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I. KA-DER Kurumsal Kapasite Güçlendirme ve Eğitim Çalışmaları
a. Toplumsal Cinsiyet ve Kota Eğitici Eğitimler
Projenin Genel Hedefi:
Siyasi katılımda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini gidermek

●

Projenin Özel Hedefleri:
●
●
●
●

Siyasi partilerde ve Sivil Toplum Kuruluşlarında faal kadınlardan bir eğitici havuzu
oluşturmak
Katılımcıların toplumsal cinsiyet farkındalığını artırmak
Katılımcıları Türkiye’de Kadın Hareketi tarihi ve Kota konusunda bilgilendirmek
Katılımcıların yerelde Toplumsal Cinsiyet ve Kota konularında kendi eğitimlerini
vermelerini sağlamak

Projeyi Yürüten Kurumlar:
Proje Friedrich Ebert Stiftung Türkiye Temsilciliği’nin desteği ile Ka.Der Genel Merkez tarafından
yürütülmüştür.
Proje Başlangıç tarihi, süresi: Haziran 2006-Aralık 2006
Yerel eğitimler ile yaklaşık 400 kadına ulaşılmıştır.

II. Genel Seçim Çalışmaları:
a. Siyaset Okulu
Projenin Genel Hedefi:
Karar alma mekanizmalarına katılımda toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya katkıda bulunmak
Projenin Özel Hedefleri:
●
•
•
•
•
•

2007 genel seçimlerinde Mecliste temsil edilen kadın oranını anlatmak
Siyasette aktif ve değişik siyasi partilerden bir kadın/aday havuzu oluşturmak
Değişik partilerden kadınlar arası iletişimi sağlamak
Siyasi görüşleri ve ideolojik farklılıklarına rağmen katılımcıları “kadın paydasında”
buluştuşturabilmek
Katılımcıları siyasette daha güçlü kılmak, bunu sağlamak için onlara teorik ve pratik bilgi,
deneyim desteği sağlamak
Katılımcılarda kadın siyaseti ve toplumsal cinsiyet konularında farkındalık yaratmak

Projeyi Yürüten Kurumlar:
Proje İsveç Başkonsolosluğu’nun mali desteği ile KA.DER Genel Merkez tarafından yürütülmüştür.
Proje İlleri:
İstanbul, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, Adana
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Proje Başlangıç tarihi, süresi: Kasım 2006-Haziran 2007

b. Medya Kampanyası:
Kampanyanın Genel Hedefi:
● Kadının siyasi katılımını artırmak
Kampanyanın Özel Hedefleri:
•
•

2007 Genel Seçimleri sonucunda TBMM’ndeki kadın oranını artırmak
Kamuoyunda kadının siyasetteki eksik temsili, toplumsal cinsiyet, kota ve Kadın siyaseti
konularında farkındalık yaratmak

Kampanyayı Yürüten Kurumlar:
Proje Adrena Reklam Ajansının gönüllü desteği ile KA.DER Genel Merkez tarafından yürütülmüştür.
Kampanya süresi: Mart 2007 – 22 Temmuz 2007
Kampanya Faaliyetleri:
Kampanya seçimlerin Kasım 2007’de olabileceği öngörülerek 3 farklı ayağa bölünmüştür. Bunlar
sırası ile dikkat çekme, farkındalık yaratma ve ayaklandırmadır.
Dikkat çekme ayağında, kampanyanın amacı farklı ve akılda kalır slogan ve görseller kullanarak
medyanın ve kamuoyunun siyaset ve kadın ilişkisine dikkat çekmektir.
Bilinçlendirme ayağında ise kampanyanın amacı kadının siyasette eksik temsili ve kadınların siyasi
katılımı önündeki engeller, bunun için alınabilecek özel önlemler (Kota gibi) konularında kamuoyunda
farkındalık yaratmak, kadının eksik temsili meselesini tartışmaya açabilmekti. Burada Kadın Siyaset
Programını da devreye sokarak kadınları daha çok ilgilendiren ve/veya kadınları en çok mağdur eden
siyasi alanlardaki politika önerilerini de gündeme getirmektir
Ayaklandırma ayağının amacı ise meclis önünde, üniversitelerde ve sokakta yapılacak, birçok kişinin
–akademisyen, sivil toplum temsilcisi vs- katılabileceği ses getirecek büyük ölçekli faaliyetler
düzenlemek ve genel olarak bir hareketlilik yaratmaktır.

III. Toplumsal Cinsiyet ve Farkındalık Çalışmaları:
a. Eğitimde ve Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi
Projenin Genel Hedefi; Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliğini azaltarak Türkiye’nin sosyo-ekonomik
alandaki kalkınmasına katkıda bulunmak.
Projenin Özel Hedefleri
• Temel eğitimdeki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini azaltmaya yönelik toplum merkezli bir
model geliştirmek.
• Okuryazar olmayan kadın sayısını azaltmak, özel ve toplumsal alanda kadınların karar verme
mekanizmalarına katılımlarını artırmak .
• Eğitimde toplumsa cinsiyet eşitsizliği konusunda yerel ve ulusal politikaların oluşturulmasına
katkıda bulunmak
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Projeyi Yürüten Kurumlar: Proje Avrupa Komisyonu’nun “ Kalkınma İşbirliklerine Toplumsal
Cinsiyet Konusunun Entegre Edilmesi” başlıklı hibe programı kapsamında uygulanmakta olup, Anne
Çocuk Eğitim Vakfı ( AÇEV), Eğitim Reformu Girişimi ( ERG) ve Kadın Adayları Destekleme
ve Eğitme Derneği ( KA.DER) ortaklığında yürütülmektedir.
Proje illeri: Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, İstanbul
Proje Başlangıç Tarihi ve Süresi: Ocak 2005, 3 yıl
Proje hedef grubu: Proje ulusal ve yerel düzeyde farklı grupları hedeflemektedir. Yerel düzeyde
hedeflenen gruplar, proje illerinde yaşayan okuryazar olmayan genç kız ve kadınlar, temel eğitim
çağında kız çocukları bulunan anne babalar, eğitimciler, toplum liderleri, yerel yöneticiler, gazeteciler
ve sivil toplum kuruluşu mensuplarıdır. Ulusal düzeyde ise politika belirleyiciler, karar alma
mekanizmalarında yer alanlar, medya kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları hedeflenmektedir.

IV. Yasa Reform/Yapım Süreçlerine Müdahale Çalışmaları:
a. Anayasa Kadın Platformu Çalışmaları ve Koordinasyonu.
Eylül 2007 tarihinde Hükümet tarafından Anayasa değişikliği gündeme geldiği andan itibaren KADER olarak bu konuda neler yapılabileceğini tartışıp görüşmeye başladık. 13 Eylül 2007 tarihinde
Ergun Özbudun ve grubunun Hükümete hazırlamış olduğu ve kamuoyuna açıklanan Anayasa
Taslağı’nı incelemek ve değerlendirmek üzere çalışmalara başlandı. Öncelikle bireysel görüşmelerle
medyaya bu konuda KA-DER olarak görüşler verildi. Ardından, daha önceki yıllarda TCK reform
sürecinde olduğu gibi geniş katılımlı bir platform oluşturulmasına karar verildi ve çalışmalara
başlandı.
Kadınların ve kadın örgütlerinin üye oldukları e-gruplara gönderilen çağrılarla Anayasa Kadın
Platformu oluşturulmaya başlandı. Eş zamanlı olarak açıklanan taslağın eşitlik maddesine kadınların
itirazları ve taleplerini duyurmak hem de Anayasa Kadın Platformunun kurulduğunu açıklamak
amacıyla bir basın toplantısı düzenlenmesine karar verildi. Kadinveanayasa ismiyle bir e-grup
kuruldu ve Platform üyesi tüm örgütler bu haberleşme grubuna da dahil edildi. Hazırlıklar sırasında,
KA-DER’in Anayasa Kadın Platformu Koordinasyonunu ve Sekreteryasını üstlenmesi bir çok kadın
örgütünün de onaylamasıyla kabul edildi.
1 Ekim 2007 tarihinde TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın ev sahipliğiyle gerçekleştirilen Meclis'in 22.
Dönem Beşinci Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu’na katılan KA-DER Genel Başkanı’nın Başbakan
Tayyip Erdoğan ile fiili eşitlik ve kota konusundaki Ruanda örneğinin de gündeme getirildiği
tartışması, KA-DER ve kadın hareketinin bu konudaki taleplerinin ulusal ve yerel medyada haftalarca
tartışılmasını sağladı.
KA-DER’in koordinasyonuyla, 2 Ekim tarihinde düzenlenen Anayasa Kadın Platformu Basın
Toplantısı oldukça başarılı geçti. Gerek basın, gerekse kadın örgütlerinden katılımın yüksek olduğu
basın toplantısında, Platformun kurulduğu ve bundan sonraki süreçte, Anayasa konusunda çalışma
yapacak her kurum, kuruluş, grup ve platformun Anayasa Kadın Platformunu tanıması ve taleplerini
dikkate alması talebi dile getirildi. Ayrıca aynı basın açıklamasında açıklanan taslaktaki eşitlik
maddesinde kadınların korunmaya muhtaç bir kesim gibi gösterilmesine ve daha önce kadın
hareketinin çabalarıyla Anayasa’nın bu maddesine eklenmiş olan Kadın ve Erkek Eşittir cümlesinin
çıkarılmış olmasına kadınların itirazları dile getirildi ve Anayasa Kadın Platformu’nun bu maddenin
nasıl düzenlenmesini talep ettiği dile getirildi. Özellikle yabancı medyanın çok ilgi gösterdiği bu
açıklama, genel olarak medyada yoğun bir şekilde yer aldı ve Anayasa Kadın Platformu sözcülerinden
Hülya Gülbahar, Selen Lermioğlu Yılmaz, Evre Kaynak, Aysun Sayın başta olmak üzere bir çok kişi
medyada farklı programlara katılarak talepleri dile getirdiler.
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90’dan fazla bağımsız kadın örgütünün ve 10 kadar kadın platformunun, dolayısıyla 200’den fazla
kadın örgütünün üyesi olduğu Anayasa Kadın Platformu’nun teknik çalışmalarını gerçekleştirmek
üzere bir teknik grup kuruldu ve bu grup Anayasa taslağının diğer maddeleri üzerine de inceleme ve
değerlendirme çalışmalarına devam ettiler.
(DİSK, TDB, TTB, TMMOB, KESK, TEB, TORMOB) bileşenlerinin başkanlarına Anayasa Kadın
Platformunun talepleri ve ön açıklamamız iletildi.

V. 2005 – 2007 Yılları Arasındaki Önemli Kimi Etkinlikler:
•

Hollanda Matra Kurumunun desteği ve Amsterdam’daki Kamu ve Politika nstitüsünün (IPP)
ortaklığı ile yürüttüğümüz “Kadınlar İş Başına” projesinin, üç yılın son altı aylık bölümü de
30.04.2006 tarihinde tamamlanmıştır.
Bu projeden dolayı, Ekim 2006’da verilen denetim sonucunda teşekkür gelmiştir.

•

3 – 4 Haziran ve 10 – 11 Haziran 2006 tarihlerinde Maçka Taşlık Otelde FES’in desteğiyle
“Toplumsal Cinsiyet ve Kota “ eğitimleri yapılmıştır. Koordinatörlüğünü gönüllü olarak
Deniz Yazgan yapmıştır.

•

12 – 13 Haziran 2006 tarihlerinde AB’ den gelen denetçilere MEDA Projesi ile ilgili olarak,
bu projede çeşitli görevler almış KA.DER’ liler tarafından , bilgi, belge ve savunma
verilmiştir.
12 – 13 Aralık 2006’da, yine Meda projesinde gözlemci olarak görev alan arkadaşlardan, bizim ve denetçi raporunda belirtilen tarihler, toplam miktarları, tek tek
belirtilmek suretiyle Noter’ den aldıkları ibranameler önce faks ile aynı gün DHL ile AB’ nin
ilgili birimine gönderilmiştir. Bütün bu denetlemeler sonucu, 25 Haziran 2007 tarihinde
tarafımıza gelen bir resmi mektup ile bu denetlemede aklandığımız ve herhangi bir sorun
olmadığının belirlendiği ifade edilmiştir.

•

Kasım – Aralık 2006 aylarında, Adana, Mersin, Eskişehir, Samsun, Bursa, Niğde, Antalya,
İzmir, Kadıköy şubelerimizce “Toplumsal Cinsiyet ve Kota” eğitimleri yapılmış ve finansal
desteği FES tarafından sağlanmıştır.

•

İsveç Konsolosluğu’ nun desteğiyle Ekim 2006 ve Haziran 2007 tarihleri arasındaki 9 aylık
süreyi kapsayan “Siyaset Okulu “ projemiz, koordinatör Deniz Yazgan, muhasebeci İnci
Yalçın ve sekreter Özge Eren olmak üzere başlamıştır :

•

Siyaset Okulu Değerlendirme Projesi de Nükhet Kardam koordinatörlüğü ve Yıldızhan Göney
yardımcılığında, İsveç Konsolosluğunun desteğiyle başlamıştır.

•

09 Şubat 2007 de ERG binasında Kadın programı için beyin fırtınası toplantısı düzenlenmiştir

•

11 Şubat 2007 de NDI ile Strateji toplantısı yapıldı.

•

25 Şubat 2007 de Bilgi Üniversitesinde seçim kampanyası tanıtımı gerçekleştirildi.

•

2007 yılının KA.DER’in onuncu yılı ve Milletvekili seçim yılı olması nedeniyle, GYK üyemiz
Semiha Öztürk Pişirici koordinatörlüğünde çalışan seçim kampanya komisyonu, FES ve
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Adrena Reklam şirketinin desteğiyle The Marmara Otelinde 15 Mart 2007 de kampanyanın I.
Basın toplantısı gerçekleştirildi.
•

9 Nisan 2007’de ERG binasında genel seçim kampanyasının devamının planlanması için bir
beyin fırtınası toplantısı düzenlenmiş ve ardından kampanya destek veren kişiere teşekkür ve
desteklerinin devamı amacıyla bir çay daveti verilmiştir.

•

10 Mayıs 2007 de Elit Otelde FES’in desteğiyle seçim kampanyası tanıtımı için panel ve
kokteyl gerçekleştirildi.

•

24 Mayıs 2007’de The Marmara Oteli’nde seçim kampanyamızın II.basın toplantısı yapıldı.

•

6 Haziran 2007’de kadınların aday listelerinde yeterince yer almadıklarına dair bir basın
bildiri hazırlanmış ve medya kuruluşlarına iletilmiştir.

•

26 Temmuz 2007’de seçim sonuçlarının belli olmasının ardından, 50 kadın milletvekilli yeni
TBMM’ye dair bir basın açıklaması hazırlanmış ve medya kuruluşlarına iletilmiştir.

•

30 Temmuz 2007 tarihinde “Makyaj Odası değil Toplantı Odası” başlığıyla, TBMM Destek
Hizmetleri Daire Başkanı Fatih Uğurlu’nun: “Bayan milletvekilleri hizmette önceliğimiz”
diyen; ve “Talep gelirse, kadın vekiller için kulislerde makyaj tazeleme odası kurulacağı”
şeklinde açıklama yapması üzerine hazırlanan basın açıklaması hem basına hem de TBMM
Destek Hizmetlerine iletilmiştir.

•

2 Ekim 2007 tarihinde, Taxim Hill Otel’de Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle KA-DER
koordinasyonunu üstlendiği Anayasa Kadın Platformu’nun basın toplantısı düzenlendi.

•

15 Kasım 2007 tarihinde AÇEV, ERG ve KA-DER ortaklığıyla yürütülen “Eğitimde ve
Toplumsal Katılımda Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanması Projesi”nin sonuncu ulusal konferansı
KA-DER’in de desteği ve katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

•

4 Aralık 2007 tarihinde, Dedeman Otel’de Anayasa Kadın Platformu’nun ikinci basın
toplantısı, Heinrich Böll Vakfı’nın desteklediği Hukuk Komisyonu Projesi kapsamında
düzenlenmiştir.

2005 – 2007 yılları arasındaki bu 2 yıllık süreçte, KA-DER GYK, MYK ve görevlendirilmiş üyeleri,
Türkiye’de ve yurt dışında, ulusal ve uluslararası sayısız toplantıya KA-DER adına katılmış ve KADER’i temsil etmişlerdir. Siyasi partilerin İstanbul il başkanlıkları, kimi ilçe başkanlıkları, kadın
kolları ve Genel Merkezleri’ne birçok ziyaret yapılmış ve kadınların siyasi karar alma
mekanizmalarına eşit katılımı için taleplerimiz dile getirilmiştir.
Avrupa Komisyonu Kadın-Erkek eşitliği komisyonu, Avrupa Parlamentosu İnsan Hakları Komisyonu
başta olmak üzere, Avrupa Birliği’nin birçok kuruluşu Türkiye’deki ziyaretlerinde KA-DER’i davet
etmiş ve talep, görüş ve önerilerimizi dinlemişlerdir.
Avrupa Komisyonu Kadın-Erkek Eşitliği Komisyonu raportörü Emine Bozkurt, raporunu son haline
getirmeden önce KA-DER’den de görüş ve önerilerimizi almıştır.
Hollanda, İsveç, Bulgaristan, ABD, Almanya başta olmak üzere birçok ülkeden, Türkiye’yi ziyaret
etmek üzere gelmiş siyasi parti, STK ve devlet kurumları temsilcileriyle görüşülmüş, KA-DER ve
amaçları tanıtılmış ve Türkiye’deki kadın-erkek eşitliğine, özellikle de karar alma mekanizmalarına
kadınların katılım sorunu konusuna dair görüş ve taleplerimiz iletilmiştir.
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Siyasi partilerin kadın kolları, diğer STKlar, BM gibi uluslararası kuruluşlar başta olmak üzere birçok
konferansa KA-DER adına katılım sağlanmış ve ilgili konudaki görüşlerimiz aktarılmıştır.

