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"Şuna kaııi oh'ıak lazırn kİ, .ıünya liıziiııde
gi;f.|'üğümüz hefşey kaılının eserıdın''

uusldrıı Kemal l14n'LA SAYI: 15MART 1 998

DUNYA KADINLAR GUNU
Türk Kadınlar Birliği olarak 8 Mart
Dünya Kadlnlar Günü'nü Konya'da
düzenlenen etkinlikle kutladık.

E \'1ı ]998 Diin}a Kadln]a! Güna nüT.K.B C enel M.ıkezi ola]tk.

\!ldui dar( bucailndaki \ubclenndeı gclcn başkan l. ii}elcrİr ıİ
lür]kI] l. K.nti da kni1adı\.

7 \'lın eüıii ]8 li!ılik otobüslc gjdj]cn Koıya'lta, o giin yaIıliı
bi!k.ılalIoPlıı.s]ıılı. o.ce lrizi öğIe yenreği i]c ağ]]ladlIa]' Ak!an
LlJ Kon) ı V.1isiıırıJ]İdan büiün riye]cli]ni/e bir ıkşa]n yc]ı.ğiIcrjldj
ord! kUİrand.nl. rcLlar !e eşleiniI, üsl bü.(jklatlann dı b!lunduğu

\.İrekl. Val Slyln Nnılk Gı..]. Türk K.dınıra ]aik lc Aiıtiirk iI

kcLc]inc. Dc!nnneı e.Laı dc. bugün de sahip çlkl]ğlıl. hu yolda }n_

lUııcyc ıa.xIl] o|dığuıü. Türkit.nın çığdiı1k tolunda ilerıeme\inde

t!dünlınmı7J .lüşen edıc\1crinın ('iemi1ri !ursu]adı le aueI]ıkle der-

ncğimı/iİ çxllyı.lınıj rakdjjle illediğini bclijtt] Kendisine genel

bn\lranııız tfuıf]ıdaD bi. PIaket \enldi.
lJ N]üI sabah1Alııürk ,^nılnl. çe!Iesindc. diğe.nerneklelden gelen

i$uikçi].nnd. billcŞı]csiyle yıi7!erce Tijrk kadln1 bn'aa.aya geldi.

Bın.lo crl]glndc \.!Ieıeı İralşlal vc çc]cnklcn. konİraslndan sonra,

S.]rn scD]e KcİdiIcı başyaZı olalak okutacağınıl konışıııİ.l yapı
Dah. soım bando cş]iğjide foarşlir sa'}1.}.Ic]i yu.ayüşe geçildi'

Ko!\ı Bclc.ti}c l]dşk.nı sıyır Doc.nt HaliI a jn Ve .ı bn öğle

}emeij lerdi Yü7le..e ha

ılmln ağdaıdığ' btr yerıekle
bı'kı Tülkiyc'nin pıllak ge

]..eğinde Tiırk kıd1n1n göIe\

!. h!kLairnln bih onde 01'

auiun( Vu..r:ul.rı. bil ko

Kendisiic d.nrceiııiz ta

rıt'lıda. Atalürk E5ı]i vcnldı
tr'I.vlanı ]\In7esini i_

] ]l.tindeı soDla. fı]al komp

].L\iide bu]uDm EĞiTiM
\IERKEZi ndc birüc özct b]r

sena conclisi düzen]cDdi'

BU güz.] oIganizasyon için

Kon}. şrbcm]zc. sayün va
lıle' B.]cdi}e Başkanı.a ve

bıIiıı Konyallh.a teşekkür

sayn Koıuklar. Değerli
Ürel€rimiz, s€Igiti Konya'tılar
Bu.dan tah I4I yll ijnce,8 Mafi 1857dc Ncwrorklı..r0

bın dokuma ışçı!, ],1 sa.ılik çilışmı sii.esini. ks.jr IDr!! re
insanca yasamata yctccck bir üc.ct için greve gilfilel Bu grc!

