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Derleyen: Dr. Sevinç Yýlmaz Yeltekin*

Kongrelerden: Küreselleþme ve Kadýn Sempozyumu 

Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle Ankara

Tabip Odasý ve Hacettepe Üniversitesi Kadýn

Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi’nin

(HÜKSAM) birlikte düzenledikleri

“Küreselleþme ve Kadýn Sempozyumu” 6-7

Mart 2004 tarihlerinde Ankara’da

gerçekleþtirildi. Etkinliðin açýlýþ konuþmasýnda

Prof. Dr. Ayþe Akýn þu bilgileri verdi:

“Ýnsanlýk tarihi boyunca kadýnlar ve

erkekler ne yazýk ki dünyayý eþit olarak

paylaþmamýþlar ve bu eþitsizliðin olumsuz

sonuçlarý yalnýzca kadýnlarý deðil, tüm toplumu

etkilemiþtir. Kadýnlarýn toplumda eþit haklar

elde etmek için baþlattýklarý mücadele Fransýz

Devrimi’ne kadar uzanýr. Devrimin yerleþtirdiði

'eþitlik, özgürlük, kardeþlik' kavramlarý kadýn

hareketlerinin de güç kaynaðýný oluþturmuþtur.

Kadýn haklarý ile ilgili ilk somut adýmlar 1948

yýlýnda kabul edilen Birleþmiþ Milletler (BM)

Evrensel Bildirgesi'nin cinsiyet ayrýmý

yapmadan kaleme alýnmasýyla atýlmýþtýr. BM

sisteminin özünü; kadýnlarýn haklarýný elde

etmek için yaptýklarý ilk hareketlerden biri, 8

Mart 1908 tarihinde Newyork'ta çalýþan bir

grup kadýn iþçinin ‘Eþit iþe eþit ücret’ istemi ile

baþlattýklarý gösteri oluþturmuþtur. Bu

gösterinin anýsýna 1910 yýlýnda 8 Mart'ýn

Dünya Kadýnlar Günü olmasý önerilmiþ, 1977

yýlýnda BM tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar

Günü olarak ilan edilmiþtir. Ýnsan haklarý ve

temel özgürlüklere, cinsiyet temelli ayrýmcýlýk

da içinde olmak üzere, hiçbir ayrýmcýlýða yer

vermeksizin saygý gösterilmesi, temel hak ve

özgürlüklerin korunup güçlendirilmesi için

uluslararasý iþbirliðinin saðlanmasý ilkeleri, BM

sisteminin özünü oluþturmaktadýr. 

Daha sonraki yýllarda cinsiyete dayalý eþitlik

mücadelesi, BM’in uluslararasý çeþitli sözleþme

ve bildirgeleri ile desteklenmiþtir. Dünyada

kadýn konusundaki yaklaþým deðiþikliði yine bu

çalýþmalar sonucu gerçekleþmiþ olup, kadýn

artýk destek ve yardýmýn nesnesi deðil,

kalkýnmanýn temel ve eþit öznesi olarak

algýlanmaktadýr. 1970'li yýllarda kadýn haklarý

konusunda uluslararasý ortak bir dil geliþtirmek

amacý ile BM tarafýndan Dünya Kadýn

Konferanslarý düzenlenmeye baþlamýþtýr. 

Birinci Dünya Kadýn Konferansý 1975

yýlýnda Meksika'da düzenlenmiþ ve bu

konferans sonrasýnda 1975-1985 yýllarý arasý

‘kadýnýn on yýlý’ olarak ilan edilmiþtir. Eþitlik,

kalkýnma ve barýþ hedeflerine ulaþmayý

amaçlayan kadýnýn on yýlýnýn ana temasý

istihdam, saðlýk ve eðitim olarak belirlenmiþtir.

Bu dönemde tüm dünyada kadýna iliþkin

konulara dikkat çekilmiþ ve bir çok etkinlik

yapýlmýþtýr. 

1979 yýlýnda BM, Kadýna Karþý Her Türlü

Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Sözleþmesi’ni

(CEDAW) kabul etmiþtir. 

1980 yýlýnda imzaya açýlan CEDAW 1981

yýlýnda 20 ülkenin onaylamasý ile uluslararasý

bir sözleþme olarak uygulamaya girmiþtir.