VI. Toplantı/Konferans Katılımları
•

BM’in desteklediği Uluslararası Kadın Kongresi “Medeniyetlerİttifakında Kadın”

•

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Kadın İstihdamı Zirvesi

•

Kadin Emeği ve İstihdamı Platformu Toplantısı

•

8 Mart 2006 etkinlikleri Seçme ve Seçilme Paneli

•

İsveç Konsolosluğunun Desteklediği
Kadın Erkek Eşitliği: Hukukun Rolu ve Sınırları “Kanunların Uygulamasını Değiştirmek”

•

Yunanistan KETHİ / KADER Avrupa Birliğinde Kadın Erkek Eşitliği Kadının Kimliği

•

TÜSİAD Kadinin Siyasetteki Yeri Paneli- Mayıs

•

ARI/ KA-DER Kadının Siyasette Yeri Konferansı

•

İNTEL/ KA-DER Kadınların Bilişim Günü 2006-2007

•

Avrupa Kadın Lobisi Türkiye Koordinasyonu Genel Kurlu, Avrupa Kadın Lobisi Genel
Kurul-Sofya, Prag ( Ankara Şube)

•

CEDAW Eğitici Eğitimi, Bilgi Üniversitesi

•

Türkiye’de Anayasa Reformu Bahçeşehir Üniversitesi

•

Avrupa Birliğinin Kadının Sosyo Ekonomik Gelişme’ sine Etkileri- Delagasyon

•

Kadınlar ve Geçiş Sürecindeki toplumlar
Fas Türkiye İran Belçika Ortak projesi

•

Genç Kız Kadın ve Göçmen Ticareti

•

Kadın Ticateri konulu İçişleri Bakanliği Eğitici Eğitimi

•

KSGM Danışma Kurulu Üyeliği

•

Temmuz 2006 T. 2006/17 sayılı Genelge ile ilgili KSGM toplantıları

•

Yerel Gündem 21 Kenleri Ürgüp 5. Kadın Zirvesi

•

Dünya Ekonomik Formu İstanbul 2006

•

Kadın Olmak –İstanbul Ticaret Üniversitesi

•

Anayasa Çalışmaları ile ilgili Anayasa Uzlaşma Platformu, Anayasa Platformu ve Demokrasi
Platformu toplantılarına katılım

•

KSGM ulusal eylem planı, siyaset ve kadın, ekonomi ve kadın çalışma grupları toplantılarına
katılım

•

Avrupa Komisyonu İlerleme Raporu Uzman Ekip ile Ilerleme Raporu üzerine yapılan
toplantılar

•

Avrupa Birliği Parlementosu İnsan Hakları Komisyonu- uzman görüş toplantıları

•

Çalışma Bakanlığı Sosyal İçerme Belgesi Hazırlık Toplantıları
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•

Eğitimde Ulusal İzleme Grubu Toplantıları

•

Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından organize edilen toplantılar- Avrupa Birliği ve Türkiye
Süreci, Kadının İnsan Hakları

•

ARI Hareketi Genç Kadınlar Siyasete Hazır Konferansı

•

ARI Hareketi Madline Albright Yuvarlak Masa Toplantısı

•

KAGİDER Avrupa Yolunda Kadın Konferansı

•

KAGİDER Kadın ve Siyaset Konferansı

•

UNFPA&HURRİYET Aile İçi Şiddete Hayır Konferansları (2006,2007)

•

Medya İzleme Grubu Toplantıları

•

CEDAW hukumet Raporu hazırlık toplantısı, KSGM

•

KSGM toplumsal cinsiyet Eğitici Eğitimi Toplantısı

•

KADER& FRİEDRİCH Ebert Kadın ve Siyaset Toplantısı

•

Henrich Boll Gendermainstreaming Çalışma Atölyesi ve Konferans toplantıları

•

Boğaziçi Üniversitesi Busos Kariyer Günleri KADER tanıtım Toplantsı ve Standı

•

UNDP & SABANCI VAKFI Kadını Güçlendirme Projesi Konferansı

•

7 Eylül 2007 günü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna diğer sivil toplum
kuruluşlarıyla birlikte davet edilmemizi sağladık ve KA-DER’i bu resepsiyonda ilk kez temsil
ettik.

•

Bu cumhurbaşkanlığı resepsiyonuna katılım çalışmasının bir sonucu olarak, 1 Ekim 2007
tarihinde Meclis Başkanı Bülent Arınç’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Meclis'in 22. Dönem
Beşinci Yasama Yılı Açılış Resepsiyonu’na KA-DERi temsilen katılım

•

Japon Uluslar arası İşbirliği Ajansı (JICA) Eğitim Programı’na katılım – 14 Ekim-8 Kasım
2007

•

Genç Kadınların Siyasi Katılımı” konulu ARI Hareketi-Jarl Hjalmarson vakfı ortaklığıyla The
Marmara Otel’de gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılım

•

TOBB ve TEPAV’ın bileşenleri olduğu Anayasa Platformu’nun Ankara’da düzenlediği Ulusal
Çalıştay’a KA-DERi temsilen katılım – 8-9 Aralık 2007

•

Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü’nün Ankara’da düzenlediği “Yerel Yönetimlerde
Kadınlar” konulu yuvarlak masa toplantısına konuşmacı olarak katılım – 12 Aralık 2007

•

AKParti Kadın Kollarının 5 Aralık vesilesiyle düzenlediği etkinliğe konuşmacı olarak katılım

VII. KA-DER Yayınları:
Bu 2 senelik çalışma döneminde: “KADIN SİYASET PROGRAMI” ve “KOTA EL KİTABİ GEÇİCİ
ÖZEL ÖNLEMLER POLİTİKASI” isimleriyle Genel Merkez olarak iki yeni yayın hazırlanmıştır.
Böylece KA-DER’in yayınları şunlardır:

VIII. Demirbaşlar ve Alt Yapı Yatırımları:
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Bu 2 yıllık süre zarfında
- fotokopi makinemiz yenilenmiş
- faks makinemiz yenilenmiş
- 1 adet diz üstü bilgisayar edinilmiş
- 1 adet yazıcı edinilmiş
- 1 adet TV edinilmiş
- Daha hızlı ve hesaplı internet bağlantısı için ADSL bağlantısı kurulmuş
- Telefon faturalarının düşürülmesi amacıyla, KA-DER adına bir cep telefonu hattı
alınmış
- 1 adet Nokia cep telefonu, bağlanmış olan yeni cep telefonu hattımızla kullanmak için
alınmış
- ADSL bağlantımız için kullanılmak üzere 1 adet kablosuz modem alınılmıştır
- Broşürlerimiz güncellenmiş ve basılmış
- İngilizce broşür hazırlanmış ve basılmış
- Yeni bir web sitesi oluşturulmuştur

IX. Yeni Dönem Projelerimiz ve Devam Edecek Faaliyetler:
a. Hukuk Komisyonu Projesi:
Heinrich Böll Vakfının finansal desteğiyle Ekim 2007’de başlamış olan ve 12 ay sürecek olan Hukuk
Komisyonu Projesinin amacı ve aktiviteleri aşağıdadır:
Amaçlar:
Yeni anayasa ile kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve bunun fiili olarak özel önlem politikalarıyla
ulaşılması için gereken anayasal altyapının sunulması. Kadınlar başta olmak üzere, öncelikle gençler,
yoksullar, özürlüler vb. toplumsal kategorierin, ama aynı zamanda genel olarak tüm yurttaşların, kendi
yerelleri ve ülke genelinde, kendi gerçek ihtiyaç ve talepleri çerçevesinde siyaset yapma ve özel olarak
da seçme ve seçilme haklarını en demokratik bir biçimde kullanabilmeleri için gerekli yasal altyapının
hazırlanması
Projenin Özel Hedefleri:
•
•
•
•
•
•

•

Anayasa Kadın Platformundakı kadın SYK’ların istek ve önerilerini de göze alarak anayasa
taslağını kadın erkek eşitliğini fiili olarak sağlayacak hale getiren bir taslak hazırlamak
2007 genel seçim sürecini izlemek, seçim sistemindeki aksaklıkları belirlemek.
Siyasal partilerin parti içi aday belirleme prosedürlerinin, adaylara destek ve seçim
çalışmalarındaki eksiklik ve yanlışlıkları belirlemek.
Siyasal partilerin seçim programları ve bildirilerinin oluşum süreçlerini, eksiklik ve
yanlışlıklarını analiz etmek.
Mevcut yasal düzenlemelerin ve uygulamaların, CEDAW, EHRC; UNHRC gibi uluslararası
bağlayıcı sözleşmelere uygunluğunu analiz etmek.
2007 seçim pratiğinin de işaret ettiği anti-demokratik sistem ve uygulamaların değiştirilmesi
için anayasa, seçim ve siyasi partiler yasalarında yapılması gereken değişiklikler için alternatif
değişiklik önerileri hazırlamak. (Kadınların eşit temsili, kadınlar ve zorunluluk bulunan tüm
kesimler için pozitif önlem politikaları, demokratik temsiliyetin sağlanması açısından barajsız
bir seçim sistemi, dar bölge seçim sistemi yöntemi vb. her türlü demokratik açılımı sağlayacak
mekanizmaları tartışıp somutlamak).
Bu değişiklik önerilerinin hayata geçirilmesi için, toplumun en geniş kesimlerinin de katılımı
ve desteği ile etkili ve sonuç alıncaya kadar çalışacak bir baskı ve savunuculuk grubu
oluşturmak.
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b. Siyaset Okulu – 2008 Projesi
2006-2007 yılında İsveç Baş Konsolosluğunun desteğiyle gerçekleştirmiş olduğumuz Siyaset Okulu
Projemiz 2008 yılında da yine Baş Konsolosluğun desteğiyle devam edecektir. Ocak 2008 itibarıyla
resmi olarak başlayacak olan proje bir yıl sürecektir.
Geçen yıl düzenlenenlerden farklı olarak, yaklaşan yerel seçimler de göz önüne alınarak Yerel
Yönetimlere aday olacak kadınlara yönelik olarak adapte edilecek olan yeni bir müfredat ile
düzenlenecektir.

c. AÇEV ile ortak yürütülen Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin Giderilmesi”
kısa isimli proje:
2,5 yıldır AÇEV’in liderliği, ERG ve KADER ortaklığıyla sürdürülmekte olan proje Ocak 2008’den
itibaren 4 aylık bir uzatma almıştır. Bu 4 aylık süre zarfında KADER olarak, kadın örgütlerine
“Eğitici Eğitimi” düzenlenmesi amacıyla bir eğitim modülü ve kitabı hazırlayarak, 5 kez 3’er günlük
eğitim düzenleyecektir.

d. NED’den finansal destek aldığımız “Birlikte Çalışıyoruz” Projesi
Eylül ayında yapmış olduğumuz başvurumuz sonucu 20 Ocak 2008’de onaylanmış olan ve 1 Şubat
2008 itibarıyla başlayacak olan projeminizin içeriği özetle şöyledir:
Yeni dönem TBMM’e seçilen 50 kadın milletvekiliyle ilişkileri güçlendirmek, bir koalisyon oluşturma
çabasına girmek ve kendilerine Meclis çalışmalarında destek vermek üzere, KA-DER üyeleri, diğer
STK ve üniversitelerden akademisyen ve aktivistlerden de oluşacak teknik destek ekipleri oluşturmak
amacıyla toplantılar, çalıştaylar, ziyaretler düzenlemek; araştırma ve öneriler, raporlar hazırlamak gibi
bir çok aktiviteyi içermektedir.

e. Yerel Yönetim Seçimlerine İlişkin Hazırlıklar ve Projeler:
Friedrich Ebert Vakfı, GMF Karadeniz Fonu ve Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bir çok fon
kuruluşuna sunulmak üzere, yerel yönetimlerde kadın aday sayısının artması ve kadınların
seçilmesinin sağlanması amacıyla aynı genel seçimlerde yaptığımız gibi büyük medya kampanyaları,
eğitim ve toplantılar başta olmak üzere çeşitli etkinliği içerecek projelendirme çalışmalarımız
sürmektedir.

f. Yasa Yapım/Reform Süreçlerine Müdahale Faaliyetleri:
Yeni dönemde de Anayasa Kadın Platformu çalışmalarının devam etmesi öngörülmektedir.
Hükümetin kendi yasa taslağını açıklaması öncesi şu ana kaar yapılmış çalışmaların savunuculuğu ve
lobiciliği yapılmaya; Hükümet taslağının açıklanmasıyla beraber ise bu taslak üzerinde yeni bir
çalışma yapılarak, talep ve önerilerin taslağa eklenmesi için çalışmalar devam edecektir.
Ayrıca 2008 yılından itibaren bu Anayasa Kadın Platformu çalışmalarının büyük ve kapsamlı bir
medya kampanyası halinde sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amaçla projelendirme ve fon
arayışlarımız sürmektedir.

g. UNDEF’e başvurduğumuz ve 2008 yılında sonucunu beklediğimiz proje başvurumuz:
Birleşmiş Milletler Demokrasi Fonu (UN Democracy Fund – UNDEF)’na 31 Aralık 2007 tarihinde
aşağıdaki içerikle bir proje başvurusu yapılmıştır:
Proje İsmi: Kadın Vatandaşların Güçlendirilmesi
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Proje Özeti:
Proje, Türkiye’nin 7 bölgesinden ve 30dan falza şehrinden kadın sivil toplum kuruluşlarının ve yarı
örgütlü kadın gruplarının kapasitelerinin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu sayede, Proje
Türkiye’de kadın seçmenlere yönelik kapsamlı bir yurttaşlık eğitimi ulaştırılmasını hedeflemektedir.
Yerel kadın örgütleri ve grupları, kadınlara yurttaşlık eğitimi ulaştırmak üzere güçlendirilecektir.
Kadınlara yurttaşlık eğitimi verebilecek bir kadın eğitmen havuzu oluşturulacaktır. 10.000’den fazla
kadına hakları ve cinsiyet temelli ayrımclık konularında bilgi ulaştırılmış olacaktır. Sadece kadınlara
yönelik bir yurttaşlık eğitimi modülü oluşturulmuş olacaktır.
10.000 adet Proje broşürü; 20.000 kadın yurttaş kitapçığı; 1000 adet eğitici el kitabı basılacaktır. 7
bölgeden 2’şer şehirde, yani toplam 14 şehirde eğitici eğitimleri gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 350
kadın bu eğitici eğitimlerine katılmış olacaktır. Bu yerel eğitmenler sayesinde, yaklaşık 10.000 kadına
yurttaşlık modülü ulaştırılmış olacaktır.

X. DİĞER ÖNEMLİ GELİŞME VE ÇALIŞMALAR:
I. Örgütsel Gelişmeler:
- Denizli, Mersin ve Balıkesir Şubelerimiz genel kurullarında kapanma kararı alarak kapanmıştır.
Mersin şubemiz KA-DER Genel Merkez ile fikir uzlaşmazlığını öne sürerek kapanma kararı almıştır
ve şubenin kapanmasıyla GYK kararıyla Mersin temsilciliği İlksen Dinçer’e verilmiştir. Denizli ve
Balıkesir şubemiz ise, üye azlığı, aidat toplamakta yaşanan sıkıntılardan dolayı kapanma kararı
almışlardır.
- Bu dönem içinde, artık yasaların da resmi olarak izin vermesiyle, Mersin, İstanbul II. Bölge, İstanbul
III. Bölge, Antalya, Trabzon ve Ordu temsilcilikleri, dernekler masasına verilmiş olan resmi
belgeleriyle açılmış ve çalışmalarını sürdürmüşlerdir.

XI. ORTAKLIK VE PLATFORM ÜYELİKLERİ:
I. Üyesi olduğumuz Platformlar:
Avrupa Kadın Lobisi- Ankara Şube Sekretarya Örgüt
Anayasa Kadın Platformu- Genel Merkez Sekretarya Örgüt
TCK Kadın
Medya İzleme Grubu
Kadın Emeği Ve İstihdamı Platformu
WINPEACE

II. Ortağı Olduğumuz Projeler:
KADER, AÇEV, ERG ortaklığıyla sürmekte olan „Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğinin
Giderilmesi Projesi“ - Haziran 2008 de tamamlanacak

III. İştirakçi Olduğumuz Projeler:
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Urfa ÇATOM toplumsal Cinsiyet Projesi 2008 sonunda tamamlanacak
SOGEP Genç Kadınlar İçin Staj Projesi, 2008 sonunda tamamlanacak
ARI, KAGİDER Üniversiteli Kadınlar Projesi 2008 sonunda tamamlanacak

ŞUBE / TEMSİLCİLİK FAALİYETLERİ
20 Ekim 2005
26 Ocak 2007

ADANA ŞUBEMİZ:
25 kasım 2005 Tarihinde her türlü şiddete son konulu paneli düzenleyip Devlet eski bakanı Melda
Bayer'i, Adana Barosu Başkanı İsmet Altuğ, Ç.Ü.Ö.Ü. Ali Osman Ateş’i ağırlamıştır. Panel
A.D.T. salonunda 376 katılımcı ile gerçekleşmiştir.
22 Mart 2006 tarihinde Adana Kadın Kuruluşları ile birlikte yerel gündem 21 üyesi kadınlara bir dizi
eğitim planlamış, düzenlenen eğitim seminerleri haftada 1 gün olarak tüm kader eğitim konuları
anlatılarak 5 hafta sürmüştür.18 kişilik gruplar halinde verilen eğitime katılım sonucu katılımcılara
sertifika verilmiştir.
5 Mayıs 2006 DYP kadın kollarının isteği üzerine kadın kollarına eğitimler düzenlenmiş, Partilerde
kadın örgütlenmesi eğitimi verilmiştir.
11 Mayıs 2006 Pink toplantı salonunda kent konseyi kadın meclisine "Avrupa Birliği" konusunda
Neşe Kayrın tarafından eğitim verilmiştir.
02 Kasım 2006 AKP -DYP-DSP-CHP-MHP-SHP- ve ANAPlı kadınlara toplumsal cinsiyet ve kota
eğitimi verilmiştir.
15 Şubat 2007 tarihinde Yüreğir belediyesinin düzenlediği eğitimlerde "kota" eğitimi Saynur Bulca
tarafından verilmiştir.
19 Şubat 2007de DSP kadın kollarına "siyasette kadının yeri" eğitimi melek kurt tarafından verildi
08Mart 2007de Dünya Kadınlar Günü kutlamaları Siyasi partilerle erkekli kadınlı yürüyüş ve tören
düzenlendi. Törende kadın aday istendi
02.04 2007 tarihinde Amerikan Konsülü Robin S.Brook ağırlanıp çalışmalarımız hakkında bilgi
verildi.
16 04 2007 Ç.Gazeteciler Cemiyetinde her hafta cuma günü eğitimlerine başlandı.
20.4 2007de Basın Toplantısı Yapılarak basına eğitimlerimiz anlatıldı ve partilerdeki kadınlar davet
edildi
22 Mayıs 2007 İnci Otel de 4 günlük bir eğitim semineri düzenlendi. Aday adaylarına 4 günlük bir
eğitim verildi.
01.06 2007de basın toplantısı düzenlendi "Bu meclise kadın şart" rozetleri basına ve partili kadınlara
dağıtıldı.
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08.06.2007de basın toplantısı düzenlenerek kadın aday adayları basına toplu olarak takdim edildi.
08.06.2007de Kanal A.tv de partilere kadın aday gösterilmesi için program düzenlendi
08.06.2007de B radyo da program düzenlenerek parti başkanlarından kadınları ön sıralara almaları
istendi
15.06.2007 Partili aday kadınlara kadın el sanatları pazarında "bu meclise kadın şart" rozetleri
taktırıldı.