sra$nda Ekan qdış,na ve tanslnda, kıdlD yc qoNk l29 ışçı

Rirlclniş N'ljllc1Ic.' ]977 yıIındı. bD gü.ün .n1sjıi N

Maı'r 'r Diiıi-.ı Kadlnlal Günü o]ıIık }u1]inmı!iJ kilil

E ]\'Iart Drnyı KadInlır gnnü, eşiısiz]iğe !. c]'r]nCIllğ!
nilşı. kadlnlann tı]plUmsıl vc.konomık sofuıl.Iinl hı]
klId]ğ]' çijZü.] jÇn] bi.]c5rncrjD rcn]nı!\r!UnU !ü.gu].d1ğl bı
giındiıI

8 Mafi, eşitlik ve hak]ü içır nilcıdc]c cd.n tldrİlı. t(!)

lıüısal konumunu. değellendiiIldiğj' soIrı]M]n]D ııl1ü\]lı]]sj
."J.n ço? l/l' . . ' . J l l 

' 

. . i " . r. l ' l '

Bugünü, gü7el Konya'nlzda kudımayı 8eldik

çünkü Konya. ıarihjmj1in !ek]lle.dıği a eııli biü kıl1üj.

çünkü Kont.. Nm diır}a ıa.af rdıD eDllın N1.!ll i !ı .r

ToPlUmun diğc] }an\nı tcmsil ede. bil lid!İlıın. çığJ.ü.!

Irat]aonIr haüıta ccçiri]D]csiiiİ !cIcğInı] btr kil d.hı ü] !:
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glnulnü/dc, N !lı.llaın kul]lıırası daha bi. öıenni hd]e gel.

LllU a)n.le. AIaIijrk'ijn kadInlaın!z içjır öıgiiIdığiı. re_
]aıı]ar doğfu]tı]sundı. o'nuı çi7diğ] yolda yürüyiıpj o.un
goneldi!ı hcdefe 0lıyna( azmivc çaba! iç]n.leviz.

AYININ öNBurr
GüNLERi

MART

!iıııı] biz kadırlar' bugün. dündcD daha çok. soz hakkı is
til.nV si!is.] ltııü11In Nti}o.U/. Eİı.ğİnizii dcğe.i bi]]isnr
InüloDz Küsa.a iopluisal rcnünl!lutr]ıi|n Payldlllııii re_
]rllz !c.üke! nizle, oDru7 onruZl vc.)ı1koıuııı]a olnık ]s

D.nroIt.ı5 il€ kiiln hak1aın]i iç, içcliği inkir edılmez bi.
:oIç.ktil B! d!r!rnüjı, ltrda !c kcnftc. tijıı (adlnlaaNzln.
ıe]i {.!Ja| Ye ııülınc] bi. konu]na gci.bilmelcı içjn, lı
illiği. ıe deıhokrasn!ı salunlcula. o]mı]aı ve gerek ya_
,.]li.d!. s..ek\c IıdInır so5}a] nalüsiin.]e y.pllnrasl gerekerı,
he. tı1l eşitj1ğı 5ağld),]cı geli!m. ic].. yJInı/ 8 \4althrda
d.ğrl. ]6i .griı boy!ı.a İıicad.]ç'clme].. gerekİrektcdn.

Brl kidlıllın .lercği ve s.v!in .lmıkİ7]., ilenemc sağ_

tsı/ lianıniaün..Dn]Zd!ılil o]makİzlı, bıış !c de_
iı)k.ıs]ıin lı4nllra5 imka.rz.Ir.

Ve biz kadlnlııD kaılllmt !e çaba$ olmakslzıı, taik vc
çığiıi bİ I.ılı]ın!İ kufu ]nias gelçek]c$i.ilenıcz.

'I'lDb. Cun'l!riyetimizi1r ]Ik y,]laında.lduğu gibi; bustn
t-,.r,. \, .-.."..., ... . , .".rFd.. op u n _u. ..
trıın Aıııij.knİ. i]ke yc de!]iırlenic sahip çlkacağnnlza. siz'
sc!g1]] Konya']lları. htzürundı söz v.riy.l ve turİ k*
dlnlaı]nlz1. b! m.cadele ıçin bn]iktc o]i]alıçağny.ruD'