CEDAW, kadýnýn medeni durumuna

bakýlmaksýzýn kadýn erkek eþitliðine dayalý

olarak, politik, ekonomik, sosyal ve kültürel

alanlarda temel hak ve özgürlüklerini

engelleyen yasalar ve geleneksel yaklaþýmlarýn

ortadan kaldýrýlmasý çalýþmalarýný içerir. Kadýn

erkek eþitliði alanýnda uluslararasý tek yasal

baðlayýcý belge olan bu sözleþmeye Mart

2001 tarihine kadar 167 ülke taraf olmuþtur.

BM Ýkinci Dünya Kadýn Konferansý

Kopenhag'da, on yýllýk dönemin ilk yarýsýný

deðerlendirmek amacý ile toplanmýþ ve

kadýnlarýn durumunu iyileþtirmek için alýnacak

önlemleri belirleyecek eylem planý kabul

edilmiþtir. 

*Gümüþdere Saðlýk Ocaðý, Ankara

http://www.ttb.org.tr/STED/form/sted0304.htm
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Üçüncü Dünya Kadýn Konferansý 1985

yýlýnda Nairobi'de aralarýnda Türkiye’nin de

bulunduðu 157 ülkenin katýlýmý ile

gerçekleþmiþtir. Bu konferansta kadýnlarýn

ekonomik sosyal yaþam programlarýnýn dýþýnda

býrakýldýklarý ve sonuçta geliþme sürecinin

yararlarýndan daha az pay aldýklarý

vurgulanmýþtýr.

Konferans sonunda ‘2000 li yýllara

yaklaþýrken kadýnlarýn ilerlemesi için Nairobi

ileriye dönük temel stratejileri’ kabul edilmiþtir.

Bu stratejiler yasal, sosyal ve siyasal katýlýmda

eþitlik olarak üç temel alanda geliþtirilmiþ ve

kadýnlarýn bu alanlara eþit katýlýmýnýn

saðlanmasý ile topluma daha fazla katký

saðlayacaklarý kabul edilmiþtir 

Dördüncü Dünya Kadýn Konferansý 1995

yýlýnda Pekin'de 189 ülke temsilcisinin katýlýmý

ile toplanmýþtýr. Konferansýn sonunda ‘Pekin

Deklarasyonu’ ve ‘Eylem Platformu’ isimli iki

belge kabul edilmiþtir. Türkiye her iki belgeyi

de hiçbir çekince koymadan kabul etmiþtir. 

Pekin Deklerasyonunda; son 10 yýlda

kadýnlarýn durumunda bazý ilerlemeler

kaydedilmesine karþýn kadýn-erkek

eþitsizliðinin sürdüðü, artan yoksulluðun bu

durumu þiddetlendirdiði bildirilmiþ,

hükümetleri kadýnýn güçlenmesi ve ilerlemesi,

kadýn-erkek eþitliðinin geliþtirilmesi ve

toplumsal cinsiyet perspektifinin ana politika

ve programlara yerleþtirilmesi konusunda

yükümlü kýlmýþ ve eylem planýnýn yaþama

geçirilmesini öngörülmüþtür. 

Bu toplantýda kadýnýn güçlendirilmesinde

‘toplumsal cinsiyet ve geliþme yaklaþýmý’

benimsenmiþtir. Toplumsal cinsiyet kavramý,

‘sosyal yönden kadýn ve erkeðe deðiþik

kültürlerde verilen roller’ olarak

tanýmlanmaktadýr. Diðer bir deyiþle kadýn ve

erkek olarak toplumun bizi nasýl gördüðü,

nasýl düþünüp davranmamýzý beklediði ile ilgili

bir kavramdýr. Tarih içinde bu roller kadýn ve

erkeðin yaþamlarýný biçimlendirirken hemen

tüm kültürlerde kadýnýn aleyhine bir eþitsizliði

de birlikte getirmiþtir. 