ANKARA ŞUBEMİZ:
YARIN İÇİN BUGÜNDEN KAMPANYASI
2002 genel seçimlerinden sonra hissettiğimiz hezimet duygusunun üstesinden gelmenin tek yolu,
harekete geçmekti, biz de öyle yaptık.
Seçimlerden önce kurulmuş olan Kadın Koalisyonundaki arkadaşları topladık, “yerel seçimlere
birlikte hazırlanmaya var mısınız?” dedik. Sonra aynı soruyu yerel siyasetin çeşitli boyutlarıyla ilişkili
arkadaşlarımıza da sorduk: Var mısınız?
Varız diyenlerle yola koyulduk. Böylece, Yerel Siyaset Çalışma Grubu kurulmuş oldu.
Bütün dünyada yerel yönetimlerle genel yönetimdeki kadın katılımı oranlarının bizim memleketimizde
tamamen ters olması, yani Millet Meclisinde az ama yerel meclislerde daha da az kadın olmasının
sebebini araştırarak başladık. Siyasete girmeye niyet etmiş, girmiş, girip gireceğine pişman olmuş,
azimle devam eden, küsüp bırakmış, umudunu yitirmiş, kavgaya devam eden… pek çok kadınla
konuştuk: Yerel siyasette ne var ki kadınları böylesine uzak tutuyor?
Bu deneyimleri dinlemek, bizim aklımızı çok açtı, harekete geçme isteğimizi kamçıladı, yolumuzu
aydınlattı. Böylece, seçimlerden önce yaygın seçmen eğitimleri yapalım diye karar verdik.
Bu eğitimlerin içeriğini oluşturabilmek için bitmek tükenmek bilmez tartışmalar yaptık, kitaplar ,
makaleler, raporlar okuduk, mevzuat hazretleriyle cebelleştik…
Altı eğitim broşürü hazırladık.
İki eğitim kitapçığı hazırladık.
Ama biz bir avuç kadın bu işin altından nasıl kalkacaktık?
Başka kadınlardan yardım istedik. Böylece, çeşitli kadın örgütlerinden, siyasal partilerden, karma
örgütlerden kadınlarla bir eğitici eğitimi çalışması yaptık.
Bütün Türkiye’de sekiz yüzün üzerinde kadına ulaştık. Bu kadınlar farklı siyasal partilerden, farklı
görüşlerden, hayat tarzlarındandı. Tıpkı bizim gibi.
Bu çeşitliliği zenginlik olarak gördük. Ortaklığımızı keşfetmeyi, farklı dilleri anlamayı, birbirimizle
dayanışmayı önemsedik.
Bu ortaklığı söze dökelim, yaygınlaştıralım istedik.
Kadınların Yerel Seçim Bildirgesini yazdık.
Bu bildirgeyi okuyarak bitirdiğimiz bir paneli unutamayız: salon rengarenk kadınlarla doluydu, herkes
ayaktaydı, herkes heyecanlıydı, kararlıydı, istekliydi.
Bu panellerden birkaç tane yaptık, Antalya’da, Denizli’de… KADERli arkadaşlarımızın bunların
organizasyonundaki katkılarını anmadan geçemeyiz.
Seçimden önce “belediye başkan adayı kadınlar” iken bir araya geldiğimiz arkadaşlarımızdan bazıları,
seçimden sonra “kadın belediye başkanları” olarak karşımıza çıktılar. Sevindik. Gururlandık. Onları
desteklemek, yaptıklarını görünür kılmak, dayanışmak istedik.
Dört ayda bir onlarla kendi beldelerinde bir araya geldik- aile içi şiddeti toplu sözleşmeye koyduran
kadın belediye başkanı bu gücü nereden alıyor sanıyorsunuz, tabii ki başka kadınlardan!
Yerel seçim öncesi oluşturduğumuz Danışma Ofisine başvuran kadınlarla bağlantılarımız sürüyor.
Bize başvuran kadınlardan kimi muhtar oldu, kimi belediye meclisine seçildi, kimi bir dahaki seçime
bizimle birlikte hazırlanıyor. Bazı mahallelerde bu kadınlar birlikte çalışmayı, birbirleri lehine
adaylıktan feragat edip birlikte hizmet vermeyi başardılar.
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2005’in Temmuz ayında, kadın belediye başkanlarıyla Avrupa Parlamentosuna çıkartma yaptık!
Türkiye oturumunda konuşmalar yapan kadın belediye başkanlarımız bize gurur verdi.
Ulusal ve yerel medyada kadınların görünür kılınması için çaba gösterdik. Bu çabalarımızı daha yoğun
ve etkin olarak sürdüreceğiz. Kadın Belediye Başkanlarının çalışmalarını anlatan ve Kampanyamızı
tanıtan bir CD hazırladık ve yaygınlaştırdık.
Kampanyayı tanıtan ve kadın belediye başkanları ile yerel örgütler arasındaki haberleşmeyi sağlayan
bültenler çıkardık.
Heyecanımızı, birikimimizi, ilişkilerimizi daha geniş kadın topluluklarına aktarmayı istedik ve bu
amaçla, yerel kadın örgütleriyle atölyeler düzenledik.
Kadın örgütlerinin belediyelerle işbirliği yapabilmesi, kadınların ve kadın sorunlarının belediye
yöneticileri tarafından dikkate alınmasının sağlanması ve kadın dostu belediyecilik anlayışının
yaygınlaştırılması için atölye çalışmaları planladık. Bunların ilkini Muğla’da, ikincisi Urfa’da
gerçekleştirdik.
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen il genel meclisi ve belediye meclisi üyesi kadınlarla Ankara’da
bir yerel siyaset atölyesi yaptık.
Bu çalışmalar sırasında aylarca üzerinde çalıştığımız “Düğüm Bilgisi – Yerel Sorunlara Yerel
Çözümler”, “Belediye Kadınlara da Hizmet Eder – Kadın Dostu Belediyecilik” ve “Yerel Yönetimlere
İlişkin Yasal Düzenlemeler Çerçevesinde Kadınlara Yer Açmak” isimli üç yeni kitabımız yayınlandı
ve Türkiye çapında geniş bir kesime dağıtıldı.
Yerel siyasetin kadınlara ve kadın sorunlarına açılması, kadın örgütleri ve belediyelerle bitmiyor.
Bunun için merkezi yönetimin, kamu görevlilerinin, siyasetçilerin işin içine sokulması çok önemli. Bu
amaçla bir Yerel Yönetimde Kadınlar raporu hazırladık. Bu raporu orta ve üst düzey kamu görevlileri,
siyasal parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının tartışmasına açtık. Biliyoruz, raporu
gönderdiğimizde raflarına koyup unuturlar. Unutturmamak için, bir dizi tartışma toplantısı düzenledik
ve bu toplantıları medyanın izlemesini sağladık.
UNFPA, İçişleri Bakanlığı ve KADER Ankara ortaklığı ile gerçekleştirilen yerel siyaset çalışmaları
çerçevesinde, Urfa, Van, Trabzon, Nevşehir, Kars, İzmir illerinde kampanyamızı tanıttık, yerel
sorunlara yerel çözümler yaklaşımımızı yaygınlaştırdık.
KADER Ankara ULUSLARARASI KADIN HAREKETİ İLE YEREL KADIN HAREKETİNİ
BULUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR
AB politikalarını sadece araçsallaştırmak değil bu politikalara müdahil olmak gerekir. Tam da bu
nedenle bir yandan EWL (AKL-Avrupa Kadın Lobisi) içinde yer alarak müdahalelerde bulunuyoruz,
diğer yandan Türkiye’de farklı kadınların bu sürecin içinde yer alıp seslerini sözlerini duyurabilmeleri
için ulusal koordinasyonun örgütlenmesine devam ediyoruz.
Avrupa kadın Lobisi tarihçemizi hepiniz biliyorsunuz, 2003 yılı sonunda gözlemci olarak Genel
Kurullarına davet ettiler, tam üye olmak için ülkenin müzakerelere başlamış olması önşartına rağmen,
son derece stratejik davranarak ve prosedürel boşlukları yakalayarak Türkiye’nin de tam üye
olabileceğini EWL’ye anlattık ve 2004 sonunda tam üye olduk. Biraz daha açarsak: 2003 Ekim
ayında EWL Genel Kuruluna katıldıktan hemen sonra gerekli hazırlıkları yaparak ve ABGS’den
küçük bir kaynak bularak 2004’ün Mart ayında ilk koordinasyon toplantımızı yaptık. Hemen
devamında tam üyelik başvurumuzu yaptık ve 2005 Genel Kurulunda tam üye olduk. Tabi bir sürü
prosedürü yerine getirdik, özetlerken kolay ama bütün bu süreç gerçekten de çok yoğun emekler
sonucunda gerçekleşti. Bir diğer önemli nokta da EWL bize açıkcası ‘olumlu ayrımcılık’ uyguladı
çünkü EWL tarihinde müzakerelere başlamadan tam üye olan tek ülkeyiz. Bu bir yerde sınırlar ötesi
kadın dayanışmasına çok güzel bir örnek oluşturdu.
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Bu üyelikle birlikte EWL’in gündemini belirlemede çok belirgin bir etkimiz olmaya başladı, nitekim
Macar kadınlarla birlikte AB müktesebatı çerçevesinde ‘Çocuk Bakım Direktifi’ oluşturulması
üzerine teklif verdik. Bu arada Yönetim Kuruluna seçilen üyemiz aracılığıyla gelen tüm bilgileri
anında AKL ülke koordinasyonu altındaki üye kuruluşların yanısıra tüm kadın listelerine
yaygınlaştırdık. Yönetim Kurulu toplantılarında her gündem maddesinde görüş bildirerek birçok
politika alanına katkıda bulunduk.
2006 Kasım’ında AKL Türkiye Koordinasyonu (AKL-TK) içinde yer alan yaklaşık 80 kadın örgütü
ile Ankara’da bir buçuk günlük Genel Kurul için bir araya geldik. EWL’ye Türkiye’nin üye olduğu
tarihten beri hızla örgütlemesini sürdürdüğümüz Türkiye Koordinasyonu’nun iç işleyişinin ve
ilkelerinin belirlenmesi, AKL-TK’nın kısa, orta ve uzun vadeli stratejisinin çizilmesi için sunumlar ve
atölye çalışmalarıyla yürüttüğümüz bir buçuk günlük Genel Kurul sonucunda Koordinasyonun iç
işleyişi ve ilkelerini tüm üyelerle birlikte belirledik. Genel Kurul sonucunda yapılan seçimle, AKLTK’nın 5 örgütten oluşan ve 2 yıllığına seçilen Koordinasyon Grubu’na Türk Kadınlar Birliği,
KAMER Vakfı, Kadın Dayanışma Vakfı ve KAGİDER ile birlikte seçildik. Türkiye
Koordinasyonu’nun Sekreteryasını yürütme görevini üstlendik ve halen sekreteryayı sürdürüyoruz.
EWL’den gelen her yazışmayı anında, mümkün olduğunca Türkçeye çevirerek, AKL-TK üyelerinin
dikkatine sunuyoruz.
Ulusal düzeyde ise Büyükelçiliklerin Ankara’da olması nedeniyle bir küçük araştırma yaparak 9 Kadın
Büyükelçi olduğunu tespit ettik ve randevular alarak hepsiyle görüşmeye başladık. Genişlemeden
sorumlu Komiser Olli Rehn’in Finlandiya’lı olması nedeniyle Finlandiya Büyükelçisi ( o da kadın☺ )
ile görüştük ve Rehn’in, Türkiye’ye geldiği zamanlarda AKL Türkiye Ulusal Koordinasyonu ile de
görüşmesini teklif ettik ve çok olumlu tepki aldık.
Bu çerçevede Ankara’da Mart ayında bütün yabancı Kadın Büyükelçileri biraraya getirerek bir beyin
fırtınası toplantısı yapmayı planladık.
Ankara’da Büyükelçiliklerin düzenlediği birçok tartışma ve bilgilendirme toplantısına davet edildik ve
katıldık/katılıyoruz.
Bu arada Birleşmiş Milletler tarafını da takip etmeye devam ettik. Engelli kadınlar ile ilgili
hazırlanmakta olan konvansiyon konusunda bizden destek isteyen kadınlar için hükümet ile lobi yaptık
ve Mart ayı başında NY’da yapılacak Kadının Statüsü Komisyonu süresince tartışılacak olan bu
konuda KSGM ile uluslararası engelli kadınlar derneği arasında bağlantı kurduk.
İspanya’nın en çok okunan gazetelerinden biri olan El Pais’ten gelen bir kadın gazeteciye Ankara’da
evsahipliği yaptık ve gazetedeki haberinin gerçekçi ve bilinçli bir kadın görüşü içerisinde çıkmasına
destek olduk. Yabancı gazetecilerle ve Avrupa Komisyonu ile olan ilişkilerimizde ise genel ve
değişmez prensibimiz olan ‘Bağımsız duruşumuz’ görüş bildirirken temel ilkemizi oluşturmaktadır.
Dolayısıyla eleştrilerimizden yabancı gazeteciler ve Avrupa Komisyonu da bolca nasibini almaktadır.
Uluslararası ilişkilerimiz sırasında karşılaştığımız
en önemli noktalardan biri kadınlar ve
‘farklılıklar’konusunda yaklaşımımızın ne olduğunun merak edilmesi idi.
‘Kadın olma ortak
paydasında’ hareket ettiğimizi, birbirini anlayarak politika geliştirme yaklaşımı ile çalıştığımızı
görmek Türkiye’de kadın hareketinin demokratik yapısını görmeleri açısından önemli bir gösterge
oluşturdu. KADER’in kuruluş amacının tüm siyasi görüşteki kadınlara – KADER ilkeleri çerçevesinde
– eşit yakınlık ve uzaklıkta durması ve yıllardır uluslararası kadın hareketleri içinde olmamız gibi
faktörler KADER Ankara’nın Türkiye’deki kadın hareketinin uluslararası kadın hareketiyle işbirliğine
de naçizane katkısı olduğunu düşünüyoruz.
Karen Hughes ile yaptığımız toplantı ‘bağımsız duruşumuza’ son derece önemli bir örnek teşkil etti.
Karen Hughes’un işbirliği yapmak için geldiği toplantıda kendisine ‘ancak barış çerçevesinde
işbirliğine açık olduğumuz ve savaşa tamamiyle karşı olduğumuzu ve ABD’nin Irak politikalarına
tamamiyle karşı olduğumuzu belirttik. Dışardan ve şiddet kullanarak hiçbir ülkeye demokrasi
getirilemeyeceğini, ve bu mantıkla ancak barışın daha fazla tehdit altında olacağını vurguladık. Bu
toplantı hem ulusal hem de uluslararası basında son derece geniş bir şekilde yer aldı. Çeşitli
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uluslararası televizyonlardan röportaj talebi geldi. Açıkcası bu toplantının örgütlenmesi aşamasından
sonuna kadar ki tutumumuz ve sonuçları konusunda gurur duyduğumuzu söylemek ve sizlerle
paylaşmak istiyoruz.
Kadınlara AB eğitimleri çalışmamızın ikincisini gerçekleştirdik. Ankara’da 5 haftalık bir seminerle
başladığımız ve Avrupa Birliği’nin tarihçesi, Birliğin sosyal politikaları ve eşitlik politikaları,
Türkiye’nin AB’ye üyeliği ile birlikte yaşanan gelişmelerin değerlendirilmesi, Avrupa’daki kadın
örgütleri ve ağları ile iletişim için stratejiler konularını ayrıntılı olarak ele aldığımız programı Denizli,
Antalya, İzmir, Trabzon, Kocaeli, Kars, Urfa, Balikesir, Niğde ve Tunceli’de birer günlük seminerlerle
sürdürdük. KADERli arkadaşlarımızın ve gittiğimiz illerde bizlere destek veren kadınların bizimle
kurduğu ortaklık ile eğitimleri yürüttük. Birlikte güçlendik. Teşekkürler.
GENEL SEÇİMLER İÇİN ÇALIŞTIK
ORTAKLIKLAR KURMAYA VE BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ
KA-DER Ankara olarak tüm çalışma dönemlerimiz boyunca en önem verdiğimiz noktalardan biri,
hem kadın örgütleri ile hem de karma örgütlerle birlikte çalışmak ve çeşitli platformlar içinde yer
alarak diğer örgütlerin çalışmalarına destek vermek oldu. Türk Ceza Yasası görüşmeleri öncesi Ankara
TCK Kadın Platformunun sekreteryasını yürüttük, mecliste Yeni TCK görüşmelerinin yapıldığı gün
meclis önünde gerçekleştirilen eylemin organizayonuna katkıda bulunduk. Cyntia Enloe’nun
Ankara’da Militarizm üzerine gerçekleştirdiği panelin organizasyonunu diğer kadın örgütleri ile
birlikte gerçekleştirdik. Ankara Kadın Platformu ile 8 Mart’ta sokaklara çıktık.
Birlikte çalışmanın ve birbirine destek olmanın hem tek tek kadın örgütlerini hem de Türkiye’deki
sivil toplumu ve demokrasi kültürünü güçlendirdiğinin farkındayız. Bu doğrultuda, aşağıdaki
platformlar ve çalışma grupları içinde yer aldık ve yer almaya devam ediyoruz:
• Kadın Koalisyonu
• Ankaram Platformu
• CEDAW Çalışma Grubu
• Ankara Kadın Platformu