A'.semı KENDiRCi

Mebrnie CÖNENÇ (Afyon)
s.ıı çIRPAN (Aİk,.a)
Tü.kiı BAŞBUa (Anıal}a)
sabih! cöKÇüL (Bal1r.liı)
şetibc iNsEL (B.^a)
ıürii'e öNiz lDiVırhxh
DR'Faımı M€MI( (Ed] le)

.. Nalriy.'Elgüı(arzur.n)
. ' Falinc öyırcn (lstanbuD

Bena] Anıraı (izm]r)
,F-ruh cüRGüP(Kayseri)
B.d]z N,IoRoVA (Koırı)
ItIifiri BEt(TAŞ aNlalat'ı]
l!1cliha ULAŞ (s!msU.)
Esmı NoYVAN (seynaı)
sabiha GöRl(lY (sivı'
sa'niha fiIZAL (Tmbzon) .

P-ü!i 07' P\LR '\ lii'l

J \IART t924 j Ha..tet,gin .atdf.r..r \e Oerer n
BjIligl v...a..a - ).'. l l'ğe I J-e'.
(Telhjd ] Tcdıisat K.nın.]

8 NIa.r : Düıya KaıjrnIa. Günü

T.MART r93s I iri kez l8 ladın nıi]]ellekili

\'l|ü]lil(jyscn Bölge Müdü.iiMehnrct ç!y]ı.lağ, Anad.lü ül! i]k(Jü] ı !trl]ıin l33() \']lüİüla rroIe!c aIaİıı Doi. tlal!ı. ık]n.r
Iiiün !ılıİlı ise ],1]() \ı]odx eörevc başiayan_v,vr ıııı. ol

\'le]rn.lÇJvürn!ğ yaP.ğ1!çik].oaüj!,kaün v!lilcIini]ığ.rçJüieI
' : .. 1 .r ...'..l"'k'. c

. ..,'r..k.r.r b.i ..re, r. ,.it.,

s.lçıklı] Bcylerioden suftaı A]ıalrin Erat[a. E.İıa Bclliğinin
). .. 

'ı.jm...\,Ioo..lJl"Jn . '. ''^l..l1.U' .'..' ''l]lb. .c.ooe'r."' 'ı. 1..',',.'. '1'd a,r \,J{r \, rc. . r nt, ,.o.l D"\
''h .l \.l'...''| \.l.J.l....| J.i .._.'c ol.' ]"ımD I r- .t. 1r D rt nr,, .oto e. , n 1,ii 

'n- r.r
I!]n cı\nralI vıp.]]J' Zln]an Zanrın ü]ı csnal.ı dcneliems'. D.'.. .. j .Bp).c.rn rn N. , e.( n \r.tnrer Br\. .'']' .]r.. L ..' ].l .ıa.ıo_.ıcı ,. ı. vı.]

r \. ., o. ,o,.tii..o\ t...Jp.rt'
\.ll'r. " R.dj ...r j.r \ up.b.o.., ta,o' Do3'l]...'l. l l lb-..R.)f. ._.ılnrl.e/nJca 

l
ücpe Ma]]allesjn.lekj Kiık MedIese. Mllr su]lan1n lij.besi ije. ''' t .b n." .,l..l.o("l h.l .'ü r ' .4 .c.' .r lnoc !_i]üu\o.
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KADINININ YE
fürk kadlnl, s€çme ve Se-

çijme ]rakkınl birçok ül
kcd.i , nCm.nt1cIinden önce

kazanmasna lağmen, gü

nüıüzde siyasi ılatfolmda
!,d.rli duzcydc temsil edi

^tatnIk'ün 
gilişim]eriyle

3 Nisan 1930 iarihinde Be-

lccliye vc il Genel Mec-

]is]erin€, 1933 yı1ında muh-
iar . v. ihtivai hetetine
se(iııre v€ 5 Ara]& ] 93,l te de

