ve Kadınların
Seçim Deneyimleri, Demokrasi, AB Anayasası konularında bilgi vermiş, sorulan soruları
yanıtlamıştır.
Marmara Üniversitesi Araştırma Görevlisi Emre Erşen mükemmel çevirisi ile eğitimlere eşlik
etmiştir.
Her eğitimimize eski bir kadın milletvekili konuk olmuş, deneyimlerini katılımcılarla
paylaşmıştır. Bunlar Sn. İmren Aykut, Esvet Özüdoğru ve Gönül Alphan’dır. 2. yıl eğitimleri
şu iller ve çevre illerden gelen partili kadınlarla gerçekleşmiştir.
Bu proje KA.DER’in iki yıllık masraflarının önemli bir kısmını karşılamasını sağlamıştır. Bu
projede görev alanların KA.DER’e yaptıkları bağışın tutarı 18 milyar 380 milyon 83 liradır.
Bu projenin üçüncü yılı sayesinde yeni yönetimimiz göreve başladığında kaynak sorunu ile
karşı karşıya kalmayacaktır.
TBMM’de bir “kadın – erkek eşitlik komisyonu” kurmak istiyoruz ve bu yöndeki lobi
çalışmalarımıza devam ediyoruz.

EĞİTİMDE VE TOPLUMSAL KATILIMDA CİNSİYET EŞİTLİĞİNİN
SAĞLANMASI PROJESİ ÇALIŞMALARI
Son iki yıl içinde sadece kadın siyasetçiler yetiştirmek üzere bilgi ve beceri dağarcığımızı
geliştirmek için adımlar atmakla yetinmedik. Aynı zamanda KA.DER’i seçmen eğitimi
konusunda geliştirecek önemli bir adım daha attık ve AÇEV’in eğitimde ve toplumsal
katılımda cinsiyet eşitliğinin sağlanması projesine ortak olma davetini kabul ettik. Projenin
üçüncü ortağı Eğitim Reformu Girişimi’nin de katılımıyla 2005 Ocak ayında başlamış olan
çalışmalar 2007 yılının Aralık ayında tamamlandığında, yepyeni bir alanda muazzam bir
deneyim sahibi olacağız. Buna okuma yazmayı yeni öğrenmiş kadınlarla toplumsal cinsiyet
kalıpları ve kadın olarak sahip oldukları haklar konusunda iletişim deneyimi diyebiliriz.
Bu projeyle ilgili genel hatları şöyle özetleyebiliriz:
Projenin Genel Hedefi
Eğitimde cinsiyet eşitsizliğini azaltarak Türkiye’nin sosyoekonomik alandaki kalkınmasına
katkıda bulunmak.
Projenin Özel Hedefleri
1. Temel eğitimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya yönelik toplum
merkezli bir model geliştirmek.
2. Okur yazar olmayan kadın sayısını azaltmak, özel ve toplumsal alanda kadınların
karar verme mekanizmalarına katılımlarını artırmak.
3. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği konusunda yerel ve ulusal politikaların
oluşturulmasına katkıda bulunmak.
Proje İlleri
Diyarbakır, Mardin, Urfa, İstanbul
Proje Süresi
3 yıl (Ocak 2005-Ocak 2008)
Proje Faaliyetleri
1. Kız çocuklarının eğitiminin önemi konusunda bilinç yükseltmeye ve toplumsal
cinsiyet eşitsizliklerinin azaltılmasına yönelik faaliyetler:
-

Anne Baba Eğitimi Seminerleri
Toplumu Bilgilendirme Toplantıları
Diyalog Ziyaretleri
İletişim Kampanyası

2. Okuryazar olmayan kadın sayısını azaltmaya, özel ve toplumsal alanda kadınların karar
verme mekanizmalarına katılımlarını artırmaya yönelik faaliyetler:

- Toplumsal cinsiyet, vatandaşlık hakları ve seçmen eğitimi konularında odaklanacak bir
“Kadın hakları ve seçmen eğitimi” programı ve bu programı eğiticilere aktarmaya yönelik bir
eğitici eğitimi geliştirilecek.

- eğitici eğitimi seminerleriyle, 410 gönüllü eğitici, okuma yazma öğretme ve kadın hakları ve
seçmen eğitimi konuları üzerine eğitim görerek okuma yazma bilmeyenlere kurslar açacak.
- İşlevsel Yetişkin okuryazarlığı Programı ve Kadın Hakları ve Seçmen Eğitimi Programı
kurslarda uygulanarak 7000 okuma yazma bilmeyen genç kız ve kadına ulaşılacak.
3. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında yerel ve ulusal politikaların oluşturulmasına
yönelik faaliyetler:

-

Okulu terk durumlarının izlenmesinin değerlendirilmesi ve bir model geliştirilmesi
Eğitimde cinsiyet eşitsizliklerinin yerel STK’lar tarafından izlenmesi için STK İzleme
gruplarının kurulması
Eğitim alanında cinsiyet eşitliği üzerine tartışma platformları yaratacak ulusal
konferanslar ve yerel çalışma atölyeleri düzenlemek
Eğitim alanında cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik “en iyi uygulamaları” saptamak
ve yaygınlaştırılmasını sağlamak
Gazetecilerin eğitim reformu haberlerini hazırlamalarına yönelik bir eğitim semineri
düzenlemek ve alanda kurslara ziyaretler gerçekleştirmek
Kız çocuklarının eğitimi konulu bir web sitesi hazırlamak

