
CHP İzmir Milletvekili 
Sevda Erdan Kılıç, ka-
dının siyasetteki yerine 
ilişkin dikkat çeken 
ifadeler kullandı. 
Kılıç, “Siyaset 
yapan kadınların 
özel hayattaki 
zorlukları say-
makla bitmez.” 
dedi. 5’TE
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Kadınlar “Şiddet Görüyorum”, Erkekler “Uygulamıyorum” Dedi

ÇARPICI ANKET SONUÇLARI 
NG Araştırma Şirketi tarafından kadın-
lara ve erkeklere yönelik yapılan kamu-
oyu araştırmasına göre kadınların yüzde 
yirmisi eşi ya da sevgilisinden en az bir 
kez şiddet gördüğünü söylerken, fiziksel 
şiddet uyguladığını kabul eden erkek ora-
nıysa yalnızca yüzde dokuz!

EŞİTLİK YOK!
ARAŞTIRMAYA göre 
katılımcılar Türki-
ye’de kadın-erkek 
eşitliğinin olduğuna 
da inanmıyor. Her 10 
katılımcıdan 8’i “Eşitlik 
yok” diyor. Ankette 
ayrıca her 4 katılım-
cıdan üçü, kadının 
iş yaşamındaki 
sayısının artması 
gerektiğini düşü-
nüyor.

SIDDET KADININ
KADERI DEGILDIR

TURK KADINI ATATURK’UN ESERI
İŞTE O HAKLAR

DÜNYA BİLMEZKEN...
MODERN Türkiye Cumhuriye-

ti ile birlikte Türk kadını top-
lumdaki yerini perçinlerken 
başta Avrupa ve Amerika’da 

ise kadının adı henüz yoktu.

BÜYÜK BAŞARI...
CUMHURIYET öncesi birçok 

haktan mahrum olan Türk ka-
dını, kazanımlarla birlikteyse 
adeta bir güneş gibi doğmayı 

bildi. Bilim insanlığından, 
savaş uçağı pilotluğuna 
kadar her alanda, artık 

kadının da adı vardı.

Dünya, Amerikalı 
kadınların müca-
delesiyle doğan 8 
Mart’ı konuşurken, 
Türk kadını ise ona 
güvenen Ata’sını 
saygıyla anıyor.

Yine bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde iyi niyet mesajları verirken, fiziksel ve 
psikolojik şiddet ise sokaklarda kol gezmeye devam ediyor. Değiştirmekse elimizde... 

8 MART Dünya Kadınlar 
Günü nedeniyle Hatay Semt 
Merkezi’nde kurs gören ve 
üreten kadınlarla bir araya 
gelen Konak Belediye Baş-
kanı Abdül Batur, kursiyer-
lerle birlikte anlamlı gün için 
hazırlanan pastayı kesti.

KONAK’TA 
8 MART
PASTASI

Konak Belediye 
Başkanı Abdül 

Batur, Hatay Semt 
Merkezi’nde ka-

dınlara kırmızı 
karanfiller dağıttı.

MÜLTECİLER KALICI!
DÜNE kadar, birçok Türk 

vatandaşı, kapılar açılın-
ca mültecilerin Avrupa’ya 

gideceğini sanıyordu. Fakat 
gördük ki kalıcı gelmişler. 

EROL YARAŞ SAYFA 3’TE

EŞİT TEMSİL İÇİN
ÇABALIYORUZ!
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, siyasetteki 
kadın sayısını yükseltmek için çalıştıklarını söyledi.

Gamze Gürel 7’DE

Zuhal Koçkar 7’DE

8 MART DÜNYA
KADINLAR GÜNÜ

UMUDA YOLCULUĞUN 
HATIRLANMASI

ISMI Selma Ateş... Onu 
Türkiye’de 3 kişiden biri 
olma noktasında özel kılansa 
kulüp başkanlığı yapması. 
Kayseri ve Göynükspor’dan 
sonra işte Demirköprü Baş-
kanı Selma Ateş... 2’DE

TÜRKİYE’DEKİ
ÜÇ İSİMDEN
BİRİ İZMİR’DE

BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen, 8 
Mart mesajında şu ifadeleri kullandı: 

İş yaşamına kadınların katılmasını en-
gelleyen etmenler ortadan kaldırılmalı.

EGİKAD Başkanı Duha Baran, “Ge-
lişmiş bir Türkiye hayalimiz varsa, 

ekonomik bağımsızlığını eline almış 
kadınlar görmemiz gerekiyor.” dedi.

“Kadınlar yıldırılmamalı” “Aktif kadınlar gerekli”

BORNOVA Belediyesi tarafından 
kadınların iş hayatına katılması için 
düzenlenen Altın Bilezik Projesi, ilk 
mezunlarını verdi. 180 saatlik kursu 
bitiren 29 kadına, sertifikalarını Başkan 
Mustafa İduğ verdi. 6’DA

GAZIEMIR Belediye Başkanı Halil 
Arda’nın kamusal alanları genişletme 
kararı doğrultusunda arka arkaya atılan 
adımlar dikkat çekiyor. Belediyenin mül-
kü olan alanlar, bundan sonra Gaziemir 
Belediyesi tarafından işletilecek. 6’DA

NARLIDERELI kız çocuklarının ücret-
siz yelken eğitimi almaları için çalışma 
başlatan Narlıdere Belediyesi, İzmir 
Türk Koleji Yelken Kulübü ile protokol 
imzaladı. Buna göre 8-11 yaş grubunda 
haftanın 3 günü kurs verilecek. 6’DA

BORNOVA’DA
“ALTIN BİLEZİK”

GAZİEMİR’DE
“HALKÇI” DURUŞ

ÜCRETSİZ YELKEN
EĞİTİMİ...

8 Mart 
Kadınlar 

Günü 
Kutlu Olsun

*1924 - Eğitim öğretim hakkı 
(Kız ve erkek çocuklara  
eşit eğitim hakkı) 
*1925 - Kılık kıyafet kanunu 
*1926 - Medeni kanun  
(Velayet hakkı, boşanma  
hakkı, erkeğin çok eşlilik  
hakkının kaldırılması) 
*1930 - Yerelde seçilme hakkı 
*1933 - Muhtar seçilme hakkı 
*1934 - Seçme ve seçilme hakkı
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