nri]let\'eki]i seçnic vc seçi]me

hakla.ınl elde einie]crinc

rağmcn, giınüfiüzde ka

d,nlin. hU .lanl.rJ.ki ten
sil.iielinn 5ayılarl, bu hak-

]arın ka?ant]dtğ taihtei1
daha az' Başbakanlığa bağ]l

Kadnnn Statıisü vC Solu1lart
Cenel Müdür]ilğa] ta-

rJudar haz]rlanan rapora

göre, kadm milleh'eki]terr

n]n Pal]am€ntoda en yüksek

orandn iemsil edil'nesi, ka-

dxnarm da katü]düğü ilk
genel 5eçinnerin yaP]ldIğI

]93j t'ı]nda oldu. Bu Par
1ancntcrLcr içDdcki olan1

yüzde ]6 i]e Cuİüüriyet
döncmhde TBMM'deki en

yüksek katm ii\,e oIan o]du.
(lunümüzdeki kadın par-

lamcntcr oraru isc ancak 2..1.

Kadrn Milletvekili savrsr

1935 yrlmda 18, 1939 da 15,

19.13 tc 16, 1946.la 9, 1950 de

3, I95:1 te,1, 1957'de 7, 1961'de

3, 1965 i€ 8, 1969 da 5,

1973de 6, 1977de 4, 1983de

12, 19E7dc 6, 1991de 8,

1995 te 13 o1du.

Yğel Yöneümlğrle IGdm_
Kadrnn siyasal }.aşama

kat masmın i]k basaniağı
kabül edi]en yere] yö-

netim]erde de kadııün tem-

sili o1dukça smlrll.'. 1984 yr
lnda yap an yerel

scçim]elde seçilen 2 bin 202

il Gcncl Mec]isi üyesinin sa

dece yuzde 0.3ü, 1989 yele]

seçimternrde 2 bm 653 il
Gene] Mec]isi üyesiıin
yüzde 0.8i, 1994 Yerc1 S€-

çim]€rin(te isc 30 bin 334 il
Cene1 Mec]isi üvesinin
vr:izde 0'8 ini kaclmlal o1uİ
iurdu.

YeIe] seçim sonuç1arna
göre, kadmtar 1984 y nda
Belediye Mc.lisi üvelerinin
yilzde 0.6 sını, 1989 yünda
0 7 smi, 1994 ie ise 0.1 ini

l984 ie seçi]en Be]edi}'e

BaşkanlaIl arasmda hiç
kadfı bulunmazken, 1989

y mda beiediye baş
kanl*larin1n!n yüzde 0.2 si,

1994'te ise yüzdc 0.4ü ka

Öte yandan, Tn|k ka-

dmtnm siyasi l aSama dana
aktif kahltmtnl sağ]amak

iizerc bazl siyaçi PaIii]€I,
Parti yonetinJeinde öze]

'Kadm Kotasi koyarken,
1995 Senet secimlerinden bi
rinci Palti olarak çıkan ve

8eçtiğimiz güi]erde Ana
yasa Mahkcmesi tarafnıdan
kapahlan Refah Partisi nin
son gene] seçjmlelde aday
]isteleriİde kadmlara yer
vermcmesl uzrın süIe tar_

TURKIYE'DE I(ADININADI

PROF, D[t. PUR:
"Kadrıı heı meslektE göİtırüz, ama kaür me-

kanizmalaında katüım aü yokfiE."
Ç.lışmı yaşanlno hel al.nlnında gölcv alm kadDlara,

karal mekri7ma$ kaPıIarınjn kap.lı old!ğu öıe sürüldü'
Mamd.a Unilersilesi Kıtdın ligiicü lsiihdanrl vc Ç!l]}ma

Haraı Me.ke, Müdürii, lklisadi !e l.l.li Dil]i]]cl Fakültesi

oğrcliı] tJ],csi Pd' Dı' Nejla P r, y.pİğl !ık]0nuda"liil
kiye'de 'Hlngi staliiae ol0rsa olsln kadnin ycricvidir Ka.lının
en önemli garevj ev itidn şeklindeki gelenclscl dcğc.yalr]lan
yüzündcn. kldın]n çah!nr] yalannndı h* eiii.ği yclı aIı-