Sayılarla Projenin Hedefleri
16 Eğitici Eğitimi Semineri
60 Anne Baba Eğitimi Semineri
40 Toplumu Bilgilendirme Toplantıları
40 Diyalog Ziyareti
1 Gazeteci Semineri
1 Ulusal STK İzleme Grubu
4 Yerel STK İzleme Grubu

410 Gönüllü Eğitimi ve
Kurs
2400 Anne Baba
3200 Katılımcı
40 Yerel Lider
25 Gazeteci
14 STK Üyesi
Toplam 40 STK Üyesi

7000 Kadın
3000 Kız Çocuk

Proje Ortaklarının Sorumluluk Alanları
AÇEV, projenin genel koordinasyonunun yanı sıra proje illerindeki ihtiyaç ve kapasiteyi
saptayacak; toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin azaltılması için toplum merkezli bir destek
toplamaya yönelik tüm faaliyetleri ve okuryazar olmayan kadın sayısını azaltmaya yönelik
İşlevsel Yetişkin Okuryazarlığı Programı ve Kadın Hakları ve Seçmen Eğitimlerinin
uygulama çalışmalarını gerçekleştirecek.
KA.DER, özel ve toplumsal alanda kadınların karar verme mekanizmalarına katılımlarını
artırmaya yönelik “Kadın Hakları ve Seçmen Eğitimi” konulu bir eğitim programı içeriği ve
buna bağlı bir eğitici eğitimi programı gerçekleştirilecek.
ERG, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitsizliği alanında yerel ve ulusal politikaların
oluşturulmasına katkıda bulunmaya yönelik tüm faaliyetleri gerçekleştirecek.
KA.DER’in bu projeye kattığı modül içinde Haklarımız ve Seçmen Eğitimi başlıklı iki bölüm
yer alıyor. Modül, öğrenci (kursiyer) ve öğretmen (AÇEV gönüllüsü9 olarak iki ayrı formatta
hazırlandı. Yukarıda sayılan illerde KA.DER gönüllüsü olacak kadınlarla temas kurulacak ve
bu kadınları proje, KA.DER ve Yurttaşlık Eğitimi Modülü konusunda eğitecek. Ayrıca bu
kadınların süpervizörlük eğitimi almasını sağlayacak.

Hedef Gruplar: Okumaz yazmaz kadınlar ve kız çocukları
-

Eğitimle ilgili paydaşlar (STK’lar, MEB, belediyeler ve diğer ilgili kuruluşlar)
Gazeteciler
Toplum önderleri (Muhtar, kaymakam, imam, yerel liderler)

Projeye bizim katkımız olan Yurttaşlık Eğitimi Kitabı tamamlandı. 21 dersin yer aldığı bu
öğretmen kitabı AÇEV gönüllülerine verilecek. Kitapta iki bölüm bulunuyor: Genel
Sekreterimiz Avukat Seyhan Ekşioğlu’nun yazdığı Haklarımız ile Genel Yönetim Kurulu
üyesi Prof. Dr. Nükhet Sirman tarafından kaleme alınan seçmen eğitimi.
Yurttaşlık Kitabı, AÇEV’in kullandığı okuma yazma (İYOP-İşlevsel Yetişkin Okur Yazarlığı
Programı) kitaplarıyla uyumlu hale getirldi. Soru cevap formunda düzenlendi. Bu işi
KA.DER’den Çiğdem Aydın ve AÇEV’den Hilal Kuşçul yaptılar.
Bu arada AÇEV’in yıllardır kullandığı İşlevsel Yetişkin Okur Yazarlık kitapları da toplumsal
cinsiyet ve kadına yönelik ayrımcılık açılarından gözden geçirildi. Ayrımcı ifadeler ayıklandı.
KA.DER’den Çiğdem Aydın, gene bir KA.DER’li olan ERG Koordinatörü Aysun Sayın ve
AÇEV’den Hilal Kuşçul tarafından gerçekleştirilen bu çalışmanın son hali Sayın Çiğdem
Kağıtçıbaşı tarafından da onaylandı.
Bu projeye emeği geçen arkadaşlarımızın KA.DER’e şimdiye kadar yaptıkları bağış miktarı 4
milyar 500 milyon liradır. Ayrıca proje sayesinde KA.DER 1 adet yeni faksa, 1 adet laptopa
ve 1 adet de bilgisayara sahip olmuştur.
Genel yönetim kurulumuz bu projenin koordinatörlüğüne bildiğiniz gibi, Sibel Deli
arkadaşımızı atamıştır. Kendisine bu zor görevi bugüne kadar başarıyla gerçekleştirdiği için
teşekkür ederiz. Uzun vadeli bir çalışma olması nedeniyle yeni yönetimin bu son derece
ayrıntılı ve yoğun emek isteyen projeyle ilgili olarak aydınlatılması gerekmektedir. Merkez
Yürütme Kurulumuz bu görevi Çiğdem Aydın arkadaşımıza vermiştir. Yeni KA.DER
yönetiminin kısa zamanda duruma hakim olacağına ve sorumluluğu devralacağına inanıyoruz.
KADINLAR BİLGİSAYAR BAŞINA
4. Olağan Genel Kurulumuzdan bu yana geçen süre içinde kimi zaman “bizim işimiz değil”,
kimi zaman “ kadının statüsünü güçlendiren çok önemli bir hizmet” diye nitelediğimiz ama
başarıyla tamamladığımız bir başka çalışma da Kadınlar bilgisayar başına Projesi oldu.
KA.DER olarak 2 yılda 3 binden fazla kadına bilgisayar temel eğitimi verdik. Bu pek çok
kadın açısından öğrendiklerini hayatta değerlendirmek ve bilgisayarın sadece tozunu alma
dönemini geride bırakmak anlamına geldi.
Sonuçta;
- KA.DER üç yıl içerisinde 3661 kadının bilgisayar temel eğitimi almasını sağladı.
- Projemizin Haziran ayında sona ermesiyle elimizde kalan çalışır durumdaki
bilgisayarlar İzmir, Balıkesir, Eskişehir, Adana, Antalya, Van, Samsun, Manisa,
Bursa, Mersin, Niğde, İstanbul Kadıköy ve Denizli şubelerimize gönderildi. Bu
projeyle şube ve girişim gruplarımız siyasetin dışında kalan kadınlarla tanışma
olanağına kavuştular ve kadınlara bilgisayar eğitimi verme becerisi kazandılar.
- Bu proje sayesinde KA.DER’e yaklaşık 8 milyar lira bağış yapıldı.