BURSA ŞUBEMİZ:
Hukuk komitesi başkanı Av. Füsun Yaşar ve dernek Başkanı Ufuk Kantarcı 4 ekim 2005 günü Yeşim
Tekstil Fabrikasında, Yeşim Kadınlar Kulübünde TCK’da kadınlara yönelik olarak yapılan yeni
düzenlemeler ile kadınlara Yönelik Şiddet konusunda bilgi verdiler. KA.DER’in güçlendirilmesi
amacıyla, kadına ve siyaset, yönder eğitimi 11-12 Ekim 2005 tarihlerinde Derneğimizin ofisinde
dernek Başkanı ve yönder Ufuk Kantarcı tarafından yapıldı.
Sayman Sabiha Özcan 12 Ekim 2005 günü yapılan yerel Gündem 21 Kadın Meclisi seçimine katıldı.
Başkan Ufuk Kantarcı 14 ekim 2005 tarihinde AS TV’DE Kadına – Vizyon progtramında KA.DER’i
ve kotayı anlattı
Sabiha Özcan 18 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilen Yerel Gündem 21 Kadına Meclisi toplantısına
katıldı.
Başkan Ufuk Kantarcı ve sayman Sabiha Özcan 26 ekim 2005 günü TBMM’nin 85. kuruluş yılı
etkinlikleri çerçevesinde HASVAK tarafından düzenlenen “Geçmişten Günümüze Sağlık” konulu
konferansa katıldılar.
28 Ekim 2005 günü Atatürk Anıtına çelenk konuldu, 29 ekim 2005 gününde Valilikte yapılan
kutlamaya Başkan Ufuk Kantarcı katıldı, aynı gün yapılan yürüyüşe de KA.DER üyeleri katıldı.
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25 Kasım 2005 Dünya Şiddete Hayır Gününde Bursa E tipi kapalı cezaevinde gidildi. Kadın
mahkumlara toplumsal cinsiyet ve özgüven konusunda Başkan Ufuk Kantarcı eğitim verdi
10 Kasım 2005 günü düzenlenen Atatürk’ü anma törenlerine sayman Sabiha Özcan katıldı.
15 Kasım 2005 tarihinde Valilikte diğer STK’larla yapılan ortak toplantıya Başkan Ufuk Kantarcı
katıldı.
28 Kasım 2005 günü Yerel Gündem 21 Kadın Meclisinin CHP Kadın kollarını ziyaretine Sayman
Sabiha Özcan katıldı.
5 Aralık 2005 günü düzenlenecek panele katılacak konuşmacı kadın milletvekillerini belirlemeleri ve
ortak çalışma yapılması için CHP, AKP, ANAVATAN, DSP, MHP, DYP il başkanları ile ve
milletvekilleri ile görüşüldü.
TBMM’nin kuruluşunun 85.yıllı nedeniyle Bursa Valiliğince koordine edilen etkinliklerden ikisini 5
Aralık 2005 günü derneğimizde gerçekleştirilmiştir.
Etkinliklerden ilki 14.00 – 16.30 saatleri arasında Bursa Eğitim Araçları Salonunda yapılan
“TBMM’de Kadın Milletvekillerimizin Dünü, Bugünü, Yarını” konulu paneldi. Panelde konuşmacı
olarak eski DP Bursa Milletvekili Nilüfer Gürsoy, AKP İstanbul Milletvekili ve eski Devlet Bakanı
Güldal Akşit, eski DSP milletvekili ve Devlet Bakanı Melda Bayer ile CHP Bursa milletvekili
Mustafa Özyurt katılmıştır. Eski ve yeni bazı Bursa milletvekillerimiz izleyici olduğu panele diğer
STK’lar, siyasi partiler ve KA.DER’in üyeleri katıldı.Yine aynı gün panelin bitimini takiben saat
17.00’de Bursa Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde “TBMM Kadın Milletvekilleri” konulu bir sergi
açılmıştır. Sergide 1935’den 2002 yıllına kadar TBMM’ne giren 185 kadın milletvekili ile kurucu
meclis, cumhuriyet senatosu ve danışma meclisine giren 19 olmak üzere toplam 206 kadın vekilin
fotoğraf ve kısa özgeçmişleri sergilenmiştir.
Başkan Ufuk Kantarcı 20.01.2006 tarihinde Valilik Kadın Biriminin düzenlendiği “2006 yıllında
yapılacak etkinliklerin planlandığı toplantıya katılmıştır.
Sayman Sabiha Özcan 21.01.2006 tarihinde Bursa Büyükşehire belediyesi Yerel Gündem kadın
Meclisi ile DSP’yi ziyaret etmiştir.
Şube Başkanı Ufuk Kantarcı ile Hukuk Komisyonu Başkanı Av. Füsun yaşar ve komisyon Şube
üyeleri 16.02.2006 tarihinde OLAY TV’de Medeni Kanunda yapılan Kadınlara İlişkin Değişiklikleri
içeren bir söyleyişe katılmışlardır.
Şube saymanı Sabiha Özcan 09.02.2006 tarihinde Yerel Gündem 21 Siyasi Kadın Meclisinin kota ile
ilgili olarak düzenlediği toplantıya katılmıştır.
Şube saymanı Sabiha Özcan Yerel Gündem 21 Siyasi Kadın Meclisi üyeleri ile birlikte 15.02.2006’da
MHP İl Kadın Kolları Başkanlığını 16.02.2006 tarihinde de DYP İl Kadın Kolları Başkanlığını ziyaret
etmiştir.
27. 11.2006 Daha önce ANAP, DSP ve DYP İl Kadın Kolları ziyaret etmişti. Bugün de CHP İl Kadın
Kolu, tebrik için ziyaretimize geldi. KA – DER’i anlattık.
30.11.2006 Bilgisayar + ( Tarayıcı + Fotokopi + Yazıcı ) ikinci telefon numarası ile mobil makinesi
aldık. Yeni telefon numaramız: 223 10 50
01.12.2006 AKP İl Kadın Kolu ziyeretimize geldi.
03.12.2006 Denizli’ye Kadın Milletvekili Portreleri gönderildi.
03.12.2006 Basın ve Görsel Medya ziyaret edilerek, Basın Toplantımıza davet edildiler.
04.12.2006 Türk Kadınına siyasi haklarının verilişinin 72. yılı nedeniyle derneğimizde basın
toplantısı yapıldı. Gazete ve Bursa TV kanallarında çıktı.
04.12.2006 Aynı günün akşamında “Kadın Siyasi Platformu,, nun düzenlediği 8 İl Başkanının
panelist olarak yer aldığı panel’e iştirak edildi.
05.12.2006 KA – DER ve gönüllü kadın kuruluşları ile birlikte KA – DER çelengi Atatürk Anıtına
konuldu. Saygı duruşu sonrası, hep bir ağızdan İstiklal Marşı okutuldu. Hazırladığımız “Basın
Bildirisi,, Başkan Aytaç TOKER tarafından paragraf paragraf okunarak topluluk tarafından tekrar
edildi.
16.12.2006 Kadın araştırmacı Prof. Dr. Şengül Hablemitoğlu’nun Konferans’ına gidildi.
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17.12.2006 Bursa’ya gelen Siyasi Parti Genel Başkanları ziyaret edilmekte, listelerin seçilecek
sıralarına bire bir kadın aday yazılması önerimiz anlatılmaktadır.
Geçen ay DSP Genel Başkanı, bu ay da BBP Genel Başkanı ziyaret edilmiştir.
18.12.2006 Her Çarşamba 14:00 – 17.00 arasında yapılan interaktif toplantılarımıza, Cumartesi
günleri de dahil edildi.
18.12.2006 Toplu mesaj satın alındı. ADSL sistemi dahil edildi, tekrar internet adresi alındı. Genel
Merkez internet sistemine dahil olduk.
19.12.2006 HASVAK (Hastaneler Vakfı, Kadın Kuruluşu ) yemeğine davet edilen Şubemiz başkanı,
yemekte KA – DER’İ anlatan bir konuşma yaparak, amaçlarımıza destek istedi.
20.12.2006 Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yerel Gündem 21 ziyaretimize geldi. Ortak projemiz
üzerinde görüşüldü.
21.12.2006 Büyük Şehir Belediyesinden 2 adet kilitli çelik dolap hediye edildi.
22.12.2006 Üye borçlarının tahsilinin, Dernekler Kanunundaki “Tebligat Kanunu,, nedeniyle, toplu
mesajın, iadeli taahhütlü uyarı mektubu yerine geçmediği öğrenildi.
Üye adresleri tesbit edilmektedir.
23.12.2006 “Bursa’nın Sesi,, gazetesinin tanışma kokteyline , yönetim kurulu üyeleri katıldı, çiçek
gönderildi.
23.12.2006 Nilüfer Rotary Klübünün Kermesindn ücretsiz olarak temin edilmiş olan satış masasında
teşhir edilen bağış mallarımız satışa sunuldu.
23.12.2006 Üye kayıt formu ve kabul kriterleri tesbit edilmiştir.
22.01.2007 Bursa Büyükşehir Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Sayın Tahsin Bulut ile Kadın Meclisi
Başkanı Sayın Dilek Üzümcüler, Kadın ve Siyaset Bölümü Başkanı Sayın Kadriye Sarıbıyık ve
üyelerine yaptığımız iade-i ziyarette, ortak projelerimiz üzerinde görüşülerek, çiçek yerine
hazırladığımız “Anı Belgeleri” takdim edildi.
24.01.2007 KA – DER’de üyelerle interaktif toplantı. ( Çay Bizden, Simit Sizden Günü )
01.02.2007 CHP İl Kadın Kollarına iade-i ziyarete gidilerek, seçimler üzerinde görüşüldü. “Anı
Belgesi” takdim edildi.
02.02.2007 Bursa Nilüfer Belediyesi Yerel Gündem 21’in “Gönüllülük Takım Çalışması” seminerine
(Saat09:00 – 16:00 arasında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Ankara Kuruluşu tarafından verildi)
Aytaç Toker, Şaziye Uysal, Suzan Künbi ve Muazzez Koçali katıldı.
05.02.2007 Bursa Büyükşehir Belediyesi Yerel Gündem 21’in “Kadın ve Siyaset Projesi 2. Eğitim
Toplantısı”nda Başkan Aytaç Toker “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Kalkınma ve Barış” konusunda,
Tayyare Kültür merkezinde bir konferans verdi.
06.02.2007 Bursa Valiliği Kadının Statüsü Birimi’ndeki çalışmaları nedeniyle,Vali tarafından Başkan
Aytaç Toker’e Teşekkür Belgesi verildi.
10.02.2007 DSP Yıldırım İlçe Kongre’sine, Başkan Aytaç Toker giderek, KA – DER’i temsil etti.
16.02.2007 ANAP Karacabey İlçesi’nin isteği üzerine Karacabey Kadın Kolu toplantısında, Başkan
Aytaç Toker “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kalkınma ve Barış” konulu bir konuşma yaptı.
17.02.2007 Atatürkçü Düşünce Derneği “Medeni Kanunun Kabulü 17 Şubat 1926” konulu toplantıya
iştirak edildi.
19.02.2007 Valilik Kadının Statüsü Birimi ile KA – DER ve TÜKD Ortak Projelerinin, Medeni
Kanunun Kabulü nedeniyle organize ederek bulduğu nikahsız 21 çiftin Toplu Nikahı kıyıldı.
20.02.2007 Bir yerel gazete, KA – DER ile ofisimizde röportaj yaptı.
23.02.2007 ANAP MKP İlçesi Kadın Kolunun talebi üzerine MKP ya gidilerek Başkan Aytaç Toker,
“Dünya Kadınlar Günü ve Siyaset” üzerine bir konuşma yaptı.
24.02.2007 Hemşireler Derneği toplantısına, davet üzerine katılan Aytaç Toker, Kader’i tanıtıcı
konuşma yaptı.
24.02.2007 Cumhuriyet Kadınları Derneği toplantısına, davet üzerine katılan Aytaç Toker, Kader’i
tanıttı.
26.02.2007 Yazılı ve Görsel Medya ziyaret edilerek, Basın toplantımız için davet edildiler.
28.02.2007 Ofisimizde yaptığımız basın toplantısına tüm yazılı ve görsel Medya katıldı TV’lerde ve
basında yayınlandı.
a) Başkan, Türk kadınının siyasi hakları ve Kader’le ilgili olarak bir konuşma yaptı
b) Dünya Kadınlar Günü için, düzenlediğimiz yemek ve konuşmacımız ile
c) Ara muhtar seçimlerinde aday olan kadınlarımıza verdiğimiz destekle ilgili bilgi verildi.
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01.03.2007 Dünya Kadınlar Günü nedeniyle, Efehan Otel’de düzenlediğimiz yemekte, GYK üyemiz 9
Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Sayın Canan Balkır, “Avrupa Birliği ve Kadın” konusunda konuşma
yaptı, Medya da geniş yer aldık.
04.03.2007 Muhtar seçimlerinde sandıklar ziyaret edildi, bir kadın aday 60 oyla kaybetti. Çünkü varoş
ve kentli halkın yan yana yaşadığı ve büyüdüğü için ikiye ayrılan bu mahallede, varoşlu seçmen oy
kullandığı halde, kentli seçmen ne yazık ki oy vermeye gitmediği için seçim kaybedildi.
05.03.2007 Büyük Şehir Yerel Gündem 21 in, Tayyare Kültür Merkezi’ndeki İletişim
( NLP) konferansına üyelerimiz katıldılar.
08.03.2007 Atatürk Anıtına hep birlikte Çelenk koyduk. Tüm STK lar ve Siyasi Partilerle Vali
Yardımcısı ve Büyük Şehir Belediye Başkanı temsilcilerinin katıldığı bu merasimde, saygı duruşunu
ve İstiklal Marşı’nı Kader başkanı yönetti.
08.03.2007 Aynı gün Tayyare Kültür Merkezi’ndeki programa bir kısım üyemiz katıldı.
Bir kısım üyemiz de Türk-İş’in Dünya Kadınlar Günü programına Başkan’la birlikte katıldı.
Bursa Demirtaş Rotary Kulübü’nün daveti üzerine başkan Aytaç Toker, Dünya Kadınlar Günü
nedeniyle, “Türk Kadınının Tarihteki Siyasi ve Sosyal Mücadelesi” konulu bir konuşma yaptı.
09.03.2007 Bursa Cezaevi’ndeki kadınlar ziyaret edilerek, Dünya Kadınlar Günü kutlandı, kadınlarla
iletişim kuruldu.
10.03.2007 8 Mart nedeniyle DYP Kadın Kolları’nın Akarsu Restaurant ta düzenlediği çaya, Başkan
ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.
10.03.2007 Kitap Fuarı’na gidilerek, Metin Aydoğan ve Hayrettin Karaca ile iletişim kuruldu,
konferansa iştirak edildi, KADIN konulu kitaplar incelendi, özel kütüphanelerimiz için satın alındı.
12.03.2007 Siyaset Okulumuzun tanıtımı için medya ziyaretleri yaptık. (Köşe yazarı Murat Kuter’den
özel destek aldık)
15.03.2007 İstanbul “The Marmara” Otelde “Bıyıklı Olmak Şart mı?,, sloganı ile KADER’in açtığı
seçim kampanyasına 17 üyemiz ile katıldık.
19.03.2007 Bursa Nilüfer Belediyesi ve HASVAK (Hastane ve Hastalara Yardım Vakfı) işbirliğinde
37 çiftle Toplu Nikahımızı gerçekleştirdik.
19.03.2007 KADER’in destek verdiği Bursa Büyükşehir Yerel Gündem 21 Siyaset Okulu programını
Başkan Aytaç TOKER’in moderatörlüğünde uyguladık.
22.03.2007 Olay TV de İsmail Kemankaş’ın “Soru İşareti” programına çıkan Başkan Aytaç TOKER,
“Türk Kadını Siyasetin Neresinde?” konusu kapsamında KADER le ilgili bilgiler verdi. Canlı
programa katılan izleyicilerin sorularını cevapladı.
24-25.03.2007 İzmir Balçolva’da düzenlenen Türkiye Kadın Kurultayı’na Başkan Aytaç TOKER ile
birlikte Dilek Üzümcüler ve Kadriye Sarıbıyık katıldılar.
30.03.2007 DYP Kadın Kolları Gn. Başkanı Dr. Ayşa Şaylı Gn. Merkez üyeleri ve Bursa DYP Kadın
Kolu Başkanı ve üyeleri ile birlikte KADER’i ziyaret etti.
03.04.2007 CHP nin daveti üzerine Saniye Rıza Kız Yurdunda düzenlenen “Börek Günü” ne katıldık.
04.04.2007 Türkiye Polis Haftası nedeniyle polis eşlerinin Kültürpark’ta düzenlediği programa
katıldık.
05.04.2007 TMMOB nin Çekirge Kervansaray Otel de düzenlediği Sempozyum’a katıldık.
02.05.2007 Değerlendirme grubu başkanı Prof. Dr. Nükhet Kardan ve asistanı Yıldız Göney, Siyaset
Okulu için Bursa’ya geldiklerinde Başkan Aytaç TOKER tarafından karşılandılar.
03.05.2007 – 10.05.2007 (tarihleri arasında 6 gün) Ofisimizde Siyaset Okulunu
gerçekleştirdik. 32 katılımcı müracaat etti. Değerlendirme grubu ilk günü katılımcılarının listesini
yaparak bizzat imzalattı, ayrıca bizim imza sirkülerimizi de aldı. Erken seçim kararı alınması
nedeniyle arada devamsızlık edenler oldu. Ortalama olarak 25 kişi devam etti. Sertifikayı hak eden 14
kişiden 13 kişinin sertifikası geldi. Sadece yarım gün devamsızlığı olan Şaziye Uysal’ın sertifikası Sn.
Deniz Yazgan’dan tlf. ile istendi. Ancak henüz gelmedi.
10.05.2007 Prof. Dr. Nükhet Kardam ve asistanı Yıldız Göney Siyaset Okulunun son gününde
değerlendirme için gelerek, son günde gelen katılımcıların tekrar listesini yaparak tekrar imzalattılar.
Siyaset okulu koordinatörümüz Suzan Künbi altı günün tüm imza sirkülerini ve hesapları genel
merkezin talebi üzerine gönderdi.
03.05.2007 Demirtaş Rotary Kadınlar Klübü Charter (Kuruluş) törenine Başkan Aytaç TOKER davet
üzerine KADER’i temsil etti.
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05.05.2007 KADER, Öğretmen evi salonunda düzenlediği öğle yemeğinde, misafirlerimizle Kadın ve
Siyaset ile erken seçim üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.
13.05.2007 Anneler Derneğinin, As Kültür Merkezinde düzenlenen “Anneler Günü,, programına
katıldık.
18.05.2007 Bursa Osmangazi Belediyesi Yerel Gündem 21 desteğinde KADER olarak 3. Toplu
nikahımızda 37 imam nikahlı çifti evlendirdik.
29.05.2007 Başkan Aytaç TOKER DP den aday adaylığını açıklayarak KADER Başkanlığından izine
ayrıldı ve yerine Yönetim Kurulu Üyesi Halide Nur Küçüker’in vekalet etmesi kararı alındı.
30.05.2007 KADER Bursa Şubesi Toplu Mesajla Bursalı tüm kadın aday adaylarına başarılar diledi.
10.05.2007 Ofisimizde yaptığımız basın toplantısında Bursalı Kadın aday adaylarımızı tanıttık,
programımıza medya, geniş bir biçimde yer verdi.
08.06.2007 KADER’in desteğinde Bursa Büyükşehir Yerel Gündem 21’in Siyaset Okulu Sertifika
Törenine katıldık. KADER’e ve Başkan Aytaç TOKER’e ayrıca teşekkür edilerek bir teşekkür belgesi
verildi.
13.06.2007 HASVAK (Hastane ve Hastalara Yardım Vakfı) ın satınaldığı ofisin açılış törenine
katıldık.
15.06.2007 Bizim aracılığımızla Cumhuriyet Kadınları Derneğinin Umurbey Beldesi Sağlık Lisesin de
açtığı ATATÜRK Köşesi Açılış Törenine katıldık.
16.06.2007 HYP (Halkın Yükselişi Partisi) nin Orman Çay Bahçesinde düzenlediği “Kadın ve
Siyaset” konulu toplantıya katılarak erken seçim üzerine görüş alışverişi yaptık.
17.06.2007 Anneler Derneğinin As Kültür Merkezinde düzenlediği “Babalar Günü” programına
katıldık.
19.06.2007 CHP Kadın aday adayı Sevil Pamirol’un, CHP 1. sıra milletvekili Onur Öymen’in eşi
Nedret Öymen’i sivil toplum kuruluşlarına tanıtmak amacıyla Dilmen Otel de düzenlediği toplantıya
katıldık. Hiç kadın adayı olmayan CHP yi kınayarak bu konu üzerinde durduk.
21.06.2007 Yurt Partisi eski başkanı ve bağımsız aday Gürkan Kaya seçim propagandalarıyla ilgili
olarak bilgi almak üzere derneğimize geldi.
22.06.2007 GP Yıldırım İlçe Kadın Kolu Başkan ve üyeleri KADER den destek istemek üzere
ofisimize ziyarette bulundular.
4 Temmuz 2007 Tayyare Kültür Merkezi (TKM)de Kadının Statüsü Biriminin (KSB) düzenlediği
‘Engelsiz Türkiye’ programına iştirak edildi.
2- 6 Temmuz 2007 Adalet ve Kalkınma Partisi(AKP)nin Mahfel‘de düzenlediği kahvaltılı basın
toplantısına iştirak ettik. Parti aday adaylarını tanıttı Başkan Aytaç TOKER KA.DER adına konuşma
yaptı.
10 Temmuz 2007 Genç Parti(GP) birinci sıra adayı il başkanıyla birlikte KA.DER ‘i ziyaret etti.
11 Temmuz 2007 Halkın Yükseliş Partisi (HYP) ‘nin il başkanlığını ziyaret ettik. Kadın adaylarla
görüştük.
Kültürpark çay bahçesinde kadın adaylarla toplanarak seçim çalışması yaptık.
15 Temmuz 2007 Halkın Yükseliş Partisi (HYP)‘nin Botanik Parkı Otantik Otelde verdiği yemeğe
katıldık. Kadın adaylar tanıtıldı.Genel Başkan Yaşar Nuri Öztürk kadın siyasileri destekleyen bir
konuşma yaptı.
20 Temmuz 2007 Bağımsız Yeşiller Partisi birinci sıra adayı sayın Neriman Gül Eren’nin tanıtıldığı,
Devlet Su İşleri salonunda düzenlenen panel ve yemeğe iştirak edildi. Başkan Aytaç TOKER kadın
adayları destekleyici bir konuşma yaptı.
6 Eylül 2007 Engelliler Paneline iştirak edildi. Katılan üye Hülya Kara.
10 Eylül 2007 Marmara gazetesi ofisimizde başkanla röportaj yaptı.
11 Eylül 2007 Bursa’nın kurtuluşu törenlerine iştirak edildi.
17 Eylül 2007 Hasvak (Hastaneler vakfı) iftar yemeğine iştirak edildi.
26 Eylül 2007 KA.DER olarak Hakim evinde iftar yemeği düzenledik bu yemekte Bursa Müftü
yardımcısı Sayın Suzan Yıldırım ‘İslam ve Kadın’ konusunda bir konuşma yaptı, daha sonra
misafirlerde söz aldılar.
27 Eylül 2007 Büyükşehir Yerel Gündem 21 Siyaset Grubu toplantısında , başkan KA.DER le ilgili
olarak ‘kadın ve siyaset‘ konusunda bir konuşma yaptı.
07 KASIM 2007 Ertuğrul YALÇINBAYIR “ANAYASA TASLAĞI” konulu konuşma yaptı.
23 KASIM 2007 Yahya ŞİMŞEK “ANAYASA TASLAĞI” konulu konuşma yaptı.
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26.KASIM 2007 Basın Göksel SAKARYA röportaj yaptı.
AKP Kadın Kolları ziyarete geldiler.
Yönetim Kurulu toplandı.
30 KASIM 2007 EXPRES Gazetesi ile röportaj.
BTP’nin (Bağımsız Türkiye Partisi) ‘’TÜRKİYE EKONOMİSİ VE KADIN’’ konusunda eğitim
araçları salonunda düzenlediği konferansa davetli olarak Başkan Aytaç TOKER katılmıştır.
04 ARALIK 2007 Bursa’da bulunan tüm görsel ve yazılı medya kuruluşlarına yönetim kurulu olarak
yapmış olduğumuz nezaket ziyaretlerinde 05 ARALIK 2007 Türk kadınına siyasi haklarının
verilişinin 73 yılı nedeniyle hazırladığımız BASIN BİLDİRİSİNİ sunduk. Bu ziyaretlerimiz YEREL
VE ULUSAL menşeli yazılı ve görsel medyada yer aldı.
05 ARALIK 2007 Bölgesel görsel medya olan MARMARA TV‘de Başkanımız Aytaç Toker ile 05
Aralıkla ilgili olarak bir buçuk saatlik bir sohbet programı yapıldı.
KADER’ in başvurusu ile alınan izinle Bursa’da bulunan tüm kadın kuruluşlarını toplayarak Atatürk
heykeline birlikte çelenk koyduk. Saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı’nı okuduk. Tüm medya
kuruluşlarına KADER Başkanı röportaj verdi, basın bildirimizi dağıttık.
OLAY TV‘nin haber programına misafir konuşmacı olarak davet Başkan Aytaç Toker 5 Aralığın
anlamı, önemi, Türk kadınının siyasi geleceği ile ilgili olan sorunları ve çözümleri konularında bilgi
verdi, spikerin sorularını cevaplandırdı.

