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Bilindi¤i gibi, “12 Eylül Dönemi” kal›nt›s› yasal düzenlemelerden
birisi olan 2634 say›l› Turizmi Teflvik Kanunu’nun 8. maddesiyle,
“devlet orman›” say›lan yerlerin de turizm yat›r›mlar›na tahsis
edilmesi olanakl› k›l›nm›flt›. Ancak, özellikle ormanl› koylar›n
h›zla yap›laflmas›na, en duyarl› orman ekosistemlerinin bulun-
du¤u arazilerin bile golf alanlar›na dönüfltürülmesine yol açan bu
düzenleme, Anayasa Mahkemesi’nin 7 May›s 2007 tarih ve
2006/169 E. 2007/55 K say›l› karar›yla iptal edilmiflti. AKP, bu
kez geçti¤imiz May›s ay›nda ç›kard›¤› 5761 say›l› Yasayla 2634
say›l› yasan›n iptal edilen maddesini yeniden düzenledi. Deyifl
yerindeyse, “orman” say›lan alanlar üzerindeki turizm baltas›n›
daha da güçlendiren bu düzenlemeyle; 

� “devlet orman›” say›lan alanlar›n tahsis edilebilece¤i turizm 
etkinliklerinin kapsam› geniflletildi;

� illerdeki “orman” say›lan arazilerin binde befline kadarl›k 
k›sm›n›n turizm yat›r›mlar›na tahsis edilebilmesi sa¤land›;

� turizm yat›r›mlar›na tahsis edilen “orman” say›lan arazinin 
% 30’undaki orman ekosisteminin yok edilerek yap›laflmas›
olanakl› k›l›nd›.

Düzenlemede, bir de “Turizm yat›r›m› için tahsis edilen orman
alan›n›n üç kat› kadar alan›n a¤açland›rma bedeli ve
a¤açland›r›lan bu alan›n üç y›ll›k bak›m bedeli, yat›r›mc›
taraf›ndan Orman Genel Müdürlü¤ü hesab›na, do¤rudan belir-
tilen a¤açland›rma ve bak›m ifllerinde kullan›lmak flart›yla gelir
olarak kaydedilir.” biçiminde, göz boyama amaçl› bir yapt›r›ma
da yer verilmifltir. Ne var ki;

1) “orman” say›lan alanlar›n “zorunluluk” ve “kaç›n›lmazl›k” 
durumlar› d›fl›nda da turizm yat›r›mlar›na tahsis edilmesine 
olanak veren;

2) “kamu yarar›n›n” gözetilmesini güvenceye almayan,

3) “orman” say›lan alanlar›n yap›laflmas›na olanak veren; 
yap›laflmalar s›ras›nda da tahsis edilen alandaki, özellikle 
ender ve/veya gelece¤i tehdit alt›ndaki orman ekosistemleri-
nin yap›sal özelliklerini ve dolay›s›yla da ekolojik ifllevlerini 
sürdürülmesi için hiçbir koflul getirmeyen,

4) yaln›zca yasayla yap›labilecek yetkileri düzenlemelerini 
idareye b›rakan,

5) üzerindeki orman ekosistemini herhangi bir yolla yitirmesine
karfl›n “orman” niteli¤ini sürdürecek alanlar üzerinde kamu 
yarar› aranmadan da “ba¤›ms›z ve sürekli üst haklar” tesis 
edilebilmesine olanak veren

bu düzenleme de Anayasam›z›n 7, 44 ve 169. maddeleri ile
ülkemizin taraf oldu¤u ülkeleraras› çok say›da sözleflme ve
anlaflma hükümlerine aç›kça ayk›r›d›r. Bu nedenle yine iptal
edilmesi gerekmektedir.

Ana Muhalefet Partisi düzenlemenin iptal edilmesi için Anayasa
Mahkemesi’ne baflvurmufltur.

Görünüfle bak›l›rsa, en az›ndan k›sa dönemde ç›kar›lamaya-
cak. Çünkü ne ilgili kurulufllar›n orman yang›nlar›yla “savafl›m”
stratejisi gerçekçi ne de kamuoyunun bilinci bu olumsuzlu¤un
afl›labilmesi için demokratik bask› yaratabilecek düzeyde.