KBB Projesi’nin önemli bir tepe noktası 30 Mart 2005 tarihinde bölge müdürü bir kadın,
Sayın Ayşegül İldeniz olan İntel firması ile hürriyet Gazetesi’nin katkılarıyla birincisini
düzenlediğimiz Kadın ve Bilişim Günü oldu. Bu toplantıya İstanbul’un her yanından kadınlar
geldi. Kadın ve Bilişim Günü gelenekselleşirse bu KA.DER’in kadın ve teknoloji gibi son
derece stratejik bir konuya yaptığı bir katkı olarak anılacaktır.
Devlet Bakanı Güldal Akşit’in onur konuğu olarak katıldığı, gazeteci Ayşe Özgün’ün
sunduğu toplantının birinci bölümünde Güldal akşit, İntel Türkiye, Ortadoğu Afrika Bölge
Müdürü Ayşegül İldeniz, KA.DER Başkanı Ayşe Bilge Dicleli, Ankara Üniversitesi’nden
Gamze Göker, Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Vakfı’ndan Güven Pınar Türe de birer
konuşma yaptı. KA.DER’in Kadınlar Bilgisayar Başına Projesi’ne katılan kadınlar da
tecrübelerini izleyicilerle paylaştılar.
KA.DER’İN UĞRUNA MÜCADELE ETTİĞİ FİKİRLERİ ULUSAL VE ULUSLAR
ARASI PLANDA YAYMA FAALİYETLERİ
8 Mart 2004: Üst üste gelen namus/töre cinayetleri nedeniyle 8 Mart 2004’te kadın
kuruluşları kutlama yapmadılar. KA.DER olarak biz de diğer kadın kuruluşlarıyla birlikte
gerçekleştirilen mezarlık eylemine katıldık ve bu konuda bir açıklama yaptık.
8 Mart 2005: KA.DER’e destek veren medya mensuplarının, işbirliği yaptığımız sivil toplum
örgütü temsilcilerinin, kadın milletvekillerinin, kadın-erkek karma örgütlerin, siyasi partili
kadınların ve tüm KA.DER dostlarının katılımıyla 8. Kuruluş yıldönümümüzü bir kokteylle
kutladık. Bu vesileyle bir CD hazırladık ve bu CD’yi çoğaltarak tüm şube ve girişim
gruplarımıza ilettik. Ayrıca Dünya Kadın Yürüyüşü-Türkiye’nin başlangıç eylemine katıldık.
5 Aralık 2003: Seçme ve seçilme hakkıyla ilgili açıklamamızın basında geniş yankı bulması
için çalıştık.
5 Aralık 2004: Genel merkez olarak İzmir’deki kadın kuruluşları platformunun etkinliklerine
destek verme kararı aldık. İzmir’de düzenlenen panellere katılıp konuşmalar yaptık.
KOTA ÇALIŞMALARIMIZ
KA.DER bu dönemde kadınların karar alma noktalarında eşit temsili için cinsiyet/kadın
kotasının şart olduğunu anlatma ve talep etme çalışmalarını sürdürdü.
Basını ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir “Kota basın kiti” hazırladık. Bu sayede çok
sayıda köşe yazarı kota hakkında olumlu ve destekleyici yazılar yazdılar. Bu basın kiti şube
ve girişim gruplarımız tarafından da yaygınlaştırıldı.
KA.DER’in siyasi partiler ve seçim yasalarıyla ilgili değişikliklerin TBMM’de görüşülmesi
esnasında ülke çapında bir kampanyaya hazır olabilmesi için el ilanları ve küçük broşürler
hazırlandı. Şubelerimize ve girişim gruplarımıza iletildi. Marjinal Reklam, Mine Kılıç ve
Çiğdem Aydın arkadaşlarımız görev yaptılar.
Kotayla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirme ve toplumu hazırlama bağlamında
gerçekleştirdiğimiz iki önemli çalışma daha oldu. Birincisi, Ankara ve İstanbul’da

