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Tahıldaki 
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gelecek

8 Mart 2022 / Sayı: 117

4 BAŞARILI KADIN’DAN
‘KADINLAR GÜNÜ’ MESAJI

Mart TÜRKİYE’DE 
KADINLARIN HAYATI

KADINLARIN 
her alanda başa-
rısının göz ardı 
edilemeyeceği 
unutulmamalıdır. 
İzmir’de kendi 
mesleklerinde 
başarılı kadın-
larının 8 Mart 
Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü 
mesajları. 4’TE

Hamdi 
TÜRKMEN 
SAYFA 8’DE

KONAKLI KADINLARA 
UMUT OLACAK MERKEZ

BORNOVA’DA ASFALT 
SEFERBERLİĞİ

NARLIDERE’DE
DOLU DOLU KUTLANACAK

BUCA BELEDİYESİ  
KADINLARIN YANINDA

KEMALPAŞA’DA  
8 MART KUTLANACAK

KONAK Belediyesi’nin 4 Mart’ta açtığı 
Kadın ve Sosyal Politikalar Merkezi’nde 
kadınlara ve dezavantajlı gruplara yönelik 
çalışmalar yapılacak. Batur, “Merkezimiz-
den çok güzel projeler çıkacağına inanıyo-
rum.” dedi. 7’DE

BORNOVA’NIN gelecek 30 yıl için as-
falt sorunun ortadan kaldıracak olan 
asfalt tesisi üretime başladı. Başkan 
İduğ, “Çok büyük tesis ve çok önem-
sediğimiz bir çalışma oldu. Bozuk 
yollar konusu tarih olacak” dedi. 4’TE

NARLIDERE’DE 8 Mart’ta ‘Benim 
Adım Kadın’ resim sergisinin açılışı 
yapılacak, ardından ‘Ölüm Kadın 
Meselesi’ tiyatro oyunu sahnelenecek. 
9 Mart’ta Süheyla Taşçıer’in Bacıyan-ı 
Rum isimli belgeseli gösterilecek. 6’DA

BUCA Belediyesi, toplumsal cinsiyet 
eşitliği konusunda farkındalık yaratmak 
için örnek projelere imza atıyor. Başkan 
Kılıç, “Kadınlarımızın eşit ve insanca 
yaşam şartlarına kavuştuğu günlere 
ulaşana dek, kararlılığımızla çalışmala-
rımızı sürdüreceğiz” dedi. 6’DA

RIDVAN Karakayalı: “Son yıllarda 
kadınlarımızın maruz kaldığı şiddet ve 
baskı en temel insani haklarından olan 
yaşam hakkını tehdit etmektedir. Dün-
ya ülkelerinin üzerine önemle eğilmesi 
ve kısa sürede çözmesi gereken insanlık 
problemi olarak görüyorum.” 8’DE

EN YETENEKSIZ
BAKAN GITTI

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

GÖREVDE KALDIĞI YAKLAŞIK 4 YIL IÇINDE PAKDEMIRLI, TÜRK TARIMINI ÇÖKERTTI

Türkiye en yeteneksiz Tarım Bakanı olarak Bekir Pak-
demirli’yi gördü. Göz göre göre Türk tarımını bitirdi.

6 PARTİNİN LAİKLİKLE DERDİ YOK
6 PARTİNİN söylemlerine baktığınız 
zaman laiklikle sorunu olan bir tane 
lider yok. Bana göre olay biraz abar-
tılmış. Öküz altında buzağı aramaya 
gerek yok. Takdire şayan bir olaydır, 
inşallah da bu şekilde devam ederler..  

EKONOMİST TABLOYU ANLATSIN!
YILLARA göre; 2008 yılında 
brent petrol 165 dolar iken, 50 
TL’ye 15 litre motorin alırken, 
2022 yılında brent petrol 140 do-
lar, 50 TL’ye 2,5 litre motorin alır 
hale gelmişiz. Bu tabloyu akade-
misyen veya ekonomist anlatırsa 
çok sevinirim. 3’TE

Emeğe saygının ve emeğinin karşılığını alabileceği bir yaşam hakkı kadınlar  
için en doğal taleptir. Dünya’da ve Türkiye’de 8 Mart nasıl ortaya çıktı? 

ÖNCELİKLE bu günün çıkış noktasını 
bilmek kıymetlidir. Bu açıdan tarihsel 
sürecine ait hem dünyada hem de ülke-
mizdeki gelişimine ilişkin bilgi vermek 
önemli. Dünya’da ve Türkiye’de 8 Mart 
nasıl ortaya çıktı? 
EMEĞE saygının ve emeğinin karşılığını 
alabileceği bir yaşam hakkı kadınlar için 
en doğal taleptir. İş yerlerinde,evlerin-
de,sokakta yani kadının olduğu her yer-
de erkekle olan eşit haklarının sağlanma-
sı için gerçekleşen mücadelenin ismidir 
‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü.’’  7’DE

BEN Haber 
okuyucuları, bu 
yazımı kilo vermekle 
ilgili problemi olan 
veya kilo denetimi 
yapan her insanın 

zihnini kurcalayan, 
bu çemberden nasıl 
kurtulurum? diye 
düşüncelerle boğuşan 
okuyucularıma ithaf 
etmek istiyorum. 

NASIL KİLO VERİRİM? 

Diyetisyen Ecem ÇİÇEK SAYFA 6’da

ÇİĞLİLİ KADINLARA YEPYENİ 

BİR YAŞAM ALANI GELİYOR
BAŞKAN Utku Gümrükçü 

öncülüğünde kadınların aile, toplum 

ve iş hayatında güçlendirilmesi 

için çeşitli proje ve etkinliklerin 

hayata geçirildiği Çiğli’de, kadın 

çalışmalarının kurumsallaşması ve 

tek bir çatı altında sürdürülmesi 

amacıyla Prof.Dr. Nermin Abadan 

Unat Kadın Yaşam Merkezi’nin 

açılışı yapılacak. 8’DE

Selin Şahin Dilek Gappi
Selma Ateş 
Kazanç

Meryem 
Kocabaş