ESKİŞEHİR ŞUBEMİZ:
- 22.10.2005 tarihinde İstanbul’daki yapılan Genel Merkez’in 5. Olağan Genel Kurul’una
katılarak Eskişehir Şubesini temsil ettik. Bir üyemiz de genel merkez denetim kuruluna seçildi.
- 20.11.2005’de basının da katılımı ile Eskişehir’deki seçilmiş kadınları bir araya toplayarak
güç birliği yaptık ve KADIN GÜCÜNÜ oluşturduk.
* Kadın gücü ile birlikte valilik içinde yer alması gereken bir çok ilde de örneği bulunan
Kadın Statüsü Sorunları Genel Müdürlüğü’ne bağlı İL KADIN BİRİMİ,
* Yeni yerel yönetimler yasası gereğince her 50 000 nüfusta açılması gereken, yükümlülükleri,
yani kadın danışma ve dayanışma merkezleri ile Kadın Sığınma Evlerinin kurulmasıyla ilgili
çalışmaların başlatılmasını Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediye’lerinden
* İki üniversitesinin olmasıyla övündüğümüz Eskişehir’imizde bir çok üniversitenin
bünyesinde bulunan Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezleri (KASAUM) açılmasını her
iki üniversitemizden de
- 4 Aralık 2005 de tüm seçilmiş kadınlarımızın katılımıyla seçme ve seçilme hakkımıza
kavuştuğumuz günün 71. yıldönümünü kutladık. Seçilen kadınlarımızın başarısını görünür kıldık.
Seçmen kadınlarla seçilmiş kadınları bir araya getirdik, kadınlara siz de seçilebilirsiniz mesajını
verdik. Kutlarken bilgilendirmek amacıyla Teatral, Toplumsal Cinsiyet Eğitimi verdik. Bu toplantı ve
basın yoluyla 5 Aralık da tüm kadınlarımızı Vilayet Meydanı’nda toplanmaya davet ettik. 5 Aralık da
büyük bir kadın kitlesiyle Ata’mızın huzurunda idik.
- 8 Mart 2006 Dünya Kadınlar Günü’nde üyelerimizle birlikte genişletilmiş toplantı yaparak
kadın sorunlarını tartıştık.
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-24-25 Mart 2006 tarihinde genç müteşebbisler derneği JAYCEES derneği Eskişehir şubesinin
5. Ulusal girişimcilik akademi programı kapsamında A.Ü. Kongre Merkezi’nde yapılan üç günlük
panele eğitmen olarak katıldık.
- 7 Nisan 2006 günü genel merkezimizce yapılan lider kadın siyaset okuluna katıldık.
Siyasete katılım araçları eğitici eğitimi seminerine katıldık.
- 19.05.2006 da kadınların başarılarını görünür kılmak ve diğer kadınları teşvik etmek amacıyla
ilimizdeki eğitim, siyaset, yargı, medya, sanat, bilim ve kültür alanlarındaki başarılı kadınlarımızı
toplumun daha iyi tanıtarak öne çıkarmak için plaket verdik. “Uluslararası AF örgütünün düzenlediği
“Gül Dünya’ya Mektuplar” yarışmasında dünya birincisi olan aile içi ve toplumsal olarak kadına
yönelik şiddeti en güzel biçimde anlatarak dünyadaki örnekleri gözler önüne seren E A Ü İletişim
Fakültesi mezunu Ezgi Kızmaz’a, Sanatta kadın duyarlılığını yansıttığı için A Ü öğrt. Grv. Yrd.Dç.
Lilian Tüzün, kadınlarla ilgili haberlere kadın bakış açısıyla yaklaşan ve başarılı kadınları köşesinde
tanıtan gazeteci Gönül Öktem, kamuda yıllarca yöneticiliği başarıyla sürdüren Fidanlık Müdürü
Orman müh. Belkıs Dinç, Aile mahkemesinde görevini başarıyla sürdüren Aile Mahkemesi hâkimi
Mehtap Öniş, yöresel tat ve kültür ile ilgili araştırma ve yayınlarından dolayı, AÜ Turizm ve Otelcilik
fakültesi öğr. Üyesi Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak, kadın girişimciliği çalışmalarını destekleyen,
seçilmiş kadın olan A Ü İ İ B F Dekanı Prof. Dr. Güneş Zeytinoğlu, kadın sorunları çalışmalarını
yürüten A Ü iletişim fakültesi dekanı Prof. Dr. Nazlı Bayram, Eskişehir’de kadın hareketinin lideri
olan KA-DER’in kurucusu olan, Halkın Yükselişi Partisi İl Başkanı Dr. Merih Beşoğul Şenak, KADER’in 2006 ödüllerini aldılar.
- 5-6 Haziran 2006 ile 10-11 Haziran 2006 tarihleri arasında Genel Merkez’de düzenlenen Kadının
Siyasete Katılım Araçları Eğitici Eğitimi Seminerleri’ne katıldık.
- ESYO içinde yerimizi aldık. ESYO’nun STGM ile birlikte düzenlediği Haziran- Eylül ayları
içersinde Sivil Toplum, Temel Bilgisayar ve İnternet, İletişim, Kapasite Geliştirme ve Proje
düzenleme eğitim seminerlerine katıldık.
- Büyükşehir Kadın Meclisi içinde yer alarak Kadın ve Siyaset Komisyonu ile Eğitim Komisyonu’nda
görev aldık.
- İl Genel Meclisi toplantılarına Kadın meclis üyesi arkadaşlarımıza destek olmak için katıldık.
- 6 Eylül 2006 tarihinde Ankara’dan Birleşmiş Milletler Mülteciler Komisyonu ziyaretimize geldi.
Onlarla birlikte mülteciler sorununu tartıştık.
- Yine Eylül ayı içersinde DSP il başkanı Ayhan Kavas ile DSP Genel Bşk. Yrd. Melda Bayer
ziyaretimize geldi. Onlarla kadının siyasette olması gereken yeri tartıştık.
- 13 Ekim 2006 da “TUTUNACAK DAL” projemizi AB Türkiye Delegasyonu’na teslim ettik. Bu
proje ile Acil Kadın Sığınma Evi ile Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi yapılmasını hedefledik.
Zor durumdaki kadınların adresi belli, kolay ulaşılabilir, 24 saat hizmet veren başlarını sokabilecekleri
bir yer planladık. Proje ihalesinin sonuçlanmasını bekliyoruz.
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- 5 Kasım 2006 Tüm siyasi partilerin eşit katılımı ile kadının siyasete katılım araçları tam günlük
seminerini gerçekleştirdik.
-25 Kasım 2006 tarihinde “Beyaz Kurdele” kampanyasını başlattık. Kadına yönelik şiddete karşı olan
erkeklerin de “Ben kadına yönelik şiddete karşıyım” demeleri gerekliliğinin altını çizerek valimize ve
ilimizdeki diğer yöneticilere, belediye başkanlarımıza “beyaz kurdele” taktık. Böylece şiddete karşı
olan diğer erkeklere de örnek olmalarını sağladık.
- 5 Aralık 2006 tarihinde seçme ve seçilme hakkımızı kazanmamızın 72. yıldönümünü basın
açıklamasıyla kutlayarak tüm kadınlarımızı siyasete katılmaya davet ettik.
- 27. 12.2006- 13 ocakta yapılacak siyaset okulu için öğretim üyeleri ve verecekleri dersler belirlendi
- 13-14 ocak ve 27-28 ocak 2007 tarihleri arası KESK salonunda yapılması
- 20-21 ocak 2007 tarihinde ise KİGEM de yapılması kararlaştırıldı
- 28.12.2006 tarihinde siyaset okulu kamuoyuna duyurulması amacı ile basın toplantısı yapıldı
-

HYP 28.12.2006
DSP 10.01.2007
SHP 11.01.2007
ANAP 11.01.2007
DYP 11.01.2007 gidildi. Diğer partilere üyeler aracılığı ile haber verildi
- 13.01.2007 Siyaset okulu yapıldı
- Eskişehir Valiliğinden 26.01.2007 tarihinde gelen talep İnsan Hakları il Kuruluna üyemiz Av. Suna
ÖZGÜR’ün dernek adına katılmasına karar verildi
- 26.01.2007 ESYO’ya üyemiz Berrin Kırılmaz’ın görevlendirilmesine karar verildi
- 15-16 Şubat 2007’de ESYO tarafından düzenlenen fuara katılarak stant açtık ve derneği
Eskişehirlilere broşür reklam ve afişler ile tanıttık
- 8 Martta basın açıklaması yapıldı
- 26.03.2007 Taşbaşı Kültür Merkezi Siyaset Okulu sertifika töreni yapıldı
Siyasi parti İl başkanlarının hepsi katılarak partilerindeki kadın politikalarını anlattılar.
Eskişehir Büyükşehir Şube Başkanından sonra Belediye Başkanı açılış konuşması yaptı Sivil toplum
kuruluşları başkanları yer aldı ve tüm partiler bir araya getirilerek cinsiyet kotası konusunda
talebimiz iletme görüşleri alındı
- 8 haziranda tüm kadın adaylar basına tanıtılarak destek verdiğimiz belirtildi
- Seçim öncesi tüm kadın adaylara gidilerek başarılar dilendi ve çalışmalar konusunda destek verildi
- Basın açıklaması yapılarak ülke genelindeki başarımız açıklandı Eskişehir ile ilgili ise 1 ağustostan
itibaren şehirdeki tüm gazete yazı işleri müdürleri ziyaret edilerek seçimle ilgili sohbet toplantısı
yapıldı ve yerel seçimler için kadın belediye başkanı ve meclis üye olmalarına ilişkin açıklamalarda
bulunuldu
- Basın yoluyla Anayasa taslağına ilişkin görüşlerimizi ve taleplerimizi bildirdik
- 05.12.2007 tarihinde seçme ve seçilme günü ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
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- AB tarafından “ Kadınlar girişimcilikle güçleniyor” adlı projemiz kabul edilerek 30.000 euroluk
hibeye hak kazandık.

İZMİR ŞUBEMİZ:
25.10.2005
Büyükşehir Belediyesi Çetin Emeç Salonu; "Kentlerde Yoksulluğun Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin
Arttırılması Roman Mahallelerindeki Sağlık Çalışma Grubu Programlanması" konulu toplantıya
katılım.
29.10.2005
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Törenine Katılım
31.10.2005
EKAM'da 5 Aralık programı hazırlık çalışması
7.11.2005
Tülay Aktaş güç birliği. Vali Beyin eşi Konak Belediye Başkanının eşinin katılımıyla aylık dernek
çalışmaları toplantısına katılım.
10.11.2005
Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeline çelenk koyma ve
saygı duruşu. Saat 13.00'da aylık toplantı yapıldı. Yönetim kurulu üyemiz Doçent Dr. Meltem
Özkaya'nın hazırlayıp sunduğu "Atatürk'ün Türk Kadınına " bakışı konulu sunum yapıldı. Sunum
üyeler ve misafirler tarafından ilgiyle izlendi. Dökümanlar derneğimizde bulunmaktadır.
12.11.2005
A.K.M. Tiyatro Salonunda Yazar Semiha Ayverdi doğumunun 100. yılında anma törene katılındı.
14.11.2005
9 Eylül Üniversitesi'nde Prof. Dr. Canan Balkır'ın hazırladığı Avrupa Birliği Yurttaşlık Bilinci
geliştirme konulu 4 günlük bir eğitime başlandı.
15.11.2005

