Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

EMEK EKSENLÝ SÝYASET: FABRÝKA, TOPRAK, HAKLAR, KÝMLÝK

{tab=B0ANET}

Orijinali için t1klay1n

Uzmanlar ve Aktivistler "Emek Eksenli Siyasetin" 0mkanlar1n1 Konu_tu

TÜSAM'1n düzenledii 4. S1n1f Çal1_malar1
Sempozyumu'nda hak gasplar1ndan küresel krize emekçilerin ve
ezilenlerin durumunu tart1_1ld1. Sosyal haklar piyasaya aç1l1rken,
olu_an direni_leri birbirine balayacak ve yükseltecek örgütlenmelere
ihtiyaç var.

B0A Haber Merkezi - 0stanbul

29 Aral1k 2008, Pazartesi

Sadece üretim ili_kilerini deil, maddi ve manevi bütün bir
kültürü, varolu_ ili_kilerini krize sokan bir dönemdeyiz. Bu kapitalizmin krizi
ama kapitalizm onu y1kmazsan1z asla y1k1lmayacak.

Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezinin (TÜSAM) dördüncüsünü
düzenledii sempozyumda konu_an Erturul Kürkçü, küresel
krizin yaratt11 y1k1m kar_1s1nda hareketlenen i_çilerin yan1nda, dü_üncenin
yeniden üretimi ve örgütlenmesi için yeni bir organik entelektüeller grubu
gerektiini belirtti.

0ki günlük sempozyumda akademisyenler ve aktivistler, dünyada
s1n1f politikalar1, i_çi s1n1f1 ve haklar, i_sizlik, göçmenler ve i_çi s1n1f1, s1n1f
çat1_malar1nda kimlik sorunu ve krize kar_1 s1n1f politikalar1 gibi ba_l1klar1
tart1_t1. Bu y1lki sempozyum Emek Eksenli Siyaset: Fabrika Toprak,
Haklar, Kimlik alt ba_l11na ayr1ld1.
Haklara sald1r1 ve mücadele olanaklar1

Haklara ayr1lan oturumda, son olarak Tuzla tersanelerinde üretim ili_kilerinde enformelle_me ba_l1kl1 kitab1 yay1nlanan
Nevra Akdemir, örneklerle sosyal haklar1n nas1l gözard1
edildiini anlatt1.

Cemaatle_me gibi ili_kilerin, hukukla
düzenlenmi_ çal1_ma ili_kilerinin üzerini örttüünü vurgulayan Akdemir, Sosyal
hak, sosyal sorumluluk haline geliyor ve i_verenin insaf1na kal1yor dedi. Kapitalimin biyolojik s1n1r1na eri_ip eri_mediini
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sorgulayan Akdemir, çok i_i az insan1n yapmas1yla ve i_çiye az zamanda çok i_
yapt1r1larak insan1n biyolojik çal1_ma s1n1r1n1n zorland11n1 söyledi.

Türk Tabipler Birlii (TTB) yöneticisi Dr. Ali
Çerkezolu sosyal güvenlik reformu s1ras1nda meslek odalar1, sendikalar ve
sosyal muhalefetin etkisiz kalmas1n1 ele_tirdi.

Emeklilik ve sosyal güvenliin tüm vatanda_lar1 etkilediini
vurgulayan Çerkezolu, bu alan1n piyasaya aç1lmas1n1n sermaye aç1s1ndan
kaç1n1lmaz olduunu, muhalefetin de sürekli olmas1 gerektiini belirtti.

Her gün 6 milyon insan sal1k kurulu_lar1na gidiyor. 1 Ekimden
bu yana 10 YTLye kadar katk1 pay1 ödüyorlar. Ama SGK hala aç1k veriyor. Ocak
ay1nda yeni bir tebli ç1karacaklar1n aç1klad1lar. Sermayeye aktar1lan paralar1
denkle_tirene kadar vatanda_1n cebinden alacaklar. Somut olarak bu teblie
kar_1 durmal1y1z.

Kentsel dönü_üm ve kent politikalar1 üzerine çal1_an Besime
^en, iktidar1n politikalar1n1n 2002den bu yana üniversitelerin, odalar1n
politikle_mesini salad11n1 anlatt1.

Ayazma, Ba_1büyük, Tarlaba_1 ve Sulukule örneklerine deinen
^en, mahallelerde olu_an direni_in özelliklerine vurgu yapt1: Radikal solla
mesafeyi dile getiren, sivil toplumcu ve yerel yönetimlerle diyalog arayan bir
direni_ var. Ama bunun kal1c1 olmad11n1 gördükleri ölçüde sosyalist sol bir
mücadele örgütlenmesi için olanaklar douyor.
TÜSAM

2004 y1l1 ba_lar1nda Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV)
bünyesinde kurulan Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezi, sempozyumda
sunulan bildirileri kitapla_t1r1yor. Merkez, çok yönlü ve
kurumsalla_m1_ bir _ekilde s1n1f ara_t1rmalar1 yürütmek amac1yla
kuruldu. (EÜ)

{tab=SAV}

Merhaba dostlar;

Sempozyumumuza ho_ geldiniz.
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Sempozyumumuzun konusu Emek Eksenli Siyaset.