Çünkü, yang›n ç›kmas›n›n ve olabildi¤ince az zararla
söndürülememesinin nesnel nedenleri var. ‹flte, en temel nite-
likte olanlar›:

• Ormanlar›n % 58’ini oluflturan 120 milyon dönüm, orman
yang›n› ç›kma olas›l›¤›n›n en yüksek oldu¤u Ege ve Akdeniz
Bölgelerinde bulunmaktad›r.

• Ormanlar›n % 45,4’ünü oluflturan toplam 96 milyon dönüm,
en kolay yanabilen k›z›lçam ve karaçam ormanlar›d›r.

• Ormanlar›n yaklafl›k 45 milyon dönümünü, yan›c› madde
birikiminin, dolay›s›yla yang›n ç›kma olas›l›¤›n›n en yüksek
düzeyde oldu¤u 30-40 yafllar›na ulaflm›fl, yeni yetifltirilmifl
ormanlar oluflturmaktad›r.

• Ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yerleflik 16 bin dolay›ndaki
köyde yaflayan 7-8 milyon köylü yurttafl›m›z tar›m ve hay-
vanc›l›k etkinliklerini çevrelerindeki ormanlarda ya da
yak›n›nda gerçeklefltirmektedir.

• Ormanlar›n içinde ve bitifli¤inde yaflayan yurttafllar›m›z
çevrelerindeki ormanlara ve ormanc›l›k uygulamalar›na
yabanc›laflt›r›lm›flt›r ve bu do¤rultudaki ormanc›l›k
politikalar›n›n ve uygulamalar›n kapsam› giderek
geniflletilmektedir,

• “Orman muhafaza memurlu¤u” düzeni giderek tasfiye
edilmekte ve “orman koruma” çal›flmalar›, belirli bir ücret
karfl›l›¤›nda köy tüzel kifliliklerine devredilmektedir.

• Yeni ormanlar›n yetifltirilmesi s›ras›nda yang›nlara karfl›
dirençli orman yap›lar› oluflturma ve ormanlardaki yan›c›
madde birikimini azaltma tekniklerinden gerekti¤ince yarar-
lan›lmamaktad›r.

• Baflta yang›n önleme ve söndürme çal›flmalar›n› yürüten
orman iflletme fleflikleri ve orman iflletme müdürlükleri olmak
üzere ormanc›l›k birimlerinde yeterli say›da ve nitelikte teknik

“ORMAN” SAYILAN ALANLAR ÜZER‹NDEK‹
TUR‹ZM BALTASI GÜÇLEND‹R‹LDi…

ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMES‹ ve
SÖNDÜRÜLMES‹ “YAZGI” OLMAKTAN

ÇIKARILAB‹LECEK M‹?



Art›k “Ankara’n›n kültürel geleneklerinden birisi oldu¤unu” övünçle belirtti¤imiz “Dendroloji (A¤açbilim” ile “Orman Ekolojisi ve
Ormanc›l›k” okullar›m›z bir dönemi daha geride b›rakt›.

“Dendroloji (A¤açbilim) Okulu” etkinliklerini 3-31 May›s 2008 tarihleri aras›nda gerçeklefltirdik. 213 kiflinin kay›t yapt›rd›¤› ve
ortalama 135 kiflinin devam etti¤i Okulumuzda; “Ekoloji, Ekosistemler, Türkiye’deki Bitki Örtüsü bölgeleri, S›n›fland›rma,
Dendroloji, Aç›k Tohumlu ve Kapal› Tohumlu A¤aç ve A¤açç›klar, Koruma, Sergileme, A¤açland›rmada Tür Seçimi, Budama,
Bak›m, Fidan Yetifltirme, A¤aç ve A¤açç›klar›n Kültürümüzdeki Yeri” konular› ifllendi. Salonda yap›lan teorik derslerden sonra,
10 gruba ayr›lan kat›l›mc›larla beraber 3 hafta boyunca saat 14.00-17.00 aras›nda A.Ü. Fen Fakültesi Bahçesi, Kurtulufl Park›
ve Botanik Park›nda alan uygulamalar› yap›ld›. Daha sonra her gruba, a¤aç örneklerinin iflaretli oldu¤u krokiler verilerek;
a¤açlar›n bulunup tan›t›lmas› istendi. Sunumlar s›ras›nda renkli ve hofl anlar yafland›. Etkinli¤imiz 1 Haziran 2008 Pazar günü
Ankara Çubuk Karagöl gezisi ile son buldu.