Eğitimin 2. Günü

16.11.2005

Eğitimin 3. Günü

16.11.2005 Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda Vali, Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmir
Emniyet Müdürü ve Gönül Saray Alphan'nın katılımıyla Kadına Yönelik Şiddet ve Kadın Sığınma
Evleri konulu toplantıya katılım.
17.11.2005
9 Eylül Eğitim Programının dördüncü ve son günü katılımcılara sertifika verildi. Eğitimin KA DER'de üyelere tekrarlanması konusunda Prof. Dr. Canan Balkır'la ön anlaşmaya varıldı.
17.11.2005
5 Aralık hazırlık çalışmaları yapıldı.
19.11.2005
BİA (Bağımsız iletişim Ağı)
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Yerel Medya Kadın Hakları ve haberciliği medyada Kadın Temsili eşitsizliği seminerine katılım.
24.11.2005
EKAM'da; Kadına karşı şiddeti kınama konulu Basın Açıklaması yapıldı.
25.11.2005
Uluslar arası kadınlara karşı her türlü ŞİDDETİ KINAMA GÜNÜ dolayısıyla hazırlanan KADIN ve
ŞİDDET, konulu panele katılım.
28.11.2005
5 Aralık hazırlık çalışması.
28.11.2005 EKAM Kadın kuruluşları toplantısına katılım.
1.12.2005
Prof. Dr. Canan Balkır'la proje çalışması yapıldı.
5.12.2005
Saat 11.00: Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk anıtına çelenk koyma ve basın bildirisinin okunması.
Saat 12.00: Atatürk ve Türk Kadını fotoğraf sergisi açılışı ve ziyareti. Saat 13.00: Kısa bir Şenel
AKSU anma töreni. Saat 13.20: Atatürk ve Türk Kadını Görsel şöleni hazırlayan Dr. ılknur
Göntürkün Kalıpçı. Saat 14.30: Kadın bestekarlar konseri Konak Belediyesi Türk Sanat Müziği
Korusu. Bu program 5 Kadın Kuruluşunun çalışmalarıyla hazırlanmıştır.
KA - DER bütün çalışmalara katılmıştır. Ayrıca "HAYDİ KADINLAR MECLİSE" yazılı bir pankart
hazırlayıp, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinin giriş kapısına astırılmıştır.
9.12.2005
Narlıdere Belediyesinin hazırladığı "iNSAN HAKLARI VE KADIN" konulu panele katılım.
15.12.2005
Ege Art Sanat Fuarı açılışı A.K.M.' de
21.12.2005
Kent Konseyi Prof. Dr. Nurselen TOYGAR,’ Türkiye ve İzmir'de sağlık’ konulu konferansa katılım
Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu.
23.01.2006
Emekli General Hurşit TOLUN’UN ülke şartlarının kötüye gidişine sadece Sivil Toplum
Kuruluşlarıyla önlem alınabileceği inancıyla, Sivil Toplum Kuruluşu Başkan ve yönetim kurulu
üyeleriyle yaptığı toplantıya katılım.
30.01.2006
İKKB (İzmir Kadın Kuruluşları Birliği) Toplantısı
Toplantı öncesi Prof. Dr. Nurselen TOYGAR’IN beyin gücünü kullanma tekniği konulu seminer
verildi.
İKKB Yürütme Kurulu seçimi yenilendi. Başkanlığa yeniden Yıldız BELGER seçildi.
31.01.2006
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İzmir’de faaliyet gösteren siyasi parti il başkanları ile yapmayı planladığımız panel hakkında siyasi
parti il başkanlarına ilk ziyaret saat 16.30’da CHP İl Başkanı Sn. Selçuk AYHAN’A yapıldı. Panele
katılmayı kabul etti.
02.02.2006 Saat:10.00 – 12.30 Arası
Küçükyalı PTT Evinde aylık kahvaltılı toplantı yapıldı. Konuk konuşmacılar, eski bakanlarımızdan
Sn. Işılay SAYGIN; Kadın Hakları İzmir Şube Başkanı Ka-der İzmir Kurucu Üyesi Sn. Engin
DEMİR, Eski Başkanımız Sn. Sema ÖVGÜN. Aynı gün gündeme gelen kadınların kızlık soyadını
kullanamaması konusunda hükümetin tavrı eleştirildi.
02.02.2006 Saat: 15.00 DSP İl Başkanı Sn. Özdemir SÖKMEN ziyaret edildi. Panele katılımı
konusundan onay alındı.
03.02.2006 DYP Genel İdare Kurlu üyesi Sn. Emin DİNLETEN ziyaret edilip, panele katılımı
konusunda söz alındı.
04.02.2006 Türk Kadınlar Birliği İzmir Şubesinde Ulusal Uyanış Platformu kuruluş çalışmaları
yapıldı.
06.02.2006 Tülay AKTAŞ Güç Birliği Toplantısı. Vali Beyin eşi Sn. Olcay KÖKSAL, Büyükşehir
Belediye Başkanı eşi Türkegül KOCAOĞLU ve eski bakanlardan İmren AYKUT katıldı ve kurduğu
vakıf (ÇESAV) hakkında bilgi verdi.
08.02.2006 Saat: 10.30’da Karataş Gazeteciler Cemiyeti’nin Basın Merkezinde Soyadı Protestosu
hakkında basın açıklaması yapıldı.
08.02.2006 Saat: 15.00 Anavatan Partisi İl Başkanı Sn. Sedat DEMİRER ziyaret edildi. Panele
katılımı hakkında onay alındı.
10.02.2006 Kadın Hakları Koruma Derneği’nde Ulusal Uyanış Platformu tüzük oluşturma toplantısı
yapıldı.
13.02.2006 Saat: 13.00 Genç Parti İl Başkanı Sn. Cengiz ÜRETMEN ziyaret edildi. Panele katılım
sözü alındı.
17.02.2006 Türk Kültür Sanat Derneğinde Ulusal Uyanış Platformu toplantısında tüzük kesinleştirilip
birinci dönem başkanlık seçimi yapıldı. Sn. Engin DEMİR başkan seçildi.
21.02.2006 Saat: 10.00 – 17.00 arası
Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde Türkiye Emekli Subaylar Deneği Bornova Şubesinin
başkanlığında hazırladığı Küresel Bakış Açısıyla Türkiye AB İlişkileri ve Açılım Alternatifleri
paneline katılım.
23.02.2006 Saat: 14.00 İzmir’de faaliyet gösteren 5 siyasi parti il başkanıyla Kadının Siyasetteki Yeri
ve Kota konulu panel gerçekleştirildi. Paneli Prof. Dr. Canan BALKIR yönetti. Katılan siyasi partiler;
CHP, DSP, ANAVATAN, DYP ve GP. AKP ve MHP davet edilmesine rağmen panele katılım
göstermemişlerdir.
27.02.2006 İKKB toplantısı. “4320 Sayılı Yasa, Yeni TCK Kanunu Uygulamaları” konulu bir seminer
düzenlendi. Vali Beyin eşi Olcay KÖKSAL, Belediye Başkanının eşi Türkegül KOCAOĞLU ve Işılay
SAYGIN katıldı. Işılay SAYGIN, kanun hakkında bilgi verdi.
02.03.2006 Saat: 14.00. 150. Yıl PTT Evi’nde aylık toplantı yapıldı. Konuşmacı NLP Uzmanı Tolga
GÜRLEYEN, kadınlara özgüven kazandırma korkularımızdan ve kötü huylarımızdan kurtulma
tekniklerini içeren bir konuşma yaptı. İlgiyle izlendi.
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06.03.2006 Tülay AKTAŞ Güç Birliği Toplantısına katılım. Vali Beyin eşi ve Işılay SAYGIN da
toplantıya katıldı.
06.03.2006 Saat:18.00 İzmir Soroptimist Kulübü’nün Latife Hanım Köşkü’nde açtığı Cumhuriyet
Kadınları Şapka sergisinin açılışına katılım. Nostalji yüklü bir sergiydi. Verdiği mesaj da önemliydi.
08.03.2006 Saat: 11.00’de Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’na çelenk koyma
merasimi yapıldı. Heykelden, Konak AKM’ye kadar tüm kadınlar bando eşliğinde yürüyüş yaptı.
AKM’deki programdan 15.30’da ayrılıp EBSO’ya geçildi. Başkan Yezdan BİLBAN günün anlam ve
önemini belirten bir açılış konuşması yaptıktan sonra, EBSO ve KA-DER işbirliğiyle hazırlanan
“Günümüzde Kadının Yeri” konulu panele geçildi. Panelistler Işılay SAYGIN, Suat ÇAĞLAYAN,
Meltem ÖZKAYA, Ercan TATLIDİL. Belediye Başkanının eşi Sn. Türkegül KOCAOĞLU panelimizi
onurlandırdı.
10.03.2006 Saat: 09.00 Güzelbahçe Rotary Kulübünün davetlisi olarak KA-DER’i anlatmak üzere
toplantılarına katıldık. Başkan Yezdan BİLBAN KA-DER’i, Meltem ÖZKAYA’da Kotayı anlattı.
Yezdan BİLBAN ve Meltem ÖZKAYA’ya birer onur belgesi Rotary Kulübü tarafından verildi.
10.03.2006 Saat: 10.30 Gazeteciler Cemiyeti’nin Karataş Basın Merkezinde Ulusal Uyanış
Platformunun basına açıklaması yapıldı. 30 dernekle birlikte, Ka-der de bu oluşumun içinde yer aldı.
10.03.2006 Saat: 11.30 Hürriyet Gazetesi yazarı Sn. Hakan TARTAN ziyaret edildi. Gazetede KADER’e geniş yer verildi. Faaliyetlerimizde birlikte çalışma kararı aldık. İleriki faaliyetlerin de
gazetede yer alacağı konusunda söz alındı.
10.03.2006 Saat: 14.30 TÜLOV’da Prof. Dr. Nurselen TOYGAR’ın “Cumhuriyet ve Kadın” konulu
sunumuna katıldık.
10.03.2006 Saat:17.30 Konak Best Western Otel’de EKAM Müdürü Prof. Dr. Seval SEKİN’in görevi
Prof. Dr. Nurselen TOYGAR’a devretmesinden dolayı Seval Hoca onuruna İKKB’nin verdiği yemeğe
katılındı.
11.03.2006 Saat:14.00 Konak AKM’de Hurşit TOLON Paşa’nın “21. Yüzyılda Türkiye” konulu
konferansına katılım.
18.03.2006 Saat: 14.30 Narlıdere AKM’de “Mustafa Kemal’le Çanakkale’den Türk Devrimi” konulu
panele katılındı.
20.03.2006 Saat: 14.00 Kadın Hakları Koruma Derneği’nde Ulusal Uyanış Platformu toplantısına
katılım.
21.03.2006 İzmir Müftülüğü’nün daveti üzerine akşam, yemekli toplantıya katılım. Amacı, “Kutlu
Doğum Haftası” etkinliklerinde Sivil Toplum Kuruluşlarıyla birlikte çalışmak ve program konusunda
bilgi almak.
24.03.2006 Saat: 10.00 – 12.30 arası Küçükyalı PTT Evinde aylık toplantı yapıldı. Toplantıya eski
bakanlardan İmren AYKUT katıldı. Çok verimli geçti. Katılım gayet iyiydi (55 kişi). İmren AYKUT,
İzmir’de olduğu zamanlarda toplantılarımıza katılmak istediğini belirtti. Toplantı Hürriyet Gazetesinde
yayınlandı.
27.03.2006 İKKB Aylık toplantısına katılım.
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28.03.2006 Saat:13.30 Büyükşehir Belediyesi Çetin EMEÇ Salonunda, İzmir Tabipler Odası Başkanı,
Pratisyen Hekimler Odası Başkanı Genel Sağlık Sigortasının getirdiği olumsuzlukları anlattı. Halkın
bu konuda bilgilenmesi gerektiği belirtildi.
30.03.2006 Saat: 16.00 Halkın Yükselişi Partisi İl Başkanı Sn. Alptekin DÜVEN’in basına tanıtılması
sırasında verilen kokteyle katılım.
03.04.2006
Tülay Aktaş güç birliği toplantısına katılım.
İzmir Tabipler Odası Başkanı Zeki GÜL, Genel Sağlık Sigortasının tanıtımı, uygulamada yaşanacak
zorlukların halka yansıması anlattı.
NLP Tanıtım Konferansı; Konuşmacı: Necati GÜRKAN
04.04.2006
CHP Kadın Kolları Toplantısına katılım.
05.05.2006
Göztepe Soroptomist Kulübü’nün kermesine katılım.
09.06.2006
Saat:14.00 Genç Parti Konak İlçe Kongresi’ne katılım.
Saat:15.30 Halkın Yükselişi Partisi’nin genel başkanı Yaşar Nuri ÖZTÜRK’ÜN “Türkiye Üzerinde
Bitmeyen Oyun” konulu konferansa katılım.
10.04.2006
Birleşmiş Milletlerce düzenlenen “Kadınların ve Çocukların Haklarının Korunması” konulu toplantıya
katılım
17.04.2006
Saat:14.00 Ulusal Uyanış Platformu toplantısı. Kadın Hakları Koruma Derneği’nde yapıldı.
19.04.2006
Aylık toplantı. Konuk Konuşmacı: Dr. Olcay VELİOĞLU
3 dönem İl Genel Meclis Üyeliği yapan Dr. Olcay VELİOĞLU, nasıl aday olduğunu ve il genel
meclisinde yapılan çalışmaları anlattı.
İkinci konuşmacımız, Pratisyen Hekimler Derneği Başkanı Hasan DEĞİRMENCİ, genel sağlık
sigortasının uygulamadaki zorluklarını anlattı.
20.04.2006
İzmir Kadın Kuruluşları toplantısına katılım. Toplantı öncesi Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Yrd.
Doç. Dr. Dilek İMANÇER, “Kadın ve Medya” konulu seminer verdi. Toplantıya Sosyal Hizmetler İl
Müdürü Zekeriya ERTAŞ katıldı. Koruyucu aile uygulamasını anlattı. Yılın annesi olarak bir
koruyucu anneyi seçmemizi önerdi. İKKB’de ilk defa yılın annesini seçme kararı alındı. Yapılan
oylama sonucu Aydan YÜCER seçildi.
26.04.2006
Saat: 14.00 – 16.00 arası Haftada iki saat 4 hafta devam edecek NLP eğitimine katılım.
28.04.2006
Saat:14.00 Ulusal Uyanış Platformunun hazırladığı “Ulusal Eğitim Ulusal Egemenlik” konulu panele
katılım.
01.05.2006
Saat:11.00 – 13.00 arası Tülay AKTAŞ Güç Birliği Toplantısına katılım.
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03.05.2006
Saat:14.00 – 16.00 NLP Eğitim Programına katılım.
06.05.2006
Saat:11.30 Cumhuriyet Meydanı
Saat:12.30 Fuar İsmet İnönü Kültür Merkezi “Türkiye Nereye Gidiyor” konulu panele katılım.
Panelistler: Yücel AŞKIN, Emin ALICI, İzmir Baro Başkanı Nevzat ERDEMİR, Acar SAVACI
08.05.2006
Saat: 15.00 Anavatan Partisi Kadın Kolları toplantısını ziyaret
10.05.2006
Saat: 14.00-16.00 “NLP” Eğitimine katılım
11.05.2006
Saat:13.00 Ankara Ka-Der’in düzenlediği “Politika’da Kadın Olmak” konulu eğitim programına
katılım
Saat: 10.30 Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi’nde Ulusal Uyanış Platformu’nun
düzenlediği “İzmir’in İşgali ve Türk – Yunan İlişkileri” konulu panele katılım
12.05.2006
Saat: 14.00 Güzelyalı Kültür Merkezi’nde İKKB (İzmir Kadın Kuruluşları Birliği) tarafından yılın
annesi seçilen Ayhan Yücel’e plaket verilme törenine katılım
15.05.2006
Saat: 13.00 – 15.00 arası İzmir’in halen Parlamento’da görev yapan kadın milletvekilleriyle
düzenlediğimiz panel gerçekleştirildi. Panel’in konusu: “Milletvekillerimizin Dünü ve Bugünü”
adaylık süresinde ve seçildikten sonra yaptıkları çalışmaları ileride aday olacak kişilere deneyim
olması açısından önem taşıyordu. Panelimize katılan kadın milletvekilleri CHP’den Canan Arıtman ve
Türkan Miçoğulları, Anavatan Partisi’nden Serpil Yıldız. Ak Parti’den Nükhet Hotar’ı da davet ettik
fakat katılamayacağını bildirdi.
Panel yerel televizyonlardan Ege TV ve Sky TV’de yer aldı. Yeni Asır gazetesinde de yer aldı.
17.05.2006
Saat: 09.00 – 10.00 arası Yerel Kanal Sky TV’de canlı yayın “Günaydın Türkiye” programına KaDer’in çalışmalarından bahsetmek üzere davet edilen Başkan Yezdan BİLBAN katılmıştır.
17.05.2006
Saat: 14.00 NLP Eğitimi dördüncü ve son hafta katılımı.
18.05.2006
Saat:12.00 Cumhuriyet Meydanı’nda Danıştay’a yapılan saldırıyı lanetlemek için tüm sivil toplum
örgütler, İzmir Barosu, İzmir Tabipler Odası ve Üniversitelerle yapılan protesto eylemine katılım.
19.05.2006
Saat:09.30 Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene katılım.
29.05.2006
İKKB Toplantısına katılım. Toplantı öncesi “Kadın ve Beden Dili” konulu bir saatlik seminer
programında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü Yrd. Doç Dr. Müjde Ker
DİNÇER, konuşmacı olarak katılmıştır.
02.06.2006
PTT Evi aylık toplantı. Konuk konuşmacı eski Milletvekillerimizden Av. Metin ÖNEY, Meclis
çalışmaları konusunda bilgi verdi.
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05.06.2006
Tülay Aktaş Güç Birliği toplantısına katılım.
08.06.2006
Ankara KA-DER’in hazırladığı projenin İzmir ayağına katılım.
10–11.06.2006
KA-DER Genel Merkezi’nin “TOPLUMSAL CİNSİYET VE KOTA” konulu 2 günlük eğitim
programına yönetim olarak katılım.
19.06.2006
Ulusal Uyanış Platformunun Kadın hakları koruma derneğindeki toplantısına katılım. Konuk
konuşmacı CHP Milletvekili SN Türkan MİÇOĞULLARI.
20.06.2006
SKY TV’nin daveti üzerine canlı yayın programına Bşk. Yezdan BİLBAN KA-DER’in amacını ve
çalışmalarını anlatmak için katılmıştır.
22–23–24.06.2006
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Marmara Vakfı ve İzmir Ticaret Odasının birlikte hazırladığı 1. Kadın
Çalışmaları Kurultayı’na katılındı. Kurultayın 3. günü KA-DER yönetim kurulu üyemiz Doç. Dr.
Meltem Onay ÖZKAYA “Toplumsal Cinsiyet” konulu bir sunum yaptı.
03.07.2006
Tülay Aktaş Güç Birliği toplantısı. Vali beyin eşleri ve Büyük şehir Belediye Bşk. eşlerinin katılımıyla
geçekleştirildi.
17.07.2006
Ulusal Uyanış Platformunun toplantısına katılım.
04.09.2006
Tülay Aktaş Güç Birliği toplantısına katılım.
11.09.2006 Tülay Aktaş Güç Birliği kuruluş yıldönümü kutlama töreni için çalışma toplantısına
katılım.
18.09.2006 UUP Aylık toplantısına katılım.
20.09.2006
Yerel Gündem 21 tarafından Almanya’dan davet edilen Türk Alman Dostluk Derneği üyelerinin özel
daveti üzerine Bşk. Yezdan BİLBAN KA-DER’in kuruluş amacı tanıtımı ve çalışmalarının anlatıldığı
panele katılmıştır. Soru, cevapla devam eden panelde KA-DER’e ilgi çok güzeldi.
21.09.2006
Almanya’dan gelen misafirlerin daveti üzerine asansör restorantta akşam yemeğine Bşk. Yezdan
Bilban katılmıştır.
22.09.2006 Saat 10.00 – 12.00 arası
Prof. Dr. Nursel Telman tarafından verilen “Pozitif Düşünce, Stres yönetimi ve Motivasyon” konulu
seminere katılım.
Saat 14.00
Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç birliği kuruluş yıldönümü kutlama törenine katılım.
25.09.2006
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İKKB - EKAM toplantısına katılım “Kadın Siyaset ve Kota” konulu aktivitenin başlanması için
komisyon kuruldu. Bu çalışmada KA-DER öncelikli görevli tüm STK’larla birlikte televizyonda
siyaset meydanı benzeri bir program yapılması planlandı.
02.10.2006
Tülay Aktaş Güç Birliği toplantısına katılım. Alzheimer Derneği bşk. Dr Aysel GÜRSOY tarafından
hastalığın tanımı ve tedavisi anlatıldı.
07.10.2006
Anavatan Partisi Konak İlçe Gençlik Kollarının düzenlediği “Türkiye’nin Geleceği Geleceğin
Türkiye’sini Tartışıyor” konulu panele davet edilen Bşk. Yezdan Bilban ve yönetim kurulu üyemiz
Doç. Dr. Meltem Onay Özkaya panelist olarak KA-DER’i temsilen katıldılar.
10.10.2006
Kadın Hakları Koruma Derneği iftar yemeğine katılım.
12.10.2006
KA-DER in düzenlemiş olduğu “TOPLUMSAL CİSİYET ve KOTA” konulu eğitim programı EBSO
meclis salonunda gerçekleştirildi. Katılımcı siyasi partiler CHP, AKP, ANAVATAN, DYP, GENÇ
PARTİ, HYP, Eğitimciler Sema ÖVGÜN, Nuriye ÇELİK, Müjgan GÖNENÇ.
12.10.2006
KA-DER in EBSO restoranında düzenlediği iftar yemeği geçekleştirildi.
04.11.2006
Selahattin Akçiçek Kültür merkezinde Sroptomist Derneği’nin 30.uncu kuruluş yıldönümüne katılım.
04.11.2006
Üyelerimizden Yaşar Danışın kızının nikâh merasimine yönetim olarak katılım.
06.11.2006
Tülay Aktaş Güç Birliği toplantısına katılım.
06.11.2006
İKKB-EKAM toplantısı 5 Aralık hazırlık çalışmalarına katılım.
09.11.2006
PTT evinde aylık toplantı konuk konuşmacı Genç Parti genel Bşk. Yrd. Eski Milletvekili Sn. Gönül
Saray ALPHAN siyasette yaşanılan zorluklar ve seçim çalışmalarını anlattı.
13.11.2006
ESTOP (Ege sivil toplum kuruluşları birliği) toplantısı 4 Aralıkta ESTOP ve İKKB ile siyasi parti
genel başkan yardımcılarının katılımıyla yapılması planlanan panel çalışmasına katılım.
18.11.2006
Bşk. Yezdan BİLBAN, İzmir LİFE dergisiyle geleceğin liderleri nasıl olmalı KA-DER in çalışmaları
nelerdir konulu bir röportaj gerçekleştirdi. İzmir LİFE dergisin Aralık sayısında yayınlandı.
20.11.2006
Ulusal Uyanış Platformu toplantısına katılım
22.11.2006
ESTOP’la 4 Aralıkta yapılması planlanan panel çalışmasına katılım.
24.11.2006
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Narlıdere AKM de yapılan Kadın Kurultayına katılım.
25.11.2006
Kadına karşı her türlü şiddeti kınama günü dolayısıyla İKKB-EKAM da basın açıklamasına katılım.
27.11.2006
Selahattin Akçiçek Kültür merkezinde Konak Belediyesi ve Kadın Hakları Koruma derneğinin
düzenlediği Kadınlar şiddeti konuşuyor yetkililer cevaplıyor konulu panele katılım.
29.11.2006
ESTOP toplantısına katılım.
30.11.2006 KOTA çalışma gurubuyla yapılan toplantıda TV kanalları ile gazetelerle konuşma kararı
alındı.
04.12.2006
Sel. Akç. Kül. Merkezi’nde ESTOP’la birlikte yapılması planlanan “72. YILINDA SİYASETTE
TÜRK KADINI” konulu panel 13 siyasi parti genel bşk. yardımcısının katılımı ile gerçekleştirildi.
05.12.2006
Kadına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 72. yıldönümü dolayısıyla saat 11.00’da heykelde
çelenk koyma merasimi ve basın açıklaması AKM’ye yürüyüş. Atatürk ve Türk kadını sergi açılışı
İKKB’den Yıldız BELGER, EKAM’dan Prof. Dr. Nurselen TOYGAR, Büyükşehir Bel. Bşk. Eşi
Uzm. Dr Türkegül KOCAOĞLU ve Vali beyin eşleri. Olcay KÖKSAL konuşmaları ve Atatürk’ün
manevi kızı Ülkü ADATEPE’nin söyleşisinden sonra İzmir KA-DER’in davetlisi olarak gelen KADER genel merkezi yönetim kurulu üyesi Gazeteci yazar Sn. Pınar TÜRENÇ, “CİNSLER ARASI
EŞİTLİK VE SİYASETTE KOTA” konulu bir sunum yaptı.
05.12.2006
Vali beyin eşleri Sn. Olcay KÖKSAL’ın davetlisi olarak STK başkanları ve misafirimiz Pınar
TÜRENÇ ile akşam yemeğine katılım.
08.12.2006
Aylık toplantı konuk konuşmacı. Eski Milletvekili DYP. MKYK üyesi Sn. Güler ASLAN Kadınların
mutlaka siyasete girmelerini söyledi ve el ele verip güç birliği oluşturdukları takdirde mutlaka başarıyı
yakalayacaklarını belirtti.
16.12.2006
Anavatan Partisinin daveti üzerine konak ilçe gençlik kollarının düzenlediği Dokuz Eylül Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enst. Müd. Prof. Dr. Ergün AYBARS’ın “Gençler ve Siyaset”
konulu konferansına katılım.
18.12.2006
UUP Toplantısına KA-DER adına katılım.