Yakl!5]k 6 nrilyon kadlnın emek piyısa9ndı çall5ıığüi]
ıncak bınlardan 4 nri]yonurui kı.sal kesi d. sosyıj 8ü
vcıccdcn !-oksun, ücrcts z vc ''ailc yal] n mcıs ' konnmündı o]

dnğnnu bclifien P!., sadece 2 mil}on kıd iln maaşl] çıl1ştlğln1
anlaıt P!I. çaLışnü alaılnll!, l(l0 erk k yöicl cjtc kal!ıhk ]
ka.lın ydnetici truı ndUğUnı, L00 işlclcı.lci tdc.e ]sinın
kadıı o]dığuil ilarel eıİ'

]994 yeFl \eçiır|ennde 2bii 7()()erkeğe kırşn lj kad]nrı
belediye başkmlığrnaseçildiğine ü]ikkaii çeken Pul,scçI.r]eIde
n l l F'ıe]ln oc 'J )c 'f 'l. 'l)"lll
kadln me.|is üycsi say{nln ]6() ile sntrlı kaldlğünl belİlİ.

' Müdiiner Hep E kek''
Pur şöyle devam e1ti:

'Ülkenizde kadD hĞr meslekte gölijrüz. Hata baz' mes_

lekleide kadu say$l diinya o.talMasım üurindodil. AEaİ,
nedense kffi mekdjna]mda \adfu adl yohu. ömegin.
ünivefitelerde öğetjm üyeLe.jniı yijzde 34'ü kadrfu' Bu
diiıya orta]ma]m üstiinde bt ral@dtr. Ama ne yaat h,
b€trim bildiğim kadmyla 61 ünivtritenjn sade@ 1'inde kad0
rcktirr vardf. Haşljnelerde k8df dok o. !ddf. Ama &adm baş

hekifiğ pek ra$]ma}rz. A. iyelerde yönelimin her ka-

demesinde tadr bulru., ma kadn il Cürıhuriyet savc6ı
yokfur. Bü kadn valimiz vtrdı. o da fu-n} yok. Kurun]a.da

Tiilki}c'dc5 6 yn ön.esine kllı. ']'a\rı.lı 
^trllk çCk.l. dı*

b.ytr dola!ma7' diye kadlnllIa k!ymaklnnlk -vJPü|ıl.]adığI.]
ıniatan Nej]a PUI, .jaha /o. kolul]aIdaki bö]lelerc ehe. ijğ.
rctmen, hemşire İl'atı!]a çok say]d! kıdlnın atıİmılnü. bı'çc
lilki olduiu.u sö}lcdi'

Eşit işe eşit ücİet yok
Aynı oltaııda ayn1 işi yıpü kıdlnla erkek çallşnn raJndı

ijcrct hak9z1ığ1 b!lüınül!ğU.u' eşiı iJe eşit ı.Ieü ku.xlınjn ihlJl
cdildiğ]ni bc]irtcn Pııl. kıdınIaI!, e.kek]elden tn7de lj 4lld]ha
dijsiik iıcrci le.ildiğini kaydeıti.

"Işe almada da' işĞn çr*anlmadğ da kararla1kadm arey-
hine alı.mal1adE. dı'en Pıı., Cinsiyeü iaIkl g.jleımeyen btr ı,\

içnr, hem k.dln hem de eıkcğiı b!ş!unna$ durumund!, clkck

çah!an]n i|c a]ündüğınü, tten çıkam.Iarda da kadınlara ön.eljk

2l. Yü7!ıh eircrkcn Tiılkiye'de medeni ıikahİz yaşı-vm.
bar]k PıuJ İk1nıİ çeken. I..e]e. ı]ğrun! ku.bai cdi]cn kı
drnlo blluidoğunu bilJİen Nejla PrrI. l yıda gcbcliktc. do

ğumda ya da doğım İrnıısl.dat!k]a'lk 2 bin kıdünırö]diiğiinu
]00 kadndan 6()\n]n şiddctc moruz katdlğı! belİiii. !ır.
"Buı e }Jddr için çok üzücü ve kli9ütiicü bir lablodr'' dedi
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'Il]p]uDda cı laz]j şiddctj. düjük geliI gIuhuıu oIılü!len1iIlD uy_9LIad1ğr' ai]c gc1irioiı düşİıesinc PalaIelo]irrık ıo.Uk vc kadIna uygül.ı.n şi.ldciin de rIItIğI bc