Eylem Planý’nda ise kadýnýn

güçlendirilmesine yönelik hedefler

tanýmlanmýþ ve kadýnýn tüm toplumsal alanlara

eþit katýlýmýndaki engellerin ortadan

kaldýrýlmasý için onun ekonomik, sosyal,

kültürel ve siyasal karar alma

mekanizmalarýnda yer almasý öngörülmüþtür. 

Aþaðýdaki baþlýklarý verilen stratejik

hedefler ve bu hedeflere ulaþmak için

yapýlacak eylemler konferansa katýlacak tüm

ülkeler tarafýndan imza edilerek kabul

edilmiþtir: 

1. Kadýn ve yoksulluk, 

2. Kadýnlarýn eðitimi ve öðretimi, 

3. Kadýn ve saðlýk, 

4. Kadýna yönelik þiddet, 

5. Kadýn ve silahlý çatýþma, 

6. Kadýn ve ekonomi, 

7. Karar alma sürecinde kadýn, 

8. Kadýnýn insan hakký, 

9. Kadýn ve medya, 

10. Kadýn ve çevre, 

11. Kýz çocuklar 

Kahire’de 1994’te toplanan Uluslararasý

Nüfus ve Kalkýnma Konferansý'nda;

kalkýnmanýn temel ve vazgeçilmez bir insan

hakký olduðu, nüfus politikalarýnýn temelinde

bireylerin yaþam kalitelerini yükseltme

hedefinin yer almasý gerektiði, insanlýðýn

bugününün ve gelecekteki refahýnýn güvence

altýna alýnmasý, yoksulluðun yok edilmesi,

eðitim hakkýndan herkesin yararlanmasý gibi

ilkelerin yanýnda, cinsiyetler arasý eþitliðin ve

hakkaniyetin saðlanmasý, kadýnlarýn

güçlendirilmesi, kadýnlara yönelik þiddetin yok

edilmesi ve kadýnlarýn kendi doðurganlýklarýný

kontrol edebilmeleri gibi kadýnlara yönelik

ilkeler de vurgulanmýþtýr.

Kadýn Saðlýðýný özel kýlan onun üreme

iþlevleri ile sosyal ve biyolojik özellikleridir.

Üremeye iliþkin hastalýklar iki cinsiyet arasýnda

oldukça eþitsiz daðýlmaktadýr. Alýnan kararlar:

1. CEDAW'la ilgili temel çekincelerin

kaldýrýlmasý

2. Zorunlu eðitimin 8 yýla çýkarýlmasý. 

3. 2000 yýlýna kadar kadýnýn okur yazarlýk

oranýnýn yüzde yüze çýkarýlmasý. 

4. Anne ve çocuk ölüm oranlarýnýn %50

azaltýlmasý.” 
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Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi'nden Prof. Dr. Serpil Sancar Üþür

“küreselleþme, militarizim, maskülarizimin

kadýný olumsuz etkilediðine” dikkat çekti. 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler

Fakültesi, Çalýþma Ekonomisi'nden Doç. Dr.

Gülay Tokgöz tarafýndan kadýnlarýn part time,

evde parça baþý iþ yaparak, ücretsiz tarým

iþçiliði, pazarlama gibi iþlerde düþük ücretle

sosyal haklardan mahrum çalýþmasýnýn yani

enformal istihdamýn getirdiði olumsuzluðun

altý çizilmiþtir. “Küreselleþme ile cinsiyete

dayalý meslekler arasý yatay ayrýþma azalmýþ

fakat dikey ayrýþma artmýþtýr. Sendikalarýn

etkisizleþtirilmesi çalýþma koþullarýný

kötüleþtirmiþtir ve ekonomik krizlerde iþten ilk

çýkarýlanlar kadýnlar olmaktadýr. Küreselleþme

ile kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmýný geliþmekte

olan ülkelerde %60 iken geliþmiþ ülkelerde

%70 çýkarmýþtýr. 

Ekonomik kriz nedeniyle sermaye ülkeyi

terk edince iþsizlik, fakirlik, yoksulluk

nedeniyle kýz çocuklarý fuhuþ sektörüne

sürüklenmiþtir. 1. Tayland örneðinde olduðu

gibi ve Uluslararasý emek göçünde, seks iþçiliði

büyük bir yer kaplamaktadýr. 2. Yoksulluk

artýnca kadýn piyasadan aldýðýný evde yapýyor,

ekmek gibi. 