23.12.2006
KA-DER, İKKB, EKAM la birlikte çalışmaları yapılan KOTA kampanyası kapsamında Kıbrıs
Şehitleri Caddesi girişinde imza kampanyası gerçekleştirildi. 2500 imza toplandı.
25.12.2006
İKKB toplantısında siyasi partilerden davet edilen temsilcilerden KOTA ve kadına şiddet konusunda
destek istendi. 16.01.2007’de EGE TV’de siyasi partilerden Milletvekili veya yetkililerin katılımı ile
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“SİYASET MEYDANI” benzeri bir program yapılacağı bildirildi. Programa KA-DER adına Bşk.
Yezdan Bilban katılacaktır.
12- 23 Şubat 2007
Siyasi partilerin Kadın Kolları ziyaret edildi.(CHP, AKP, ANAP, DYP,GP, HYP)
26 Şubat 2007
EKAM (Ege Üniversitesi Kadın Araştırma Merkezi) da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlamaları ile
ilgili toplantıya katılındı.
7 Mart 2007
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açılaması yapıldı. Haber tüm yerel basında yer aldı.
8 Mart 2007
Dünya kadınlar günü nedeniyle İzmir Cumhuriyet Meydanında Atatürk Heykeline çelenk koyma
töreni yapıldı . Gün boyu yapılan etkinliklere KA-DER yönetimi ve üyelerinin tam katılımı sağlandı.
9 Mart 2007
İzmir TV’de yayınlanan “Politik Yaklaşım” adlı programa konuk olan Şube Bşk.Tülin Dilşen kadının
siyasetteki yerini anlattı.
10 Mart 2007
9 Mart’ta yapılan Programın özeti, İzmir TV bünyesindeki Yeni Asır Gazetesi’nde yayınlandı.
24-25 Mart 2007
ESTOP (Ege Sivil Toplum Birliği) tarafından Tüm kadın Sivil Toplum Örgütlerinin de işbirliği ile 1.
KADIN KURULTAY’ ı yapıldı. Türkiye genelinde 1200 partili kadının katıldığı kurultayın
düzenlenmesinde KA-DER görev almış, yönetim kurulu üyeleri tüm komisyonlarda görev almıştır.
1-5 Nisan 2007
Kapmaya ile ilgili afişler otobüs,deniz otobüsü,vapur ve metrolara astırıldı.
05 Nisan 2007
“MECLİSE GİRMEK İÇİN ERKEK OLMAK ŞART MI?” kampanyası yerel basına tanıtıldı.
Kokteyle İzmir protokolü, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları ve tüm Ka-Der üyeleri davet edildi.
6 Nisan 2007
5 Nisan’da yapılan büyük manşetlerde yer alan basın açıklaması , Ege Bölgesi’nin tüm yerel
gazetelerinde ve Sabah Gazetesi ulusalında yer aldı.
10 Nisan 2007
İzmir TV’ de seçim kampanyamızın tanıtımı tekrarlandı. 11Nisan günü Yeni Asır Gazetesi programın
özetine geniş yer verdi.
16-21 Nisan 2007
1. Kadın Kurultayının sonuç bildirgesinin hazırlanması çalışmalarına katılım.
9 Mayıs 2007
Şube başkanı Tülin Dişlen Yaptığı basın toplantısıyla, kadınları aday olmaya çağırdı.Basın açıklaması
yerel medyada yer aldı.
14-19 Mayıs 2007
Tarihleri arasında tüm partilerin Milletvekili ay adaylarının katıldığı 25 kişilik Siyaset Okulu açıldı.
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30 Mayıs 2007
Tüm partilerden gelen kadın milletvekili aday adayları ile Ka-Der yönetim ve üyelerinin katılımı ile
“BU MECLİSTE KADIN ŞART” kampanyamız ve “KADIN SİYASET PROĞRAMI” BASINA
tanıtıldı.
31 Mayıs 2007
Kampanya ile ilgili rozetler Alsancak Kıbrıs Şehitler Bulvarında vatandaşa dağıtıldı.
Kampanya çalışmaları tüm yerel basında yer aldı.
1-4 Haziran 2007
Siyasi Parti İl Başkanlarıyla , Kadın milletvekili aday adaylarının seçilebilir sıralarda yer alabilmeleri
ile ilgili görüşmeler yapıldı.
22-Temmuz 2007 tarihinde yapılacak olan Genel Seçimlerde İzmir Millet vekili adayı olarak
partilerin listelerinde yer alan kadın adayların seçim büroları ziyaret edildi. Seçim kampanyaları
sırasında yararlanacakları Ka-Der’in basılı yayınlarından armağan edildi.
2 Ağustos 2007 Yönetim ve üyelerle dernek binasında yapılan toplantıda genel seçim sonuçlarının
değerlendirmesi yapıldı.
13-25 Ağustos 2007 tarihleri arasında Milletvekili olarak meclise giden kadın milletvekillerimize fax
ve e-mail aracılığı ile kutlama mesajları gönderildi. İzmir’den seçilen 4 kadın milletvekilimiz ,kendi
siyasi parti binalarında, bizzat ziyaret edilerek tebrik edildi.
3 Eylül 2007 Tülay Aktaş Güç Birliği’nin düzenlemiş olduğu “iletişim” konulu söyleşiye dernek
üyelerimiz ve yönetim üyeleri katıldı.
10 Eylül 2007 Kona belediyesi
bünyesinde kurulmasını talep ettiğimiz KONAK KADIN MEÇLİ
için İKKB başkanı ve Konak Belediye Başkanı ile toplantı yapıldı.
24 Eylül 2007 İKKB toplantısına katılındı.Konak Kadın Meclisi ile ilgili çalışmalara devam edildi.
KA-DER olarak Kadın Meclisinin Kurulması ve daha sonraki çalışmaları için deneğimiz
yönetiminden iki kişi görevlendirildi. Konak Kadın Meclisi Başkan Yardımcısı olarak yedek yönetim
kurulu üyemiz Emine Şadoğlu’nun seçilmesi sağlandı.
4 Ekim 2007 Çetin Emeç salonunda “Cumhuriyet Kazanımları” adlı toplantıya katılım. Toplantıyı
yöneten EKAM başkanı Nurselen Toygar.
19 Ekim 2007 Yeni Sivil Anayasa taslağı ile ilgili basın açıklaması.
Ege Sivil Toplum Birliği’nin toplantı salonunda,Anayasa Kadın Pilatformu üyesi olan dernek
temsilcilerinin, derneğimizin yönetim kurulu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Basın açıklamasına tüm yerel basın geldi. Ege ve Yeni Asır TV akşam haberlerinde geniş yer verdi.
22 Ekim 2007 Edebiyat Buluşmaları.EKAM tarafından düzenlenen toplantıya katılındı.
Çalışmalara,derneğimizden katılımcı olarak yönetim kurulu üyesi Yaşar Danış’ın katılmasına kara
verildi.
29 Ekim 2007 Cumhuriyet bayramı törenine katılım. İKKB adı altında tüm kadın dernekleri ile kortej
yürüyüşüne katılım.
29 Ekim 2007 Saat 15 00 de Yeni Asır TV “Kentin Sesi” konulu programa derneğimiz başkanı konuk
olarak katıldı. Atatürk’ün kadına bakışının konu edildiği programda yeni sivil anayasa taslağına da
değinildi
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5 Kasım 2007 İKKB toplantısına katılarak Yeni Sivil Anayasadaki yapılan değişiklikler
anlatıldı.Genel Başkanımızın Basın açıklaması,fotokopi olarak,kota Kitabı ile birlikte 27 kadın derneği
temsilcisine dağıtıldı.
24 Kasım 2007 Çiğli Kaymakamlığının Halk Eğitim Derneği kursiyerlerine verdiği Kadına Karşı Şidet
Konulu Söyleşiye katılındı.
25 Kasım 2007 EKAM la birlikte tüm kadın dernekleri başkanlarının katıldığı basın açıklaması
yapıldı. Basın açıklamasının sözcülüğünü EKAM başkanı Nurselen toygar yaptı.Konu başlığı “Şiddete
Hayır”
5 Aralık 2007 Türk Kadının Seçme ve Seçilme hakkının verilişinin yıldönümü kutlamaları yapıldı.
Tören Cumhuriyet Meydanı Atatürk Heykeline çelenk koyma töreni ile başladı.Daha sonra Kortej
olarak İsmet İnönü Sanat Merkezi’ne gidildi.Türk Kadını adlı fotoğraf sergisi açılışından sonra Konuk
Konuşmacılar dinlendi.
Derneğimizin açtığı stantta “Kotaya Evet” imza kampanyası yürütüldü.Gelen katılımcılara KADER’in Yeni Sivil Anayasa ile ilgili el ilanı dağıtıldı.
22 Aralık 2007 Yıl sonu itibariyle üyelerle toplantı yapıldı. Toplantıda
2007 yılında yapılan
çalışmaların değerlendirilmesi yapıldı.
2008 yılı çalışma planı oluşturuldu.
Anayasa Kadın Platformunun ikinci basın açıklamasının metni okunarak üyelerimizin konu ile ilgili
bilgilenmesi sağlandı.

KADIKÖY ŞUBEMİZ:
Yaptığımız ilk toplantımızda Sivil Toplum Örgütleri ile özellikle partilerle sıkı işbirliği kararı aldık.
Bu karar doğrultusunda;
KESK KADINLAR KOLU BAŞKANLIĞI, KADIN DAYANIŞMA DERNEĞİ, DOĞA İLE BARIŞ
DERNEĞİ, TÜKETİCİ BİLİNCİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ, BASİSEN, CUMHURİYETÇİ
KADINLAR DERNEĞİ, ÇAĞDAŞ YAŞAMI
DESTEKLEME DERNEĞİ, EĞİTİM-SEN,
TÜKODER, TÜRK KADINLAR BİRLİĞİ, YENİ ÇAĞDAŞ
KADINLAR
DERNEĞİ,
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ, DOĞRUYOL PARTİSİ, ANAVATAN PARTİSİ, İŞÇİ
PARTİSİ, CUMHURİYET HALK PARTİSİ, HALKIN YÜKSELİŞİ PARTİSİ, MİLLİYETÇİ
HAREKET PARTİSİ
Ve bunlar gibi daha birçok Sivil Toplum Kuruluşu ziyaret edildi ve birçoğu ile çok sıcak ilişkiler
kuruldu. Bu ziyaretlerde hem Ka-Der anlatıldı ve hem de KOTA’nın önemi vurgulanıp destek istendi.
Özellikle parti ziyaretlerine çok önem verildi. Bu bağlamda mümkün olduğunca partilerin
etkinliklerine katılmaya gayret sarf edildi ve ilişkilerin sıcak tutulmasına özen gösterildi.
Ayrıca 8 Mart 2005 te Emekçi Kadınlar Gününde Benal Yazgan Anavatan Partisi İl binasında yapılan
söyleşide yer alarak yine KOTA’ yı anlattı.
Doğal olarak ziyaret edilen Sivil Toplum Örgütleri de derneğimizi ziyaret ederek bizlere başarılar
dilediler.
4 Ekim 2005’te Kadıköy Belediyesini ziyarete gelen Berlin Kreuzberg Belediyesi’ne bağlı çeşitli sivil
toplum kuruluşlarının temsilcilerini üyemiz Zafer Berkol’un bize yönlendirmesi bizim için önemli
bir Sivil Toplum ziyareti oldu. Bu nedenle kendisine teşekkür ediyoruz.
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5 Aralık 2005 te Kadıköy Belediyesince kadının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin yıl dönemi
nedeniyle düzenlenen Kadının siyasetteki yeri çalıştayına katılarak sonuca önemli katkılar sağlandı.
Çevreye olan duyarlılığımızın bir göstergesi olarak Göztepe Parkının betonlaşmasına karşı yapılan
etkinliğe katıldık.
AYLIK SÖYLEŞİLER
Her ayın ilk perşembesi yapılan genişletilmiş üye toplantılarını , söyleşilere döndürerek salonlara
taşıdık ve daha geniş üye kitlesine ulaşmaya çalıştık
Yapılan soyleşiler,
29 Kasım 2005 Atatürk’çülük ve Avrupa Birliği
Nazan Moroğlu-Ümit Zileli
5 Mayıs 2005 YURDUMUZ ANADOLU,MECLİSİMİZ BABA DOLU
Konuşmacı Fatma Nur Günur
Bu soyleşide ayrıca 13 SivilToplum Örgütü temsilcisi de 5’er dakikalık konuşmalar yaptılar.
Bu toplantı ayni zamanda Ka-Der ile Doğru Yol Partisi’nin yakınlaşmasını sağladı.
15 Ocak 2005 UNUTANLAR,UNUTTURANLAR ya da
HATIRLAYAMADIKLARIMIZ
Atilla Çİlingir
16 Şubat 2006 KANDAŞLIK - DİNDAŞLIK - YURTTAŞLIK
Cengiz Özakıncı
KİŞİSEL GELİŞİM DERSLERİ
2005 yılının Ocak ayından Haziran ayına kadar üyelerimize Ayfer Önder İngilizce ,
Solmaz Havuz tarafından da kişisel gelişim dersleri verildi.
Bu nedenle sevgili üyemiz Ayfer Önder’e ve kuruluşumuzdan bu yana bizlerle birlikte olan ve
desteklerini esirgemeyen Sn Solmaz Havuz’a teşekkür ediyoruz.
Kezban Mutlu,Ayşe Meral Demirkan ,Deniz Çürük,Özge Önal’ın bulunduğu proje komisyonu
“Adaletin Işığı” adını verdikleri ve 800 kadına eğitim vermeyi amaçladıkları ve AB.den fonlamayı
düşündükleri proje ,için çok çalıştılar.
Ama maalesef bu proje fonlanamadı. Bu çalışmalarından dolayı arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
GERÇEKLEŞEN PROJELER
1- Bizden önce görevde olan arkadaşlarımızın hazırladıkları ve Hollanda Konsolos’luğundan
fonladıkları CEDAW projesi, 1 Mart 2005 tarihinde Zübeyde Hanım Kokteyl salonunda
katılımı yüksek bir toplantı ile eğitimlere başladı. Başlangıçta 800 kadına ulaşılması
hedeflenen bu proje çok başarılı olmuş ve 1200 kadına ulaşılmıştır.
Son toplantı 29 Eylülde yapılmış ve proje bu toplantı ile proje sonlanmıştır.
Ayrıca 800 adet kitap basılmış ve dağıtımı yapılmıştır.
Bu projede çalişan başta Vecihe Tunca olmak üzere Aynur Oldaç, Saliha Karakuzulu, Seyhan
Ekşioğlu, Halide Başkaracaoğlu, Perihan Tekeli , Elif Gözneli ve Sema Baran’a teşekkür
ederiz.
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2- Genel Merkez tarafından başlatılan Toplumsal Cinsiyet ve Kota konulu projenin Kadıköy
ayağı olarak, 13 Kasım 2006 da özellikle yeni üyelerimiz için düzenlediğimiz seminerde Kübra
Ersoy TOPLUMSAL CİNSİYET, Raziye Anlı KOTA’yı anlattılar. Başarılı geçen bu seminer
için her iki arkadaşımıza da teşekkür ediyoruz.
3- HANIMELİ KÖPRÜSÜ
Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hayata geçirmeye çalıştığımız projelerden biriydi.
Bu projenin birkaç tane amacı vardı.
a) Kadınların kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.
b) Bunu yaparken siyasi partili , Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri ve Ka-der üyelerinden
müteşekkil sınıflar oluşturarak , onları birbirleri ile tanıştırmak ve kaynaştırmak
c) Bu vesile ile sivil Toplum Kuruluşlarına ve partilere yeni üyeler kazandırmak
d) Doğal olarak Ka-der’e de yeni aktif üyeler kazandırmak
30 Mart 2006 da başlayan ve sekiz ay süren bu başarılı projenin hazırlanmasında ve
uygulanmasında yoğun emek sarfeden Kezban Mutlu, Meral Demirkan, Nesrin Akın,
Nermin Pişkiner ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
İlk sekiz haftalık eğitim olan “Örgüt içi İletişim Becerileri “eğitimine 56 arkadaşımız katıldı
ancak 51 arkadaşımız sertifikalarını aldılar.
2 Haziran 2006
da yapılan sertifika töreninden
önce Sn. LEYLA NAVARO
KISKANÇLIK VE REKABET konulu bir konferans verdi. Kurulduğumuz günden bugüne
kadar derneğimize ve özellikle şubemize gösterdikleri yakin ilgiden dolayı Sn. LEYLA
NAVARO’ya da teşekkür ederiz.
İkinci sekiz haftalık “Davranış Yönetimi “ seminerine
arkadaşımıza 20 Kasım 2006 da sertifikaları verildi.