Baibakıillk ii1e aııştIlma kuIuDru. Polar AIişılIDa
Şrrkeıj'De Ailc içiide vc T.ı]Uıİsal A]anda Şiddci. ko
nu]U biı !riştlIDa yaPt1..]] A.aşl1Ima' çcşltlı İ.j
!.rsııcl..dcD ısiko]oE. so\ya1 !sikiolog ve 1op]uıı bi]iİıC
lJ .!lcIim iiye5jnii Iönetim 'c g.zctimindc. l8 il ve 22
iiçcde 6 bj..180 kişi iizc.indc g e . ç e k l e ş t i I i ] d i

Enl].s}on, hıyaı Pıhalr11ğı vc kişileıi av]ık 9elirleı,
. r. iJ' r' -., r' l.r ' d. d. Jo-,u

lınduğ!i! o] l.}ı ko'a. i.i!t1.n].ya göıe, 3el].dekidİşiiş. ıi]c içinde di]rığ! 1!i aça. 1akto.leIin eD baş1nda

" KADININ SUÇU KADIN OLMAK"
^lı)tllııaya 

g..c' geIj] i I-I7 jıilyoD ]i.a afa5üıd! o]a.
aj]cie.in yüldc 25 ]nde dı!ık o1a}ı göıılnyor Bu .rın.
l8 _]5 m]I),.. IjI! aIasında gc1irj o1an aiIclerde !üzde_. r' ..,i n. .', 1..J4 ) /.r lj .

'6 
I00 mil!on lirı arj\]ıdt o]ınlıIda yİl!jc I2.7 vc l5l_

200 İri]!oı ]i.ı arıs]ndı oIan1.ıd,r dı !ılac I].5 olaIal

De.ı.klerde. kıdln e.kck ayI1ml aiıraksız]i ?
5a, sl.ln h]çbir ge.ckçt olnralt\lzln kad1nlırI kad1n oI
d!klall için suçl! g(jldüğii sapıdnd1.

''DöyMDK, sEVMDKTEN KoLAY ''
AIaşI1.ma,lüm gcli. düzey]eIinde. şiddeıi ve s'kIli1ı.

'\ 
'm [ .. lll l.l! " ' .zıı.. ı,,ı uıu:' c. . u' "'ü]ü!İnü olıayi çıka.d). GeliI düşlükçc ai]ede çocU\1a.a!ılla dayagın

AIışlı.]nı sonucünda, ılkoI ve U y U ş t u r U c ü .] a d .l e ba
i nrl]llğ1iIn d. kad1n vc çoCuk1alı }öne]ik d.ıak o]a!

, ,, .lj,',1 d
D].onoınik kriliD kı.r koc, i1işki]crinde de deıin va_

. .r..L A', .. n.nr.(.r.
!!).dık \e clkisI seçI]' d]re. ai]e]eriı )'dz.1e 67 si'
'I].ono,nik k.il ya\ıdjk Ve ctk]si ac\an cdi)'oı. djy.n
ailc]i.ı. d. )ü7de 65'i e5ı i]c kı!gaüa \aIıı ıalılşmala.

'' (ARA RLAR I ORI'AK AI,IN ''
oıe 1'ııdan, denrokraıik ıi]cIcrde şid.]eı olay1alIn n

düşnk old!ğr, huna larşıI1k xi]eyi iIsilendir.ı kal.rlaı1n
alınmıslnda tck oıol it.nin o1dUğU aile1c.de ço.uklalin
dına ç.k da\ ı]1diiğa b.lirlcndi'

oIOriıcnin bıba olduau y! dı ka..Ila n s.dcce bıba
ı!].İ.dıı il]ıdlğl ailelcliİ }.iizde 9] i' sadrece an.cniı
oıolit. olduğu aiIc1e.]n yüldc .16 \ü ço.uk1arln, çe!iıli
sIt]ık v. li!]a.t1e davüyoı. Buı. k!ış1]ık, kadlı erkck \c
ç.Cık]a.]n ıi. ilıe kalı. a1.lığı ai]elcIin !!z.je 75 i ...
.!lllll.i hiç aö1 Jnnyor.

