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Dikmen'e
Gökku
T

ÜRK KadinlarBirligi, Dik-

!

men'de Göklrusagi Toplum
Merkezi'ni hizmete açti. Merkez'de, okuma-yazma, üniversIteye
hazirlik, dikis-nakis ve hali doku-

ma kurslari düzenlenecek.
Merkez'in açilisim Kadin ve AIleden Sorumlu Devlet Bakani Isilay Saygin, Türk Kadinlar Birligi
Genel Baskani Sema Kendirci ve

Çankaya BelediyeBaskalli Dogan
Tasdelen birlikteyapti. Bakan
Saygin

Üniversitelileresitlik istiyor

H

kararlarda "görevsadece erkege

verilsin" diyenlerin Orani yüzde
8'de kaldi. Ev islerinin
yalnizca
.
kadinin görevi oldugunu
belirtenlerin orani yüzde 34 olarak
belirlenirken, ev islerinin tüm aile
fertleri tarafindan yapilmasi
gerektigini savunanlarin orani
yüzde 41 oldu. Arastirmaya
.katilanlarin yüzde 35'i çocuk
bakimindan kadinlarin sorumlu
olmasi gerektigini bildirirken,
yüzde 47'si de bu görevi kadin ve

erkeginbirlikteüstlenmesiniistedi.

yaptigi konusma-

ÜCRETSiz AVUKAT",DOKTOR
Birlik Baskalli Kendirci ise,
Merkez'e haftada bir avukat ve
doktorun gelerek kadinlarin hukuki ve saglik sorunlari ile ücretsiz
olarak ilgileneceklerini söyledi.
ToplumMerkezi için bina tahsisinde bulunan Dogan Tasdelen
de, Atatürk ilke ve inkilaplaI1.ile
Cumhuriyet'in ilelebet yasamasi'
için kadinlara ve annelere büyük
görevler düstügünü söyledi. T;isdelen, "Insan çiçek gibidir,
çiçegi de büyüten analarimiz,
kadinlarimizdir. Çiçegi günese
gönderin, laiklige gönderin, onlar Atatürk'e et'çirpsin oradan"
diye konustu.

Gökkusagi merkezi nin açilisini Devlet Bakaniisilay
Saygin, TKB Genel Baskani
Sema Kendirci ve Çankaya Belediye Baskani Dogan Tasdelen birlikte yapti.

ACETTEPEve Gazi Üniversitesi'nde 300 ögrenciyle yapiIan arastirma, gençlerin çogunun aileyle ilgilikararlara, bütün
aile fertlerinin ~atilmasini istedigini
ortaya koydu. Universiteliler yüzde
53'üailenin sosyal iliskilerinin düzenlenmesinde, ailenintüm fertlerinin görüsünün alinmasi
gerektigini belirtirken, yüzde 39'u
da bu konuda eslerin birlikte
hareket etmesini istedi. Aile içi

açilista

da, Cumhuriyet'in ilk yillaririda
kurulan ve Türkiye'nin önde gelen
sivil toplum örgütlerinden biri
olan Türk Kadinlar Birligi'ne destek vereceklerini belirterek, Mer~
kez'in bölgedekikadinlara büyük
yarar saglayacagim vurguladi.
Saygin, "Hepimizin ortak
amaci kadinin toplumsal yasamin tüm olanaklarina erkeklerle esit bir sekilde katilmasini
saglamaktir" dedi. Saygin, bu çabada sivil toplum örgütlerinin güçlerini birlestirmeleri gerektigine
isaret etti. Bakanlik olarak siki bir
isbirligi içinde olduklari gönüllü
kadin kuruluslari ile egitim, istihdam, saglik ve hukuk komlsyonlan olusturduklanin anlatan Saygin, yakinda bir egitim seferberligi baslatacaklarim duyurdu.
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