Bu da görünmeyen kadýn emeðinin ev

iþleri, çocuk bakýmý, hasta bakýmý gibi

toplumsal cinsiyet açýsýndan önemini

göstermektedir. Kadýnýn aile içindeki yükünün

azaltýlmasý ve küreselleþmenin negatif

yükünden korunmak için neler yapýlabilir, bu

konu üzerinde yoðunlaþmak gerekmektedir.

Alt ekonomik kesimde kýz çocuklarýnýn

eðitimine önem verilmemesi, kýrsal kesimlerde

aile içinde çalýþtýrýlmalarý (aile kýz çocuðunun

emeðinden yararlanmak istiyor), erken

evlendirilmeleri ve enformal sektörün

çalýþanlarý koruyucu olmamasýndan dolayý

kadýnlar oldukça sýkýntý çekmektedirler. Eðitimli

kadýnlarýn ise üst düzey idareci olarak çalýþaný

çok azdýr, orta kademenin üstüne

geçememektedirler. Yasal düzenlemeler

yapýlarak ev içi iþler de dikkate alýnmalý,

sigorta kapsamýna girmelidir.” 

Öðleden sonraki ilk sunumunda Av. Canan

Arýn ''Türk Ceza Kanunu'nda Kadýn" konusunu

anlatmýþtýr: “Kadýna yönelik þiddetin ülke

maliyeti çýkarýldýðýnda saðlýk, ceza mahkemesi,

iþgücü kaybý açýsýndan çok büyük oranlar

taþýdýðý görülmektedir. Bunu önlemek içinde

dünyanýn her yerinde uluslararasý kuruluþlar

çalýþmalar yapmaktadýrlar ve 25 Kasým Dünya

Kadýna Yönelik Þiddeti Önleme Günü olarak

kabul edilmiþtir. Yapýlan araþtýrmalar

göstermiþtir ki; þiddete uðrayan kadýnlarýn

%62'si saldýrganý tanýyor, %10 kadýný eski eþi

öldürüyor, %74 kadýn iliþkiyi terk ettiðinde

saldýrýya uðruyor. Her dört kadýndan biri aile

içi þiddete maruz kalýyor. 

Kadýnlarýn Türkiye'deki sorunu türban

deðildir hala namus cinayetleri iþlenmektedir.

Polis þiddete uðrayan kadýna yardým

etmemektedir. Anayasanýn 10. maddesi kadýn

ve erkek eþittir ama kadýn ve erkek eþitsizliði

önlenmiyor, þiddetin kaynaðýnda eþitsizlik

yatýyor. 

Fiziksel þiddet, sözel þiddet, ekonomik

þiddet ve ensest gibi baþlýklar altýnda

topladýðýmýzda çok geniþ bir þiddet yelpazesi

karþýmýza çýkmaktadýr. Normalde 7500 kiþilik

nüfusa bir sýðýnak önerilmekle birlikte,

ülkemizde Çocuk Esirgeme Kurumu'na baðlý

olarak çalýþan 7 sýðýnak bulunmaktadýr. (Sekiz

milyonluk Ýsveç'te 120 sýðýnak vardýr.)

Bizdekiler sayýca yetersiz ve bunlarýn þartlarý

da oldukça kötüdür. (oysa sýðýnaklarýn, seks

iþçileri için , genç kýzlar için ve kadýnlar için

olmak üzere, ayrý ayrý ihtisaslaþmýþ olmasý

gerekir.) 

Bütün tek tanrýlý dinler kadýn cinselliðini

sýnýrlarý altýna almýþtýr. Kadýn bir maldýr. Kadýn

bakir olmalýdýr. Kadýn içinde doðduðu ailenin

namusunu temsil etmektedir. Öyle ki yenilen

ordunun kadýnlarýna tecavüz edilerek erkekleri

aþaðýlanmak istenir. Tecavüzcü ile kadýn

evlendiðinde suç ortadan kalkmaktadýr.