gerçekleştirilen kota toplantıları. İkincisi de Erkek Demokrasiden Gerçek demokrasiye
kitabımız.
Eski ikinci başkanımız ve KA.DER’in kota neferlerinden Gönül Dinçer’in bu seminerleri,
kadın temsil oranı açısından ileri konumda olan İsveçli uzmanların da katılıyla gerçekleştirme
fikrini benimsedik. MYK üyesi Sırma Evcan’ın girişimiyle İsveç Başkonsolosluğu ve
KA.DER ile daha önce de çalışmalar yapmış olan İsveç Enstitüsü’ne talebimizi bildirdik ve
olumlu yanıt aldık. İsveç Başkonsolosluğu’nun yanı sıra Eczacıbaşı Grubu, Türk-İş ve
Friedrich Ebert Vakfı’ndan destekler saplanarak Ankara’da ve İstanbul’da iki seminer
düzenlendi.
Eşitlik için Cinsiyet Kotası seminerinin ilki, 25 Mayıs 2005’te Türk-İş toplantı salonunda
gerçekleşti.
KA.DER’in 2005 yılı içinde yürüttüğü Erkek Demokrasiden Gerçek Demokrasiye başlıklı
kota kampanyası kapsamında gerçekleştirilen ikinci seminer ise 27 Mayıs 2005 günü
İstanbul’da İsveç Başkonsolosluğu Toplantı salonunda yapılmıştır.
Her iki seminerdeki konuşmasında KA.DER Başkanı Ayşe Bilge Dicleli kotanın 81 ülkenin
anayasalarında, siyasi partiler ve seçim yasalarında bulunduğunu vurgulamış ve KA.DER’in
32 kurumla birlikte hazırlamış olduğu Siyasi Partiler ve Seçim Yalarındaki yasal
düzenlemeler için mücadelesini sürdüreceğini belirtmiştir.
Siyasi Partilerin Etkinliklerine Katılımlar
Bu dönemde de farklı siyasi partilerin etkinliklerine katıldık. Bunların belli başlılarını şöyle
sıralayabiliriz:
-

-

-

AKP’nin 2004 ve 2005’teki Kadın Şuraları. Genel Başkanımız Ayşe Bilge Dicleli bu
toplantılarda KA.DER’in faaliyetlerini, amaçlarını anlattı. Cinsiyet kotası talebimizi
vurguladı.
DYP’nin 9 Mart 2005 toplantısı. MYK üyemiz Fezal Gülfidan’ın yoğun çabalarıyla
gerçekleşen ve KA.DER’i genel başkanın temsil ettiği bu toplantıda Doğru Yol Partisi
genel başkanı seçim kanununda yapılacak değişikliklere kadın kotasının
konulmasından yana olduğunu açıklamıştır.
Merkez Yürütme Kurulu üyemiz Hilal Dokuzcan 2003’ten başlayıp yerel seçim
kampanyasına kadar CHP’nin İstanbul’daki ilçelerinde kadın ve siyaset konusunda bir
dizi seminer vermiştir.
İkinci Başkanımız Çiğdem Aydın ile genel yönetim kurulu üyemiz İlkin Kılıç Ekim
2004-Mart 2005 tarihleri arasında SHP’nin İstanbul’daki ilçelerinde Toplumsal
cinsiyet ve siyaset, verimli toplantı teknikleri, kıskançlık ve rekabet, Türkiye’de kadın
hareketinin tarihi, kampanya düzenleme bilgileri, seçim ve siyasi partiler yasasında
istediğimiz değişiklikler ve gerekçeleri, etkili iletişim başlıklı eğitimler verilmiştir.
Eğitimleri Çiğdem Aydın ve İlkin Kılıç gerçekleştirmişlerdir.
Genel başkanımız Ayşe Bilge Dicleli ARI Grubu’nun düzenlediği Siyaset okulu’nda
45 genç politika lider adayına toplumsal cinsiyet ve siyaset eğitimi vermiştir.
MYK üyelerimiz Fezal Gülfidan ve Hilal Dokuzcan genç net mensubu 60 gence
KA.DER, kadın ve siyaset konusunda iki gün süren bir interaktif eğitim vermiştir.

KA.DER’in organizasyonu ve Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğuyla düzenlenen