TüRK KADıNLAR BİRLiĞi
Haber Bülteni

Tnrk Kadıniar Bir]iğ' Ad].a sahibi 
'esorumlu Yau l jş]clj Müdnrn

Av. sema Ken.liİ.i (Gen€l Başıan)
Ad.esl

Gğ( Bulvarı 94l 3
Maltep€/AiIKARA

T€I: (o3I2) 23t ı6 40
Faks: (o3t2) 23ı 56 53

DizgiBaskı]
Ürrıit YayInctıtk

Ko.!. sok. 27] (ı2ı]aı/.\NKAR^
Telj (0312)419 38 26 27

Faks: (0312t 4i7 56 68
AYLI( HABER BğLTENı
FARA iLE SATıLMAZ

GENÇIERDE UYUM
BOZUKTUKLARI

GençIerdc, çcvreyle otan uyumsuz]uk Ve .lı\.Jı\ bo.u{'rt. r. ..n .p. n. .. nfl,,i.
Ju_._ bu.4'ılJ ';.. me. .. "l''..l \ni....\.H.8o .U'. '.]"{l'l'l,e ı'.m. ... .i...g'_lllı o

Çuk n' e ii. j!.iiıcsi eğjtim lıkijlıesi cğnıi_n bilim cri bi'lümı
öğrelinr uycsi D.ç D. Sonay CLrCRAY. A.A Muhıbtrinc }a]rrığı.,.r\ .'.'.i- ,.I !ri. i..Fa.E. ,..( .'r d'. ,nr, ..n. -cr,.tcro" L. .n..r ." -diJn . h, zUk Uk]innJ y. ]çt ğln soj edr.,r n...ukut.a.rn,. op-,. t, .t,er ..r..,. )."'1"-"" .,, '.;'_.!'. .e.lJ''. l!..l).ğ. ..l|\ co l..."\ -l .km.- n"'cJ ,'Jc1l-|n_ ,l.ü
eüı].

'n ,r\.. ...i. .ir... n. e . ;.cr,. Ldii..r!r. o...1( .r,.en B.,l.crJ- cnrrr ccdi"-Pm. .....t .r,c dc
J,l . Jıj'F ' 

.e '';U ..\ l. ln \ .. . \gul'. .i e. cn. r ... ... Lonu,.,
. Doç Dr Gii-!y. A,\In lalk]nl!ğın }e.ü \& ıyn dUltuılllu.
d! bil !ıvnn\ bozuklırğU oıduğünu b.l]ner.k. ;eencllk dıııcml
!yuDrsu2luk]arı]ur alılnda, gcn.]lik]c okül da']emi.oc yl\Ln \).,r.( , ,.. , ";,ı.ı.L'.,l]'F.- 

"sUÇA EĞlLtM ERREKLERDE YAYGIN"
Gii.Ial. sUça \anclik d]\funır]rİn lci.liı .i.jD.aıİde .n

oğjnl b! don]nıln' k]zlü! orola .lkel']-de ı]ahJ \oğu. ıi' : . b. ".,. , r,.. c.. .

yl!aiın ynn1.nn b!tuidUğ!iu söIledi.
Araştüm]aların. özellik]c follı küş| nlc inevcn g.nÇ.rk.kLerio

),r.J.6_.rnr .

. 
'\. \'\J'l''n l i..ı'C. ,] Ç... ..l

b . I \t, 8"n. ,,.m..d. .. ,r , i 
.e,,,,1. . f,,n . b

hal alıyo. di}'c konl\ıU'
n .\ ! .r ..J-

o , |, ,e, ,,. e| |-.(n
. i . ]r, d, .o',1 

' lo.n
[.]nJt l nü]ı] n] [J\oetr]

c.c!kl!kra k]7anıla. ü]]!m b.lu}i]!l|!rı|n !en.]rk ıIn
ncırine. gcnçiik döncİri.d.ki !}!nr b.l!İli]k].ı n n !jı kl'nı] ıım,.. r."..n.,J.r. rt,.. Do. ir. . . .. o .. . e.b., ; .le . n. .t. ., h, .g, , u , , . . . c..ri, ,. J.ıııesi açüslndln büvük ancın taslv.r .l.i;