Evlilik sözleþmesi, kocanýn cinsel

gereksinimlerinin karþýlanmasý anlamýna

gelmektedir ve ne zaman canýn isterse tecavüz

edebilirsin demektir. Hukuk sistemi bu tecavüz

deðildir diyordu ancak þimdi deðiþti. Ýmam

nikahý ileküçük yaþtaki çocuklarýn

evlendirilmesi, fuhuþ için satýlmasý anlamýna

gelmektedir. 

TCK 51/2.2'de yer alan töre cinayetlerinde

ceza indirimi sonucu 18 yaþýndan küçük

çocuklar; 2 yýlda cinayet iþlemek gururuyla

hapishaneden çýkýyordu. 

Ensest ülkemizde oldukça yaygýn olmakla

birlikte, oraný hala bilmemekteyiz. Ülkemizde

hala rýza yaþýnýn tartýþýldýðý ensest olgularý

olduðunu düþünürsek, eksikliklerimizi de

görebiliriz.” 
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Sempozyumun ikinci günü Dr. Füsun

Sayek'in baþkanlýðýndaki panelde Prof. Dr.

Ayþe Akýn, toplumsal cinsiyet ve saðlýk baþlýðý

altýnda toplumsal cinsiyet ayýrýmýndan

sözetmiþti: “Kadýnýn statüsünü

yükseltmiyorsanýz, toplumsal cinsiyet ayýrýmýný

kaldýramýyorsanýz, hiçbir þey yapmýyorsunuz

demektir, 1. Eþitlik, 2. Hakkaniyet (kimin neye

ihtiyacý varsa, verilmelidir) ama olumlu

ayýrýmcýlýk yapýlabilir. Kýz çocuk okula

yazdýrýlmazsa, erkek çocuðun da kaydý

yapýlmamalýdýr. Dünyada 3. 1 milyar yoksulun

%70'i kadýndýr, okur yazar olmayanlarýn 2/3'ü

kadýndýr. Kadýn doðurganlýðýn bütün yükünü

yükleniyorsa, erkekde diðer konularda destek

olarak dengelemedir ve bunun da öðretilmesi

gerekmektedir. Kadýnlar üç G ile

anlatýlmaktadýr: G=Geri, G=Güçsüz, G=

Gebe.

Atatürk 'Bu karar, Türk kadýnýna sosyal ve

siyasi hayatta bütün milletlerin üstünde yer

vermiþtir. Çarþaf içinde, peçe altýnda ve kafes

arkasýndaki Türk kadýnýný artýk tarihlerde

aramak lazým gelecektir. ve dünya üzerinde

gördüðünüz her þey kadýnýn eseri’ demiþti.” 

Kadýn ruh saðlýðý konusunda; Dr. Özge

Yenier Duman; “hekim sormadýkça kadýnlar

þiddete maruz kaldýklarýný söylemiyor”

saptamasýný yaparak, somatizasyonun öfkenin

izdüþümü olduðunu” söyleyerek “aðýr iþ yükü

baskýsýnýn, sosyal güvence yokluðunun, çocuk

sorumluluðunun, tek ebeveyn olmanýn ve

düþük gelir düzeyinin yarattýðý sorunlara”

deðinmiþtir. 

Kadýn ve beslenme konusunda Dr. Dilek

Aslan; “þiþmanlýk ve zayýflýk gibi sorunlarda

beslenme alýþkanlýðýnýn deðiþmesinin, ayak

üstü beslenme tarzýnýn yaygýnlaþmasýnýn ev

dýþý yaþamýn artmasýndan kaynaklandýðýný”

söylemiþtir. 

Ýþçi saðlýðý ve kadýn konusunda Dr. Vahide

Bilir, “tarýmda ucuz kadýn emeðinden fazla

yararlanýlmakta olduðundan fordist (bant tipi)

üretimlerden, kadýn iþçilerin özel günlerinde

altlarýna büyük hasta pedleri serilerek

çalýþmalarýn aksamasýnýn önüne geçildiðinden,

ücretsiz aile iþçiliðinden, maliyetleri artýrdýðý

için sendikasýzlaþmanýn önünün açýldýðýndan”

söz etmiþtir. 