Türkiye ve AB’de Kadınlar: Ortak Bir Anlayışa Doğru Uluslar arası Sempozyumu
KA.DER’in organizasyonunu üstlendiği Türkiye ve AB’de Kadınlar: Ortak Bir Anlayışa
Doğru başlıklı uluslar arası sempozyum 13 Eylül 2004 tarihinde İstanbul Boğaziçi
Üniversitesi’nde yapıldı. Koordinatörlüğünü MYK üyesi Sırma Evcan’ın yürüttüğü ve
Eczacıbaşı Topluluğu’nun sponsorluğunda gerçekleştirilen sempozyumun çıkış noktası, Ab
üyeliği sürecinde ülkemiz kadınlarının gerçek konumunun AB’deki kadınların durumuyla
karşılaştırmalı tanıtılmasıydı. Bu çerçevede İstanbul Üniversitesi Uluslar arası ilişkiler Siyaset
Bilimi öğretim üyelerinden KA.DER üyesi Prof. Dr. Fatmagül Berktay başkanlığında, uluslar
arası ilişkiler ve siyaset bilimi uzmanlarından oluşan bir grup öğretim üyesi, bir de kitap
hazırladılar: Türkiye ve Avrupa Birliğinde Kadının Konumu: Kazanımlar, Sorunlar, Umutlar
başlığıyla yayınlanan kitapta Fatmagül Berktay, İnci Özkan Kerestecioğlu, Sevgi Uçan
Çubukçu, Özlem Terzi ve Zeynep Kıvılcım Formsan karşılaştırmalı bir yöntemle Türkiye ve
AB’de kadınların durumunu irdelediler.
Sempozyumda Avrupa Kadın lobisi Başkanı Lydia la Riviere-Zijdel, İsveç Eşit Fırsatlar
Ombudsmanı Claes Borgstrom, AB Komisyonu’nda genişlemeden sorumlu genel müdürlük
ana koordinatörü Angela Marques De-Athayde ve Avrupa komisyonu İstihdam ve Sosyal
İşler birimi kadın erkek eşitliği sorumlusu Helmut Mauer’in yanı sıra çok sayıda AB üyesi
ülkenin politikacıları ve basın temsilcileri katıldılar. Prof. Fatmagül Berktay’ın, Prof. Dr.
Feride Acar, Prof. Dr. Yakın Ertürk, Dr. Selma Acuner, Lydia la Riviere-Zijdel ve Claes
Borgstrom ile birlikte yürüttüğü açılış ana oturumundan KA.DER Genel Başkanı Ayşe Bilge
Dicleli, Eczacıbaşı Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve kadın ve
Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Güldal Akşit birer konuşma yaptılar. KA.DER’in kurucusu
ve ilk genel başkanı Şirin Tekeli 10 maddede Türkiye Kadın hareketi başlıklı bir bildiri sundu.
Sempozyumda Yunanistan Selanik Aristotales Üniversitesi öğretim üyesi Vera Tentolaki,
İtalyadan Fiemmetta Fossati, Finlandiya Parlamentosundan milletvekili Ulla Antilla,
Bulgaristan Kadın Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi Başkanı Tatyana Kmetova gibi
katılımcılar bulunmaktaydı.
Sempozyum yerli ve yabancı birçok basın yayın kuruluşunca izlendi ve geniş yer aldı.
Sempozyumun amacına ulaşmış olduğu konusunda tam bir görüş birliği sağlandı. Saygın bir
kuruluş olan Eczacıbaşı Topluluğu'nun KA.DER'e desteği kota seminerleri sırasında da sürdü.
KA.DER AB müktesebatındaki kadınların sosyal, ekonomik, kültürel hakları ve AB
ülkelerindeki temsil uygulamalarından ve ülkemizde de kadınların aynı haklara kavuşmaları
yola çıkarak 2004 yılında gerçekleştirilen AB ve Türkiye konulu sivil toplum kuruluşları
zirvelerine katı1mıştır. Bu platformlar Genel Başkan Ayşe Bilge Dicleli katılmıştır. 2004
yılında Brüksel'de gerçekleştirilen AB ülkelerine yönelik toplantıya Selma Acuner katılmış ve
Avrupa Kadın Lobisi ile Avrupa Sosyal Forumu'nun desteğini sağlamıştır.
9 Eylül 2005 tarihinde Ankara'da Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül
ve Baş Müzakereci Ali Babacan'ın yönetiminde gerçekleştirilen STK'lar zirvesinde de
KA.DER Genel Başkan tarafından temsil edilmiştir. Bu toplantıda KA.DER, müzakere
heyetinde kadınların olması, sivil toplum kuruluşlarının müzakere sürecine katılması ve
müzakerelerin düzenli olarak kamuoyuna açıklanması gibi talepler dile getirdi.