Sorumlulu¤unu Gürkan ALPSOY’un üstlendi¤i Okulda, üyelerimizden Ahmet DEM‹RTAfi, Salih USTA, Hasan TORLAK, Nafi
ALTUNÖZ Sami EVL‹, Can ÇOKÇALIfiKAN, Baflak Avc›o¤lu ÇOKÇALIfiKAN ile gönüllülerimizden Ceren BÖRÇEK e¤itmen
olarak görev ald›lar.

“Orman Ekolojisi ve Ormanc›l›k Okulu” etkinlikleri ise bu y›l kat›l›mc›lar›n zamanlama sorunlar› nedeniyle 8 Ekim-1 Kas›m 2008
tarihleri aras›nda iki kümeli olarak gerçeklefltirildi. Derne¤imizin H›fz› Veldet Velidedeo¤lu ‹flli¤i’nde üyemiz Yücel ÇA⁄LAR
taraf›ndan yürütülen çal›flmalar kapsam›nda; “Orman Ekosistemleri ve Ekolojik ‹liflkiler”, “Orman “Tipleri”, “Ormanc›l›k
Etkinlikleri” ve “Türkiye Ormanc›l›¤›” konulu ifllendi. Ayr›ca, 2 Kas›m 2008 günü de Çamkoru dolaylar›nda aç›klamal› bir orman
gezisi gerçeklefltirildi.

personel ve uzman yang›n söndürme iflçileri ifllendirilmemek-
te, keyfi ve partizanca uygulamalar sürdürülmektedir.

• Orman yang›nlar›n› söndürme çal›flmalar›n›n yönetiminde
“çok bafll›l›k”, eflgüdüm sorunlar› çözümlenememifltir.

• Orman yang›nlar› ile ilgili veritaban› ve araflt›rmalar yeter-
sizdir; olanlar›n›n gerekti¤ince dikkate al›nmas›n›, yang›nlar›n

dersler ç›kar›labilecek deneyimler olarak de¤erlendirilmesini
sa¤layabilecek mekanizmalar iflletilmemektedir. 

� � �

Bu koflullarda orman yang›nlar›n›n ç›kmas›, ancak hava ve
arazi koflullar› elverdi¤inde söndürülebilmesi, bir bak›ma
kaç›n›lmaz de¤il mi?
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“DENDROLOJ‹ (A⁄AÇB‹L‹M)” ‹LE “ORMAN EKOLOJ‹S‹ VE ORMANCILIK”
OKULLARIMIZIN B‹R DÖNEMLER‹ DAHA GER‹DE KALDI

2



KK››rrssaall  ÇÇeevvrree HHAABBEERR  BBÜÜLLTTEENN‹‹ - KASIM 2008

2. ULUSAL DO⁄A TAR‹H‹ KONGRES‹ B‹LD‹R‹
K‹TABI YAYIMLANDI
An›msanaca¤› gibi, Derne¤imizin 2.Ulusal Do¤a Tarihi
Kongresi, 3-4 Kas›m 2006 tarihlerinde Ankara’da gerçekleflti-
rilmiflti. AÜ Ziraat Fakültesi, AÜ Dil Tarih ve Co¤rafya
Fakültesi Antropoloji Toplu¤u ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri
Odas›’n›n destekleriyle gerçeklefltirilen Kongrede sunulan
bildiriler TÜB‹TAK’›n da parasal katk›s›yla kitap olarak
yay›mland›. ‹lgilenenler bildiri kitab›n› gönderi bedelini
karfl›layarak edinebilecekleri gibi bildirilere Derne¤imizin web
sayfas› arac›l›¤›yla da ulaflabilecek. Derne¤imiz 2009 y›l›
sonunda düzenleyece¤i 3. Do¤a Tarihi Kongresi’ni ise ülkeler-
aras› kat›l›mla gerçeklefltirme çabas› içinde.