Seks iþçiliði ve saðlýk konusunu Dr. Tuðrul

Erbaydar sunmuþtur. “HIV 'in sýnýrlarý aþan

salgýnlar, pandemiler oluþturduðunu,

toplumda HIV'in yayýlmasýnýn sorumlusunun

seks iþçileri olduðunu” vurgulamýþtýr. 

Ayný gün öðleden sonraki Dr. Handan

Kurtbaþ'ýn baþkanlýðýný yaptýðý serbest bildiriler

bölümünde, Nergiz Arýkan sunumunda bazý

mesleklerin kadýn mesleði olduðundan söz

ederek, ''para ve prestij çoksa doðal olarak

erkek mesleðidir'' demiþtir. Ýnci User

þifacýlardan, toplum içinde önem kazanýp

önemli yerlere gelen erkek mesleði

hekimlikten söz ederken, “global köyün

þifacýlarý tedavi odaklý erkek hekimler,

koruyucu týp anlayýþý ise kadýna uygun

görülmüþtür” demiþtir.

HÜKSAM tarafýndan yapýlan bir

araþtýrmanýn sonuçlarý, üniversite son sýnýf

öðrencilerinin kadýna yönelik tutumlarýný

göstermesi açýsýndan anlamlýdýr:

1. Kadýn kocasýndan izin almadan

çalýþmamalýdýr: %23

2. Kadýnýn temel görevi anneliktir: %45

3. Kadýnlar tek baþýna sokaða çýkmamalýdýr:

%15.3

4. Kadýnlarýn evlenme teklifi yapmalarý

doðru deðildir: %24,

5. Erkek evin reisidir: %17

6. Erkek çocuk kesinlikle olmalýdýr: %85.
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Kongrelerden

Ýnsanlýk tarihi hastalýklarla mücadele edilerek

kazanýlan baþarýlarla doludur. Yeni nesillere daha

iyi saðlýk koþullarý sunarken geçmiþte yapýlan

çalýþmalardan çýkarýlan dersler yol gösterici

olmaktadýr. Geçmiþten bugüne hastalýklarla ilgili

deðiþimler görülmüþ ve yaklaþýmlar 21. yüzyýlýn

ihtiyaçlarýna paralel olarak zaman zaman yeniden

þekillendirilmiþtir. Ülkemizde 21. Yüzyýlýn

baþlangýcýnda yapýlacak bir halk saðlýðý

kongresinde geçmiþte yapýlanlardan çýkarýlacak

sonuçlar gelecekte yapýlacak çalýþma, araþtýrma ve

hizmetlere yansýyacaktýr.

IX. Halk Saðlýðý Kongresi 3-6 Kasým 2004

tarihinde " Türkiye'de Halk Saðlýðýnýn Kýrk Yýlý"

baþlýðýyla, HASUDER ve Anabilim Dalýmýzýn

iþbirliðiyle Ankara'da Hacettepe Üniversitesi

Merkez Kampüsü Kongre Merkezi'nde

düzenlenecektir. Kongre düzenleme tarihinin

Üniversitemizde Halk Saðlýðý Anabilim Dalý'nýn

kuruluþunun kýrkýncý yýlýna rastlamasý bizim için

çok büyük anlam taþýmaktadýr. Bu nedenle Kongre

yeri olarak Ankara'nýn seçilmesi ve Hocamýz Prof.

Dr. Nusret Fiþek'i anma günüyle birleþtirilmesine

özellikle önem vermekteyiz. 

IX. Halk Saðlýðý Kongremizde hep birlikte bu

bakýþ açýsýyla, geçmiþte Halk Saðlýðý alanýnda

yaþamýþ olduðumuz deneyimlerimizi bugün ve

gelecekte yararlanabileceðimiz ortamlarda

paylaþmayý ümid ediyoruz. 

Bu kapsamda, kongre sürecinde "Türkiye'de

halk saðlýðý yaklaþýmýyla gerçekleþtirilenler", "son

yüzyýlda yaþanan geliþmeler", "bölgemizde ve

dünyada yaþanmýþ olan deðiþimlere ülkemizin

uyum çalýþmalarý", "olaðanüstü koþullarda

(deprem, savaþ, biyolojik-kimyasal terör gibi) halk

saðlýðý yaklaþýmlarý", "21. yüzyýlda öne çýkan saðlýk

sorunlarý ve çözüm tartýþmalarý (diabet, kronik

kalp ve  akciðer hastalýklarý, gibi)", "baðýþýklamada,

beslenmede gelinen nokta ve yeni açýlýmlar", gibi

konular programda yer almaktadýr.