KA.DER Bilgi Üniversitesi’nde ünlü halkla ilişkiler uzmanı Betül Mardin'in dersinde kendini
tanıttı. Genel Yönetim Kurulu yedek üyemiz ve üniversitede doktora öğrencisi olan Nil
Mutluer'in katkılarıyla gerçekleşen bu etkinlikte bir STK profili çizildi. Üniversitenin
amfisinde yapılan derste MYK üyemiz Fezal Gülfidan power point eşliğinde KA-DER 'in
misyonunu, çalışmalarını ve STK'ların önemini anlattı.
KA.DER KOSOVA, PRİŞTİNA'daki Lider Kadınlar -Siyasette ve Karar Mekanizmalarında
Kadınları Güçlendirme Stratejileri - (18-19 Haziran, 2004) konferansına katıldı. Kosova'da
2004 yılının sonbaharında ikinci serbest ve demokratik genel seçimler öncesinde Kosovalı
kadınları siyasi karar alma organlarının her seviyesinde söz sahibi yapmak ve güçlendirmek
için yapılan bu toplantıya KA.DER adına MYK üyemiz Fezal Gülfidan katıldı. KA-DER'in
birçok kuruluş tarafından bilinmesi (İngiliz, Bulgar, Kosova, vs. ) ve özel ilgi görmesi
adımıza çok sevindiriciydi. Bu konferansta yaptığımız çalışmalar, fikirlerimiz ve
yürüttüğümüz projeler konusunda bilgiler verdik. Fezal Gülfidan konferansın ilk günü,
toplantılar başlamadan önce Kosova'nın en çok izlenen televizyonunda yarım saatlik bir sabah
programına katılarak KA.DER, kadınlar ve konferanstan beklenenler üzerine bir söyleşi yaptı.
Şube ve girişim gruplarımızın isteği üzerine KA.DER 28-29 Ocak 2005'de ''Proje Hazırlama
ve Başvuru Eğitimi''ni gerçekleştirdi. Friedrich Ebert Vakfı'nın desteğiyle İstanbul'da
gerçekleştirilen bu iki günlük çalışmaya şube ve girişim gruplarımızdan 28 arkadaşımız
katıldı.
KA.DER bu dönemde TCK Kadın Platformu'nda yer almış, yeni Türk Ceza Kanunu'nda
kadınlar lehine değişiklik yapılmasını sağlayan etkinliklere aktif destek vermiş ve zina
konusundaki değişikliklerin geri alınmasını önlemek amacıyla Ankara'da gerçekleştirilen
kadın yürüyüşüne katılmış ve meclise gitmiştir.
KA.Der adına İstanbul'da KSGM’nin, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığının sivil
toplum kuruluşlarıyla yaptıkları şiddet sorununun ortadan kaldırılmasına yönelik toplantılara
genel sekreterimiz Seyhan Ekşioğlu katılmıştır. Üyelerimizden Av. Vildan Yirmibeşoğlu'nun
etkin çabalarıyla gerçekleşen İstanbul Valiliği İnsan Hakları Merkezi'nin kadına yönelik
şiddetle ilgili toplantılarını da gene Seyhan Ekşioğlu arkadaşımız izlemiştir.
KA.DER 20 -21 Haziran 2005 tarihleri arasında TESEV'in düzenlediği ''Kadınların Kamu
Hayatına Katılımının Güçlendirilmesi ve Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde
Demokratik Gelişme'' başlıklı sempozyumuna katılmıştır. Tunus'tan Pakistan'a kadar çok
sayıda ülkeden milletvekili, bakan, stk temsilcisi kadının hazır bulunduğu bu toplantının ilk
günündeki ana oturumda konuşan Genel Başkan Ayşe Bilge Dicleli KA.DER'in deneyimlerini
anlatmıştır. İkinci gün yapılan atölye çalışmaları kapsamındaki Kadın ve Siyaset çalışma
grubunda Genel Sekreter Av. Seyhan Ekşioğlu hazır bulunmuştur.
KA.DER bu dönemde de Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün teşkilat yasasının çıkması
için çalışmıştır. Gerek parlamentodaki siyasi partilerin yönetimleri, gerekse milletvekilleri
nezdinde yaptığı lobi faaliyetlerinin yanı sıra her açıklamasında ve genel başkanın kendisiyle
yapılan her röportajında KSGM'nin önemi üzerinde durulmuştur. Teşkilat yasasının taslağı
üzerine eleştirilerini ve görüşlerini belirtmiş, yasa çıktıktan sonra da bu kuruma konusunun
ehli, uzman ve bilgili kadınların atanması için faaliyet göstermeye başlamıştır.
KA.DER Başkanlığını Arzuhan Yalçındağ'ın yaptığı AB için Türkiye Kadın İnisiyatifi
platformunda yer aldı. AB İçin Türkiye Kadın İnisiyatifi Fransa'daki Elele örgütü,