55 arkadaşımız

başladı
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Yine bu sertifika töreninden önce Sn.Ayşe Gür Turaboğlu ve Sn.Solmaz Havuz tarafından
DUYGUSAL İSTİSMAR konulu bir söyleşi yapıldı.
Geri dönüşümleri yüksek olan bu projede, başlarken belirttiğimiz tüm hedeflerimize ulaştık. Bu
nedenle bizler hem umutlandık hem de çok sevindik.
Projenin tekrarlanması için de yoğun istekler alıyoruz. Şayet tekrar fonlayabilirsek devam
etmek istiyoruz.
4- SÖYLEYECEK SÖZLERİMİZ VAR
Gerçekleştirmek istediğimiz projelerimizden biri de, çeşitli partilere mensup kadınları, kadın
bileşkesinde bir araya getirerek, kadın bakış açısıyla ülke sorunlarımızı kürsüden birlikte
haykırmak, yan yana oturmak, birbirimizi alkışlamak, “Bu kadınlar asla birlikte çalışamaz“ tezini
bir anlamda çürütmekti. Ayrıca, partilerde siyaset yapan kadınlarımızın topluluk karşısında
konuşma yetilerini geliştirmek, özgüvenlerini arttırmaktı.
SÖYLEYECEK SÖZLERİMİZ VAR programına 5 parti katılım sağladı.
ANAP, DYP,HYP,CHP,İP .
Bu parti temsilcileri ile bir komite oluşturduk. Yapacağımız toplantı konularını birlikte tartışarak
tespit ettik. Bu toplantıların değişik partili kadınlarımızı bir araya getirmesi açısından çok faydası
oldu.
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- 27 Martta 2006 da KADIN - MEDYA – SİYASET Suadiye oteli
- 28 Nisan 2006 KADIN VE EKONOMİ – Suadiye Oteli
- 2 Haziran 2006 da KADIN VE LAİKLİK – KalamışYelken Klubu
Bu toplantıların hepsi yüksek katılımlı oldu ve katılımcılar beğenilerini dile getirerek bu tür
toplantıların daha sıklıkla yapılmasını istediler.
Yukarıda sıraladığımız kendi etkinliklerimizin dışında
sağladık.

oluşan

bazı etkinliklere

de katılım

8 Mart 2006 da 21 sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte Dünya Emekçi Kadınlar günü
kutlamalarına katıldık ve kullanılan sloganların KA-DER ‘in sloganları olması sağlandı.
- 8 Marttan sonra bu 21 sivil Toplum Kuruluşu bir araya gelerek Kadıköy Kadın Konseyi
kuruldu ve şubemizde bu konseyin içinde yer aldı ve 2007 yılı çalışması içerisine siyasette
kadının çoğalması konusu gündemine alınması sağlandı.
- 15 Mayıs 2006 Cumhuriyet Halk Partisi Kadınlar Kolunun düzenlediği sabah kahvaltısına
iştirak edildi.
- Mayıs ayında Doğru yol Partisinin düzenlediği bir öğle bir de aksam yemeğine iştirak edildi.
- 17Mayıs 2005 te ve 13 Mayıs 2006 Demokratik İlkeler Derneğinin toplantılarına katılım
sağlandı.
- İşci Partisinin Kadıköy İlçe teşkilatının daveti ile ilçe genel kuruluna gidildi.
- 4 Kasım 2006 da Ankara’da yapılan Cumhuriyet yürüyüşüne Ka-Der Kadıköy Şubesi olarak
katıldık
- 5 Aralık 2006 da Seçme ve Seçilme hakkını elde ettiğimiz günün Kadıköy’de
Yapılan kutlamalarına önlüklerimizle katıldık ve çok ilgi çektik.Kadın Konseyinin düzenlediği bu
etkinliğin basın açıklamasını da Benal Yazgan hazırladı.
-

20 nisan 2007’de Kalamış Yelken Klubunde “BIYIKLI KADINLAR –ERKEK OLMAK ŞART
MI” kampanyamızın Kadıköy’de tanıtımı yapıldı. Tanıtıma katılım çok yüksek oldu.
Tanıtım sonrası, Sn PINAR TÜRENÇ ve Sn.RUHAT MENGİ ile “ Türkiye ve Dünyada kadının
Siyasetteki Yeri “konulu bir söyleşi gerçekleştirildi. Son derece yararlı ve deneyimlerin aktarıldığı
çok güzel bir toplantı oldu. İki gün sonra da Ruhat Mengi köşesinde derneğimizin öneminden bahsetti.
Mayıs ayında dernek binamızda yapılan aylık genişletilmiş üye toplantımıza konuk olarak Marmara
Üniversitesi öğretim üyelerinden Sn. CANAN BEYKAL‘ın katılımıyla yine interaktif olarak Sanat ve
Kadın konulu bir söyleşi yapıldı.
6 Haziran 2007’de adaylık süreci içerisinde aday olan ve listelere giremeyen arkadaşlarımızın özellikle
davet edildiği bir kahvaltılı toplantı düzenlendi.
Bu toplantıya hem üye olmayan ama bizi tanımak isteyen hanımlar, yeni ve eski üyeler katıldılar.
Listelere giremeyen arkadaşlarımız
adaylaşma süreci içerisinde yaşadıklarını aktararak hepimize
önemli bilgiler verdiler.
Ayrıca mart ayı içerisinde Kadıköy Şubesinin geleneksel akşam yemeği yapıldı.

MANİSA ŞUBEMİZ:
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1. Önceki yönetim tarafından kirası ödenmediği için boşaltılan yerimiz olmadığından Emniyet
Müdürlüğünden Polis Lokalinde toplantılarımız için bir yer istenmiş ve bu isteğimiz kabul
edilmiştir.
2. Toplantılarımız Polis Lokalinde yapılmaya başlanmış, yazışmalarımız ve toplantı kararlarımız
bir arada alınıp. Yönetim Kurulu üyemiz Av. Serpil Yeşilyurt’un bürosu kullanılarak iletişim
sağlanmaya çalışılmıştır.
3. Kız çocuklarını okulla göndermeyen ailelerle birebir görüşülerek Haydi Kızlar Okula
kampanyası çerçevesinde kız çocuklarının okulla gitmesi sağlanmıştır.
4. Derneğimize gelir sağlamak amacıyla günlük kültür gezileri yapılmıştır.
5. KA.DER ile Hollandanın Politik Enstitüsünün birlikte yürütecekleri “Türkiye’de Kadının
Siyasette Güçlendirme Projesi” İzmir toplantılarına Başkan Ruken Şar katılmış ve üyelerimize
bilgiler vermiştir.
6. Manisa’da kurulan Yerel Gündem 21 Kadın Meclisi çalışmalarına destek verilerek
toplantılarına ve faaliyetlerine katılmıştır.
7. mahalle Muhtarıyla işbirligi yapılarak okuma-yazma kursları açılmış 3 ay sonunda kendilerine
belge verilmiştir.
8. Manisa öğretmen evinde yemekli bir toplantı düzenlenerek çocuklarımızın eğitiminde
neredeyiz konulu Pedegog kemal Çamlıyağlı ile Hakan Bozkır’ın konuşmacı olarak katılması
sağlanmıştır.
9. Gece kendi semtlerinde evlerinde elişi yapark ailelerine katkıda bulunmak isteyen
kadınlarımıza Pazar yerinde bir stant verilmesi konusunda Belediye Başkanına gidilerek
yardımcı olunmuştur.
10. Kenar mahallelerde Doç Dr. Nilgün Kök tarafından “Toplumsal Cinsiyet” konulu konferans
verilmiştir. Hanımlar tarafından beğenilerek tekrarı istenmiştir.
11. Manisa’da kadın sığınma evi yapılması için Belediye Başkanından yer istenmiş ve bu karar
belediyeden çıkmıştır.
12. Manisa barosu Av.Şenay Çöte ile görüşülerek “Kadının İnsan Hakları Projesine” yönelik
eğitim çalışması yapılmıştır.
13. 28 Şubat 4 Mart 2005 tarihinde Eskişehir’de “Kadını Siyasette Güçlendirme Projesi”
toplantısına başkan Ruken Şar katılmış ve gerekli bilgileri üyelerimize duyurmuştur.
14. Kadınlara Siyasete hazırlanma konusunda Mahalle ve semtler dolaşılarak Siyasi Partilerin
kadın kollarıyla işbirliği yapılarak bir anket düzenlenmiştir.”Laik düşünceyi hem siyaset
alanında hem de toplumsal alanda yaymak KA.DER olarak tüm üyelerimizin görevidir.
15. Kadını Siyasette Güçlendirme Projesi adı altında Mahalleler dolaşılarak toplantılar yapılmış
Eskişehir’de toplantılara katılan Başkan Ruken Şar bu bilgiler doğrultusunda Toplumsal
Cinsiyet hakkında konuşmalar yapmıştır.
16. Genel merkezimizce derneğimize gönderilen kota ile ilgili broşür ve stikırlar dagıtılmış ve
merkez bir stant açılarak halkımız bilgilendirilmiştir.
17. Yönderlik Eğitimi semineri sonucunda 10 üye arasına giren üyemiz Av. Serpil Yeşilyurt
bilgilerini aktarmıştır.
18. Deneğimizin kuruluşunun yıldönümü nedeniyle bir kahvaltı düzenlenerek derneğimize yeni
katılan üyeler tanıtılmış deneğimizi hakkında bilgi verilmiştir.
19. 5 Aralık 2005 günü yapılan “Türk Kadının Seçme ve Seçilme Hakkının” verilmesi ile ilgili
kutlama derneğimizce yapılmış.Atatürk büstüne çelenk konulmasından sonra öğretmen evinde
günün anlam ve önemini belirten toplantı yapılmıştır.
20. Yönetim Kurulumuzca Siyasi Patilerin kadın Kolları çeşitli zamanlarda ziyaret edilmiştir.
21. Kadınlarımıza yönelik şiddet ve kadınlarımızın siyasette katılımını teşvik konulu bir toplantı
yapılarak bu toplantıya kadınlarımızın eşleriyle katılması sağlanmıştır.
22. Mesir Şenlikleri nedeniyle derneğimize tahsis edilen standa 6 gün boyunca kitap ve
broşürlerimizi tanıtılmıştır.
23. Yaşlılar Haftası nedeniyle Huzurevi ziyaret edilmiştir.
24. Anneler günü nedeniyle Manisa’da yaşıyan yaşlı hanımlar ve üyelerimizle bir kahvaltı
düzenlemiştir. Polis lokalinde “İslamda kadın isimli “ söyleşi yapılmıştır
25. Kurtuluş savaşında emeği geçen bir hanımın “Gördes’li Makbule “ heykelinin dikilmesiyle
ilgili makamlarla bir toplantı yapılmıştır.
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26. 24.11.2006 tarihinde Kadına Şiddete Hayır günü nedeniyle İzmir Kadın Platformunca
düzenlenerek Kadın Dayanışma Gününe gidilerek destek verildi.
27. Kurban Bayramı nedeniyle üyemiz İzmirli iş adamı vefa Kamiloğlu ve eşinin bağışlamış
olduğu 3 adet kurban kesilerek varoşlardaki ihtiyaç sahiplerinde dağıtılmıştır.

SAMSUN ŞUBEMİZ:
1) 15.09.2005 Yeni çalışma dönemine başladık. Temenniler dilekler dile getirildi.
2) Kadının siyasette güçlendirilmesi projesinin eğitimlerini 05.09.2005 tarihinde olan Hülya
Arıkan, Havva Karabulut, Semra Ulusoy aldıkları eğitimleri anlattılar.
3) 3,4 ekim 2005 tarihlerinde genel merkezden gelen İnci Emirzeoğlu KA-DER ile ilgili
eğitimler verdi. Esnaf sicil binasını organize ettik. Siyasi partili kadınlardan oluşan 20 kadına
eğitimler verildi.
4) Samsun Atatürk Kültür Vakfı yararına 5 dernekle beraber kaderinde içinde olduğu yemek
verildi. 50 bilet sattık Atatürk Kültür Merkezide bize teşekkürlerini ettiler.
5) 18 Mart 2006’da üyelerin kaynaşmasını, tanışmasını amaçlayan Şehir Kulübünde yemek
düzenledik gelen kadınlara KA.DER’in misyonunu vizyonunu anlattık.
6) 8 Martta Atatürk Anıtına çelenk bıraktık. Saygı duruşunda bulunduk saat 11 itibari ile
7) 8 Martta Dünya Kadınlar günüyle ilgili AKM’de siyaset ve kadın konulu konferans yerel
gündem 21 ile beraber düzenledik. Katılımcılar Nevin Ateş, Deniz Ülkü Arıboğan
8) Uçan süpürge 27 -28 Nisanda 2 günlük lobicilik proje döngüsü eğitimi ile ilgili bizi aradılar.
Organize etmemizi istediler. KA.DER olarak bizde siyasi partiler sivil toplum örgütü
kadınlardan oluşan 37 kadın katılımcı sağladık. (NORTH POINT HOTEL)
9) Derneğimizin faaliyetlerini yürütme maddi açıdan rahatlamak kira vermeden kalabileceğimiz
bir yer için görüşmeler yaptık. İlk önce İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tık ile görüştük.
Sonra Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fevzi Apaydın ile görüştük. Fevzi Beyden
olumlu cevap aldık. Derneğimizin Bafra İşhanı Kat:3’ten Şoförler ve Otomobilciler Odası
Kat:1’e taşıdık.
10) Eşyalarımız oturacak durumda olmadığından derneğimizin parası ile bir toplantı masası 10
sandalye aldık.
11) 8 Kasım’da Kota ve Toplumsal Cinsiyet Eğitimi verdik. Bir günlük Kota Eğitmeni Gülten
Koralay Toplumsal Cinsiyet Eğitimini Sevgi Yüksel gerçekleştirdi. Siyasi partilerden AKP,
MHP, CHP, SHP, ANAP, DYP olmak üzere toplam 20 kadına eğitimleri verildi.
12) 5 Aralık Çarşamba günü Atatürk anıtına saygı duruşunda bulunduktan sonra çelenk koyduk.
Daha sonra 5 Aralık ile ilgili basın açıklaması yaptık.
13) Erkek üyemiz olmadığından bize üye olmak isteyen emekli eczacı Mehmet Çilingiroğlu’nun
başvurusunu değerlendirip KA.DER üyeliğini kabul kararı aldık.
14) 8 Mart 2007’de AKM’de Canan Arı’nın katıldığı yerel gündem 21 ile ortak
gerçekleştirdiğimiz siyaset ve kadın konulu konferans gerçekleştirdik.
15) 21 Nisan 2007’de Kerimbey Konağında KA.DER’li arkadaşlarla dostluk yemeği yedik
16) 15 Mayıs’ta yaklaşan seçimler dolayısı ile partilerin il ilçe yönetimlerinden erkek yöneticilerin
katıldığı kadın aday adaylarının katıldığı televizyon programı yaptık. (Küçük siyaset meydanı)
17) KA.DER olarak 3 bilgisayara kursu açtık. İlk olarak KA.DER Soroptomist Kulüp ile ikincisi
sadece KA.DER olarak üçüncüsü de yerel gündem 21 ile ortaklaşa açtığımız kurs oldu.
18) 24.10.2007 Çarşamba günü saat 14.00’de genel kurul ilanı alınmıştır.

MERSİN TEMSİLCİLİĞİMİZ:
1-05.02.2006 tarihinde temsilcilik yetkisi aldım (İlksen Dinçer).
2-08.03.2006 da Mersin Gazetesi'ne "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutlama mesajı verdim.
3-26 kadına toplumsal cinsiyet, özgüven eğitim semineri verildi.
4-04 Haziran 2006 muhtarlık ara seçimlerinde Ka-Der üyemiz Gülten Evmez'in kampanyasını
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yürüterek Mersinde 67 mahalle muhtarının 3 tanesi kadın iken Gülten Evmez'in seçimi kazanması ile
Mersin Merkezde kadın muhtar sayısı 4'e çıktı.Kampanya süresince kadın politikaları kullandım.
5-Haziran ayında, muhtarlık seçimini kazandığımız Dumlupınar Mahallesinde Ka-Der Temsilcilik
Ofisini açtım.
6-Muhtar Gülten Evmez'in Halk Eğitim destekli açmış olduğu bilgisayar kurslarına Ka-Der olarak
destek verdik.65 kadın sertifika aldı.
7-05 Aralık 2006 gazeteye kutlama mesajını verdim.
8-06 Aralık 2006 basın açıklamaları gazetelerde yer aldı.
9-07 Aralık 2006 1,5 saat süren TV programına katıldım.
10-08 Mart 2007 basın açıklaması - TV programı, kutlama mesajı.
11-25 Mart 2007 "Meclise girmek için erkek olmak şart mı"kampanyası Mersin'de başlatıldı.35
bilbaurd, 50 raket, 35 otobüse afiş asıldı.Ayrıca Ticaret Odası, Büyükşehir, Yenişehir, Akdeniz
belediye binası girişlerine, ticaret odasına, Beymen,Boyner gibi mağazaların sinema girişlerine, Gıda
Fuarına 10 gün süreyle afişler asıldı.
12-Basın açıklaması yapıldı.Yerel gazetelerde, Anadolu Ajansta, Haberanaliz.net'te yer aldı.
13- Kanal 33 - Gökkuşağı TV programında bir saat kampanya tanıtımını yaptım.
14- Kampanya benim kravatlı-bıyıklı resmimin Mersin Gazetesi'nde yayınlanması, ayrıca 21 kadının
da vesikalık resim vererek , bıyıklandırarak gazetede yayınlanması ve Türk Kadınlar Birliği üyesi 10
kadının vesikalık resimlerinin bıyıklandırarak yaptıkları basın açıklaması ile birlikte yayınlanmasını
sağladım. Böylece kampanyanın bir ay boyunca Mersin Kamuoyunda yer almasını sağladım.
15-31 Mayıs 2007 "Bu Meclise Kadın Şart" kampanyasını Atatürk caddesinde, Büyükşehir binası
önünde, "Kadının Yeri Millet Meclisi" yazılı tişörtleri giyen kadınlarımızla birlikte basın açıklaması
yaparak başlattım.Kadın Siyaset Programı kitapçığını ve yaka rozetlerini basın mensuplarına ve
çevredeki vatandaşlara dağıttım.Konu basında oldukça ilgi gördü.
16-Kampanyayla ilgili bir saat tanıtım programını TV de de gerçekleştirdim.
17-Aday listeleri açıklanıncaya kadar 3 ünlü sanatçı (Nevit Kodallı, Ahmet yeşil, Etem Çalışkan) ile
eski Ticaret Odası başkanı Musa Timur kampanyamıza destek verdi.Dördünün fotoğrafı ile birlikte
benim kravatlı fotoğrafım Ka-Der logosu ile "Bu Meclise Kadın Şart" sloganı ile Mersin Gazetesi'nde
sürekli yayınlandı.
18- 17 Eylül’de Genel Başkan Hülya Gülbahar’ın da katılımıyla Mersin’de düzenlemiş olduğumuz
kampanyaya destek verenlere teşekkür belgelerinin verildiği yemek ve Hülya Gülbahar’ın yaptığı
açıklamalarla ilgili haberler yerel medyada da çok yoğun bir şekilde yer almıştı. Ayrıca Hürriyet –
Çukurova – Gap ekinde ve Sabah’ın Güney ekinde yer aldı. TRT Çukurova Radyosu , AA ve DHA
haberi geçti.
19- 88 kişilik yemekte Mersin Valisi-Eşi , Büyükşehir Belediye Başkanı , CHP Mersin Milletvekili
(Adalet Komisyonu Üyesi) , Devlet sanatçısı Nevit Kodallı-Eşi ,Hat Sanatçısı Etem Çalışkan
İstanbul’dan gelerek katıldı. Mesiat eski başkanı Musa Timur , Kadın muhtar ve azaları , Türk kadınlar
birliği Mersin şubesi yönetimi ve medya temsilcileri , Arslanköy kadın tiyatro topluluğu 13 kişi ile
katıldı ve kadına karşı şiddeti içeren bir oyun sergiledi.
Kader Genel Merkezi’nin göndermiş olduğu 200 adet sivil Anayasanız adlı el broşürü Hülya
Gülbahar’ın röportajının yer aldığı Ekim sayısı ile birlikte Mersin ve Tarsus’ta özellikle siyasi parti
teşkilatlarına ve STK’lara dağıtıldı.
20- 4 Ekim’de Başbakan’ın “Raunda ol” sözüyle ilgili yaptığım basın açıklaması da yerel gazetelerde
“Kadınları rencide edici talihsiz bir açıklama” , “Kadınlardan Başbakan’a Ruanda tepkisi” , “Türkiye
Cumhuriyeti ne Malezya ne de Raunda” başlıkları ile yer aldı.
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