“ÇOK AMAÇLI ENERJ‹ ORMANCILI⁄I VE
YAYGINLAfiTIRILMASINA YÖNEL‹K YAKLAfiIM
GEL‹fiT‹RME VE YAYIM PROJES‹”
ÇALIfiMALARI SÜRÜYOR…
Derne¤imizin Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program› Çevre
Fonu Küçük Destek Program› (UNDP-GEF-SGP) deste¤iyle
yürüttü¤ü proje kapsam›nda öngörülen çal›flmalar, ortaya
ç›kan çeflitli güçlüklere karfl›n sürdürülüyor. Tümüyle gönüllü
kat›l›m ve katk›larla sürdürülen Proje kapsam›nda bugüne
de¤in araflt›rma, örnek “enerji orman›” uygulamas› yap›lacak
yerleri belirleme ve proje gönüllülerine yönelik “hizmetiçi
e¤itim” çal›flmalar› gerçeklefltirildi. Projeyle ilgileneler,
gereksinme duyduklar› bilgileri Derne¤imizin e-posta adresiyle
edinebiliyor.

Say›n Yard.Doç.Dr. Tülay ÜSTÜNDA⁄’›n Proje gönüllülerine yönelik

“hizmetiçi e¤itim” çal›flmalar›.

“ÇOCUKLARA NASIL B‹R DO⁄A E⁄‹T‹M‹
ÇALIfiTAYI”NIN SONUÇLARI DA
YARARLANMANIZA SUNULUYOR…

24 Aral›k 2005 tarihinde gerçeklefltirdi¤imiz “Çocuklara Nas›l

Bir Do¤a E¤itimi” çal›fltay›n›n tart›flmalar›n› içeren yazana¤›

çok yak›nda Derne¤imizin web sayfas›nda yay›mlayaca¤›z.

An›msanaca¤› gibi, Çal›fltayda, çeflitli kifli ve kurulufllar›n

deneyimlerinden hareketle çocuklara yönelik daha etkili

“do¤a e¤itimi” yap›labilmesine yönelik önerilerin gelifltirilmesi

amaçlanm›flt› (www.kirsalcevre.org.tr).

DO⁄U KARADEN‹Z BÖLGES‹’NDEK‹ ÖZEL
OLARAK KORUMA ALTINA ALINMIfi ORMAN
EKOS‹STEMLER‹N‹ DAHA KOLAY
TANIYAB‹LECE⁄‹Z…

Bildi¤iniz gibi ülkemizde çeflitli yönlerden ay›rtedici özelliklere
sahip orman ekosistemleri farkl› amaçlarla özel olarak koruma
alt›na al›n›yor: Derne¤imiz, milli parklar, tabiat› koruma alan-
lar›, yaban hayat› koruma sahalar›, gen koruma ormanlar› ve
tohum meflcereleri olarak ayr›lan orman ekosistemlerinin
çeflitli özelliklerinin belirlenmesine ve kamuoyuna
tan›t›lmas›na yönelik bir proje yürütüyor. Kritik Ekosistemler
Ortakl›k Fonu (CEPF) deste¤iyle yürütülen Proje kapsam›nda
Bölgedeki özel olarak koruma alt›na al›nm›fl alanlar›n özellik-
leriyle ilgili bilgi, belge ve görüntüler derlendi. fiimdilerde ise

yay›m (kitap, poster, takvim, CD) araçlar› haz›rlan›yor.

“KENT‹Ç‹ AGAÇLANDIRMA
ÇALIfiMALARINDA TEKN‹KLER VE
SORUNLAR (ANKARA ÖRNE⁄‹) PANEL‹”
B‹LD‹R‹ K‹TABI DA YAYIMLANIYOR…

11 Kas›m 2006 tarihinde AÜ Ziraat Fakültesi Dekanl›¤› ve
Peyzaj Mimarl›¤› Bölümü’nün de destekleriyle
gerçeklefltirdi¤imiz Panelde sunulan bildiriler ve tart›flmalar›
içeren yay›ma haz›rland›. Çankaya Belediyesi’nin parasal
deste¤iyle yay›mlanacak taraf›ndan bildiri kitab›, baflta her
düzeyde belediyeler olmak üzere ilgili kifli, kurum ve
kurulufllara ücretsiz olarak da¤›t›lacak.