Türkiye'den Uçan Süpürge, KA.DER, KAGİDER, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği, KAMER, Marmara Grubu Vakfı, TÜSİAD, Türk Kadınlar Birliği, Winpeace, Kadın Eserleri
Kütüphanesi, İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu, Kadının İnsan Hakları Projesi vb.
gibi çok sayıda kadın örgütünü birleştiren bir şemsiye kuruluştur. İstanbul'da yapılan platform
toplantılarına KA.DER adına genel başkan Ayşe Bilge Dicleli katılmıştır. Bu platform
toplantıları aralıklarla sürmektedir.
Bu oluşumun 12-13-14 Ekim 2004 tarihlerinde Brüksel'de düzenlediği panele de KA.DER
davet edilmiştir. Bu toplantıda KA.DER'i İkinci Başkanımız Çiğdem Aydın temsil etmiştir.
Arzuhan Yalçındağ tarafından desteklenen bu etkinlikte kurucularımızdan ve ilk genel
başkanımız Şirin Tekeli, bir önceki gyk üyemiz ve Türkiye kadın kuruluşlarını Avrupa Kadın
Lobi'sinde temsil eden Dr. Selma Acuner ve hem KA.DER'in hem de Winpeace'in
kurucularından Zeynep Oral konuşmacı olarak davet edilmişlerdir.
UTRECHT Belediyesi tarafından 13-19 Şubat 2005'de gerçekleştirilen ''Değişim Sürecinde
Kadın Hakları'' konulu bilgilendirme çalışmasına KA.DER adına Genel Sekreterimiz Av.
Seyhan Ekşioğlu ile Kadıköy KA.DER Yönetim Kurulu üyesi Sema Baran katıldılar. Türkiye
ve Fas'ta yapılan son yasa değişikliklerinin kadınlara nasıl yansıyacağı ve kadınlar lehine ne
gibi uygulamalar içerdiği Hollanda'da yaşayan göçmenlere anlatıldı. ''Ailede Yeni Düzen''
başlıklı ve Medeni Yasa değişikliklerini anlatan kitap ve Türk Ceza Kanununda yapılan son
değişiklikler bir Power Point sunum olarak hazırlandı. Bir hafta boyunca sabah ve öğleden
sonra yapılan konferanslarda KA-DER, Kadın hakları, Türk Medeni Kanunu; Ailenin
Korunmasına Dair Kanun ve Ceza Kanunu değişiklikleri ülkemizden ve Fas'tan Hollanda'ya
gitmiş olan göçmenlere anlatıldı. Utrecht Belediyesi, STK örgütleri ve diğer resmi davetlilerin
katıldıkları toplam 10 konferans gerçekleştirildi.
KA.DER -SODEV Çalışmaları
KA.DER'in eşit temsil konusunda erkekler arasında da taraftar kazanma yönündeki Arama
Konferansı ve Genel Yönetim Kurulu kararları ışığında Arı Grubu'na yönelik olarak yürütülen
çalışmaların yanı sıra bir başka çalışma da ''Eşit Temsil İçin Güç Birliği'' başlığı altında
Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ile başlatıldı. SODEV yönetim ve üyeleri bakımından
''erkek egemen'' bir vakıftır. Bizi davet ettikleri bir toplantı vesilesiyle MYK üyemiz Sırma
Evcan SODEV' e bir mektup göndermiş ve KA.DER'liler olarak kadınlara söz verilmeyen
toplantılara katılmak istemediğimizi iletmiştir. O dönem vakfın başkanlığını yapmakta olan
Ercan Karakaş da ortak bir çalışma önerisinde bulunmuştur.
Hemen ilk toplantıda görülen manzara pek de beklenenin olamayacağının işaretini verse de –
SODEV camiasından toplantıya katılanlar arasında sadece 5 erkek bulunmaktaydı- KA.DER
çabaların sürdürülmesinde yarar olduğu kararını almıştır.
KADER -SODEV ikinci ortak toplantı 21 Aralık 2004 tarihinde Bilgi Üniversitesi'nde
gerçekleştirildi. İlk toplantıdaki ''erkek ilgisizliği'' bu ikinci toplantıda SODEVlilerce
giderilmeye çalışılmış ve ikinci toplantıda erkek katılımcıların sayısı yükselmiştir. Bu arada
ARI grubu ile Mor çatı ve KADAV gibi kız kardeş örgütler de bu çalışmaya katılmayı kabul
etmişlerdir.
KA.DER Kadıköy Şubesinin o dönem başkanlığını yapan Av. Vecihe Tunca’nın hazırladığı
toplantı tutanaklarından da açık bir şekilde görüleceği gibi, bu toplantıda da erkek
katılımcıların çoğu, kendileri bazı şeyleri kavramaya ve öğrenmeye gayret etmek yerine,

kadınlara ''yol yordam ve siyaset öğretme'' tavrında olmuşlardır. (Tutanak KA.DER genel
merkezinde mevcuttur). Bununla birlikte atölye çalışmasında “eşit temsil olmamalı” diyen
kimse çıkmamıştır. KA.DER'li ve kadın çalışmaları yapmış SODEVli kadın katılımcıların
anlamlı ve değerli katkıları genel olarak kabul görmüştür. Çalışmaların sürdürülmesi
konusunda mutabakat sağlanmıştır.
Sonuç: KA.DER'le yapılan çalışmalar etkisini göstermiş, SODEV'in eski yönetimde ancak bir
kadın bulunurken yeni yönetimine üç kadın girmiştir.
İsveç'li Feminist fotoğraf sanatçısı Ulla Lemberg sergileri
Geçtiğimiz dönemde İsveç kadın hareketinde aktif olarak yer almış ve meslek hayatına
İsveç'in yüksek tirajlı bir gazetesinde ilk kadın foto muhabiri olarak başlamış olan Ulla
Lemberg'in İstanbul'daki sergisinin sponsorları arasında yer aldık. Lemberg'in bu sergisi
Türkiye de içinde olmak üzere, birçok ülkede ve Afrika, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarında
ezilen, ağır yük üstlenmiş ve hayat mücadelesi veren, şiddet görmüş yaşlı kadınların
fotoğraflarından oluşmaktaydı. Aralık 2003'de Bilgi Üniversitesi'nin Taksim'deki sergi
salonunda açılan Lemberg'in ''Dünyanın Kadın1arı'' adlı sergisi KA.DER'in yanı sıra Anadolu
Kültür Vakfı, Fotoğraf Vakfı, İsveç Başkonsolosluğu ve İsveç Enstitüsü'dür. Bu etkinliğe
bizim katkımız bir kadın kuruluşu olarak sahiplenmek şeklinde olmuştur.
Aynı sergi daha sonra Anadolu Kültür Vakfı’nın Diyarbakır'daki salonunda da sergilendi ve
her iki sergi de büyük beğeni toplamıştır.
Gene Ulla Lemberg'in bir diğer sergisi olan ve çocukların doğumlarından başlayarak
bakımları, yetiştirilmeleri, eğitimleri sürecinde babaların da anneler gibi sorumluluk
almalarını konu alan ''Sevgili Çocuk'' sergisine de Uçan Süpürge, İsveç Başkonsolosluğu ve
İsveç Enstitüsü'yle birlikte sponsor olduk. 8 Nisan 2005 tarihinde Ankara Dünya Ticaret
Merkezi'nde gerçekleşen bu sergide KA.DER Ankara şubemiz Lemberg'in sergi sırasında
yaptığı fotoğraf atölyesi çalışmalarının organize edilmesini de sağlamıştır.
Lemberg'in her iki sergisi de kadın hakları, kadın erkek eşitliği konularında çalışmalar olarak
izleyicilerce çok olumlu değerlendirilmiştir. Sevgili Çocuk sergisinin açılışını takip eden
panel büyük ilgi uyandırmış ve o dönem Kadından ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Sayın
Güldal Akşit de panelde bir konuşma yapmıştır.
KA.DER'İ KURUMSALLAŞTIRMA GAYRETLERİMİZ
Geride bıraktığımız dönemde KA.DER içerisinde son derece sert ve zaman zaman da
birbirimizi ciddi boyutlarda üzen, hatta yıpratan tartışmalar yaşadık. Projelerin yönetilme ve
yürütülme tarzından, açıklamalara ve e-grubunun nasıl kullanılacağına, toplantıların akışının
nasıl olması gerektiğinden birbirimizin siyasi hassasiyetlerini dikkate almamaya kadar her
konuyu tartıştık. Ama bugün buradayız ve KA.DER 'i geleceğe taşıma kararlılığıyla genel
kurulumuzu yapmaktayız.
Sevgili KA.DER'liler,
Türkiye demokrasiyi ne kadar biliyorsa, biz de demokrasiyi o kadar bilmekteyiz. Ötekinin
varlığını kabul etme, onun hassasiyetlerini dikkate alma gibi olgu ve tutumlarla yeni tanışan
bir toplumda hangi siyasi yönelime ve düşünceye sahip olursak olalım, KA.DER gibi
koalisyon niteliği taşıyan bir kuruluşta tartışmaların olması kadar doğal bir şey olamaz. Ama