Daha detaylý bilgi www.halksagligi.org

Ýnternet adresinden alýnabilir. Halk saðlýðýna emek

veren tüm saðlýk çalýþanlarýný kongremizde

görmek bizleri mutlu edecektir.

Saygýlarýmýzla,

Doç. Dr. Levent AKIN-Kongre Genel Sekreteri

Aralýk 2003 sayýmýzdaki Ödüllü Bulmaca’dan kredi puaný kazananlar

TTB - STE Kredi Puaný ve Kitap Kazananlar

Yýldýz (*)

konulmuþ

olanlar, TTB

Yayýnlarýndan 

“Çaðdaþ Týp

Þiirleri-Seçki“

adlý kitabý da

kazandýlar.

1- Nur Karaoðlu Sarý*, 2- Þenay Büyüksaraç, 3- Sami Terzi, 4- Ekrem Kutbay (Ankara), 5- Ýlyas

Korkmaz (Antalya), 6- Gürkan Mersin (Aydýn), 7- M. Ali Gördesli, 8- Semra Doðan Bayram*

(Balýkesir), 9- Melek Yaman (Bursa), 10- Hasan Erdoðan (Denizli), 11- Mualla Onrat, 12- Þeniz 

Þaykol, 13- Þermin Altunel, 14- Gülsen Yener, 15- Arife Hüsnügil (Eskiþehir), 16- Osman Çelikoðlu

(Gaziantep), 17- Ahmet Bolat, 18- Murat Ýlhan Alhan (Isparta), 19- Halil Akyürek, 20- Kemal

Demirkýran (Ýstanbul), 21- K. Atilla Öngel, 22- Veysi Görgülü, 23- Gülden Aykanat, 24-Sebahattin

Kabaoðlu (Ýzmir), 25- Serpil Çeçen, 26- Ýzzet Yýlmaz (Kahramanmaraþ), 27-Murat Daðdeviren, 

28- Sebiha Daðdeviren, 29- Deniz Devrim Dede (Karabük), 30- Cengiz Kaplan*, 31- Onur Eriten,

32- Mehmet Karabulut (Kýrklareli), 33- Duygu Kararoðlu (Kocaeli), 34- Meryem Ter, 35- Bilge Sel,

36- Seher Yeþilyurt (Kütahya), 37- Mustafa Þahin, 38- Hasan Hazar (Malatya), 39- Bülent Kundak,

40- Özcan Kaðnýcý (Manisa), 41- Alfert Saðdýç (Mersin), 42- Fikret Kurt (Muðla), 43- Tülay

Yeþiltepe* (Niðde), 44- Sümeyra Demir (Sakarya), 45- Sevgi Canbaz (Samsun), 46- Nur Figen

Akdað, 47- Mahmut Akdað, 48- Aynur Þahin, 49- Emel Konur, 50- Uður Çaðlayan, 51- Mustafa

Atasoy, 52- Fatma Canki, 53- Cengiz Semercioðlu, 54- Mehtap Þen (Tekirdað), 55- Yýlmaz

Alemdar* (Zonguldak).

IX. Halk Saðlýðý Kongresi: "Halk Saðlýðýnýn Son 40 Yýlý ve Geleceði" 

3-6 Kasým 2004, Ankara

okur

STED Okurlarý Haberleþme Grubu

STED okurlarýnýn birbirleriyle ve STED’i hazýrlayanlarla iletiþimini geliþtirmek ve canlandýrmak

amacýyla oluþturduðumuz haberleþme grubuna http://groups.yahoo.com/group/stedokur Ýnternet

adresinden ulaþabilirsiniz. Henüz Gruba üye deðilseniz, sayfadaki (Join This Group) linkine týklayarak

üye olabilir, Grup’ta yürütülen tartýþmalara katýlarak siz de Dergimiz’in oluþumuna katkýda

bulunabilirsiniz. STED Yayýn Kurulu
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