TÜRK‹YE’DE K‹MSELER‹N B‹LMED‹⁄‹
“AVRUPA ORMAN HAFTASI”NDA ÇEfi‹TL‹
ETK‹NL‹KLER GERÇEKLEfiT‹RD‹K…

20-24 Ekim 2008 günleri, “Avrupa Orman Haftas›” idi. 5-7
Kas›m 2007 tarihinde Varflova’da gerçeklefltirilen Beflinci
Avrupa Ormanlar›n Korunmas› Bakanlar Konferans›
toplant›s›nda; 20-24 Ekim günlerinin “Avrupa Orman Haftas›”
olarak de¤erlendirilmesi kararlaflt›r›lm›flt›. Ancak, ilginçtir,
ülkemizde ne ilgili Bakanl›k ne de ilgili demokratik kitle örgüt-
leri bu durumun ay›rd›ndayd›. Bu nedenle yine Derne¤imiz,
“Avrupa Orman haftas›”n›n gerekti¤i gibi de¤erlendirilebilmesi
amac›yla çeflitli giriflimlerde bulundu: Çevre ve Orman
Bakanl›¤›’n›n ilgili genel müdürlüklerine, TMMOB Orman
Mühendisleri Odas›, Türkiye Ormanc›lar Derne¤i, Türkiye
Ormanc›l›k Kooperatifleri Merkez Birli¤i, Tar›m, Orman ve
Hayvanc›l›k Hizmet Kolu Kamu Emekçileri Sendikas› vb kuru-
lufllara ortak etkinliklerde bulunmak amac›yla ça¤r›da bulun-
du. Ne yaz›k ki yaln›zca TARIM-ORKAM-SEN olumlu yan›t
verdi bu ça¤r›ya ve öngörülen etkinliklerin gerçeklefltirilmesine
çeflitli düzeylerde kat›ld›, katk›da bulundu. 

Ortak bas›n aç›klamas›yla aç›lan “Avrupa Orman Haftas›”
boyunca; 

� TMMOB Ziraat ve Çevre Mühendisleri Odas›’n›n yan› s›ra
Türkiye Ormanc›l›k Kooperatifleri Merkez Birli¤i, 
TARIM-ORKAM,SEN ve Derne¤imiz temsilcileri ile yazar 
Say›n Ümit SARIASLAN’›n kat›ld›¤› “‹lgili Meslek 
Alanlar›ndan Ormanlar›m›za ve Ormanc›l›¤›m›za 
Yaklafl›mlar” konulu bir panel gerçeklefltirildi:
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Etkinlikler kapsam›nda ayr›ca;

� Ömer Lütfi AKAD’›n “"Tanr›n›n Ba¤›fl› Orman"” adl› filmi 
gösterildi; 

� Say›n Umut KAVLAK’›n “A¤açlar, Ormanlar ve Edebiyat” 
ve üyemiz Hasan TORLAK’›n “A¤açlar›n Kültürümüzdeki 
Yeri” konulu söyleflileri düzenlendi ve

� Say›n Umut Kavlak, Müjgan Akar, ‹brahim Vurgun 
Kavlak, Bayram Pehlivanl›, Ali Turan, Muharrem Turan 
taraf›ndan da bir dinleti verildi:

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü’NÜN
VARLIKLARININ SATIfiINA KARfiI DURUfiLAR
SÜRÜYOR…
Orman Genel Müdürlü¤ü’nün satt›¤› Karabük Orman ‹flletme
Müdürlü¤ü’nün 60 Dönüm geniflli¤indeki yerleflkesi yap›lafl-
maya aç›ld›. Bu geliflme üzerine sat›fl iflleminin iptal edilmesi
amac›yla yarg›ya baflvuran TMMOB Mimarlar Odas› Ankara
fiubesi dava konusu yerleflke ile ilgili incelemeler yapmas›
için Derne¤imize de ça¤r›da bulunmufltur. Bu ça¤r› üze-rine
üyelerimizden Ahmet Demirtafl ile Salih Usta taraf›ndan yer-
leflkedeki a¤aç ve a¤açç›klar› incelenmifl ve haz›rlad›klar›
yazanak da TMMOB Mimarlar Odas› Ankara flubesine

iletilmifltir.