biz KA.DER'liyiz ve farkımız burada. Biz bir koalisyonuz ve demokrasiyi öğrenmede
herkesten ilerideyiz.
Bunun kanıtı bu sancılı süreçte başardıklarımızdır:
Örneğin, en tartışmalı toplantılarımızda bile kararlarımızı hep mutabakata dayanarak aldık.
Örneğin, ortak paydamızı, genelde kadın sorunları, özelde de kadın temsil oranı temelinde
tutum almayı başa almaktan başka çıkış yolumuz olmadığına karar verdik,
Örneğin, eşit mesafe ilkemizi koruma kararlılığında buluştuk.
Örneğin, hassasiyetlerimize zarar verecek konularda birbirimize dayatmalarda bulunmamaya
özen göstermemiz gerektiğinde mutabık kaldık.
Bu tartışma süreci aynı zamanda KA.DER'i güçlendirme ve KA.DER yönderleri yetiştirme
çalışmalarımızla eşzamanlı yürüdü. KA.DER'i güçlendirme projemiz sayesinde kendimize
dışardan bakma olanağını bulduk. SİTA Politik Danışmanlık tarafından yürütülen araştırma
sonucunda KA.DER'le ilgili olarak bir ''Durum Değerlendirme Raporu'' oluştu. Bu rapor da
hem yürüttüğümüz tartışmaları hem de sahip olduğumuz olanak ve değerleri ortaya koyması
ve bize ileriye yürüme cesareti vermesi bakımından çok değerli bir belge niteliğindedir.
Bu rapor ışığında 15 -18 Haziran 2005 tarihlerinde KA.DER'in ve üstlendiği misyonun tüm
özgüllüklerini ele aldığımız bir KA.DER yönderleri çalışması yaptık. Dört gün kapanıp kafa
kafaya verdik. Projeyle ilgili çalışmalar genel kurulumuzdan önce tamamlandı. Şube ve
girişim gruplarımız belgelerini genel kurula gelirken getirdiler. Bu ayın sonuna kadar bu
çalışmayı kapatacağız. Bu çalışmadan da KA.DER'e 5 milyarın üzerinde bağış sağlanmıştır.

SON OLARAK BEN HERKESE -HEPİNİZE TEŞEKKÜR ETMEK İSTİYORUM.
MERKEZ YÜRÜTME KURULU'NDAKİ TÜM KADINLARA, GENEL YÔNETİM
KURULU'NDAKİ TÜM ARKADAŞLARIMA, GENEL MERKEZ ÇALIŞANLARIMIZ
İNCİ Y ALÇIN VE ÔZGE EREN'E, TÜM KA.DER ŞUBE BAŞKANLARINA, BÜTÜN
KA.DER'LİLERE, HER İHTİYAÇ DUYDUĞUMDA BANA DESTEK VEREN ÖNCEKİ
GENEL BAŞKANLARIMIZ ŞİRİN TEKELİ VE ZÜLAL KlLIÇ'A, BİR ÔNCEKİ İKİNCİ
BAŞKANIMIZ GÖNÜL DİNÇER'E VE KA.DER'LE İŞBİRLİĞİ YAPMIŞ TÜM KURUM KURULUŞ- BASIN VE MEDYA MENSUPLARINA, KIZ KARDEŞ ÖRGÜTLERİNİN
SEVGİLİ YÖNETİCİ VE ÜYELERİNE YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM. VE BU
KONGREDE ADAY OLAN TÜM KADINLARI SEVGİYLE SELAMLARIM.
Şimdi hepinizi ayağa kalkmaya davet ediyorum. Artık gelenekselleşmiş olan andımızı bir kez
daha hep birlikte haykıralım: SEÇMEK YETMİYOR! SEÇİLMEK VE YÖNETMEK
İSTİYORUZ!
KA.DER 5. Olağan Genel Kurulu çalışmalarına başarılar diliyorum.
A.Bilge Dicleli