GENÇLER‹M‹Z‹N “DO⁄A TAR‹H‹” ,
“ANIT A⁄AÇLAR”, “ORMANLARIMIZ” ve
“B‹TK‹ CO⁄RAFYASI” KONULARIYLA
TANIfiMALARINA KATKIDA BULUNDUK …
Türkiye ‹letiflim Araflt›rmalar› Merkezince (T‹A) 20-22 Ekim
2008 tarihleri aras›nda ‹stanbul Büyükflehir Belediyesinin
katk›lar›yla Feshane’de gerçeklefltirilen 5. Uluslararas› Çocuk
ve ‹letiflim Kongresi ile Uluslararas› Çocuk Filmleri
Festivali’nde Derne¤imiz de iki atölye çal›flmas› gerçeklefltirdi.
Üyelerimizden Ahmet Demirtafl ile Gürkan Alpsoy’un “Do¤a
Tarihi ve An›t A¤açlar” ve “Ormanlar›m›z ve Bitki Co¤rafyas›”
konulu sunumlar yapt›klar› etkinliklere çeflitli ö¤renci gruplar›
kat›ld›. 

Bilindi¤i gibi Derne¤imizin, olanaklar›n›n elverdi¤ince çeflitli
yay›nlar da yap›yor. Bunlardan çeflitli olanaklarla eriflebile-
cekleriniz afla¤›da sergilenmifltir:
1) K›rsal Çevre Y›ll›¤›: 2000*, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2005, 2006* (KIRSAL ÇEVRE)
2) Dendroloji (A¤açbilim) ve Orman Ekolojisi "Okulu" Ders 

Notlar› (Yücel ÇA⁄LAR)
3) 1. ve 2. Ulusal Do¤a Tarihi Kongresi Bildiri Kitaplar› 

(KIRSAL ÇEVRE)
4) Türkiye'nin Tabiat› Koruma Alanlar› (KIRSAL ÇEVRE)
5) Baflkentimiz'in "An›tsal" A¤açlar› (Ahmet DEM‹RTAfi)
6) I. Ulusal Kent Ormanc›l›¤› Kongresi (KIRSAL ÇEVRE)
7) Orman›n Roman› (fiiir) (Hüseyin ÖZDEM‹R)
8) Sözlü Ormanc›l›k Tarihi (Bafllang›ç)* (KIRSAL ÇEVRE)
9) Do¤u Karadeniz Bölgesindeki Yüksek Da¤ Orman› 

Ekosistemlerine Zarar Veren Nedenler ve Önlenmesi* 
Türkçe-‹ngilizce-Rusça (KIRSAL ÇEVRE)

_____________________________
* Yaln›zca  web sayfam›zdan ulaflabilirsiniz
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Yay›n Sorumlusu: Yücel ÇA⁄LAR

‹LET‹fi‹M
Bestekar Sokak ÖZ-OK Apt No:30/08, 06680,

Kavakl›dere-ANKARA
Tel/Faks : 0 312 425 94 14

e-posta : kirsalcevreormanci-lik@yahoo.com
web: http://www.kirsalcevre.org.tr

ALICI:

DERNE⁄‹M‹Z‹N ANITSAL DO⁄AL
VARLIKLARIMIZIN TESC‹L ED‹LMES‹NE
YÖNEL‹K ÇABALARI SÜRÜYOR…
Bu y›l Dendroloji (A¤açbilim) Okulu’muza kat›lan Say›n Çelebi
Kaplan’›n bilgilendirmesi üzerine Konya’n›n Cihanbeyli ilçesin-
deki an›tsal niteli¤e sahip a¤açlar incelenmifltir. Üyelerimizden
Ahmet Demirtafl ile Salih Usta’n›n yerinde yapt›klar› incele-
meye göre merkez ilçede bir ve ‹nsuyu Köyü’nde de üç sapl›
mefle ile bir diflbudak olmak üzere befl a¤ac›n an›tsal özellikte
oldu¤u saptanm›flt›r. Bu saptama üzerine befl a¤ac›n “An›t
A¤aç” olarak tescil edilmesi istemiyle Konya Kültür ve Tabiat
Varl›klar›n› Koruma Bölge Kurulu’na baflvurulmufltur. 

2008 VE 2008 YILLARINA ‹L‹fiK‹N KIRSAL
ÇEVRE YILLI⁄I’NIN 
HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

K›rsal Çevre Y›ll›¤›’nda yay›mlanmas› istenen yaz›lar›n son
gönderme tarihi 15 Aral›k 2008. Yaz›m kurallar›na

Derne¤imizin web sayfas›ndan ulaflabilirsiniz.

DERNE⁄‹M‹Z‹N ER‹fiEB‹LECE⁄‹N‹Z
YAYINLARI…