Ve bu konu Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1n1, vakf1m1z1
bilenlerin dilindeki ad1yla SAV1 heyecanland1r1yor. SAV1n kendisini
tan1mlad11 cümlenin ilk bölümünü okumama izin verin.

SAV; kendini
"Bireyin, kitlelerin, toplumsal katman ve s1n1flar1n ya_ama aktif bir
biçimde kat1lmas1n1 salamaya yönelik bir bilgi ta_1y1c1s1" olarak
tan1mlar&

Bu bölümü daha k1sa yazma kayg1s1 ta_1sayd1k emin olun ki _u
biçimde yazard1k: Emek Eksenli [bir] Siyaset için bilgi ta_1y1c1s1& ^imdi ise
Emek eksenli bir siyaseti tart1_aca1m1z, bilgilerimizi, birikimlerimizi
payla_aca1m1z, yeni bilgiler üreteceimiz bir bilgi _ölenin aç1l1_1n1
yap1yoruz.

Evet! Bu yüzden bu sempozyum bizi, önceki
sempozyumlar1m1zdan biraz daha fazla heyecanland1r1yor.

Emek eksenli bir siyaset üzerine ayr1nt1l1 bir biçimde
durmayaca1m, zaten sempozyumumuz iki gün boyunca bu i_levi yerine getirecek;
ama çok temel birkaç ayr1m noktas1n1n üzerinde durmak gerektiini dü_ünüyorum:
1980 öncesi emek eksenli bir siyasetin gerekleri çok basitti: Yoksul köylülükle
kal1c1 bir ittifak temelinde i_çi s1n1f1n1n siyasetini yapmak, devrimi ve
sosyalizmi örgütlemek. Sosyal haklar, ekonomik, siyasal, sosyal reformlar bu
mücadelenin yan ürünleri olarak gelirdi.

Din? O feodalizme tekabül ediyordu.

Ulus? O Kapitalizmin ürünüydü.

Din ya da inanç dünyas1 toplumsal alandan bireysel alana
sürülmü_tü ve orada kalmal1yd1.

Ulus sorunu daha karma_1kt1 ve ayn1 zamanda ya_ad11m1z an1n
bir sorunuydu: Kapitalizm, kendi s1n1f1nda yaratt11 o doyumsuz kâr güdüsü ile
-insanl11n tüm birikimlerini ve doan1n tüm kaynaklar1n1 ac1mas1zca tüketmek
pahas1na - dünyan1n tüm bölgelerini üretime aç1yor, pazar haline
dönü_türüyordu. Ve bu süreç ayn1 zamanda bu pazarlar üzerinde egemenlik
mücadelesinin bir ürünü olarak uluslar1 ve uluslar1n egemenlik mücadelesini de
tarih sahnesine sokuyordu.

Geli_mesinin belirli bir a_amas1nda kapitalizm, emperyalizme
dönü_üyor ve h1zla dei_en dünyan1n üzerinde bir yandan emperyalist tahakküm
için kendi aralar1nda ve kar_1tlar1 ile mücadele eden emperyalist ülkeleri,
dier yandan ulusla_an ve kendi topraklar1ndaki egemenlik haklar1 için mücadele
eden ulusal hareketleri ve ulus devletleri douruyordu. Tarihsel bir gerçeklik
olarak uluslar1 yok saymak mümkün deildi. Emekten yana bir siyaset; uluslar1n
emperyalizme kar_1 bu mücadelelerini destekler ve kendi program1nda uluslar1n
kendi kaderlerini tayin hakk1n1 tan1r ve bu taleplerini yükselten uluslar1n arkas1nda
dururdu. Ama emekten yana bir siyaset, uluslar aras1yd1 ve hedefi tüm uluslardan
s1n1f karde_leriyle birlikte, dünyan1n tüm alanlar1na üzerinde herkesten
yeteneine göre, herkese ihtiyac1na göre yazan bayra1 dikmekti. Bu hedefe
ula_1ld11nda, tüm uluslar ve dinler, toplumsal e_itliin, özgürlüün,
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karde_liin hüküm sürdüü topraklarda ya_arlard1.

Devrim, ayn1 anlama gelmek üzere yeni bir dünya, tüm duygu
ve duyular1m1zla hissedilebilecek, tutulabilecek kadar yak1nd1.

Ayn1 zamanda olmas1 gerekmiyordu ama oldu; önce bu
topraklarda yenildik, sonra dünya ölçeinde& Sonras1n1 hemen hepimiz ya_ad1k
biliyoruz:

Kapitalizm ad1na tarihin sonu geldii ilan edildi. Ekonomik
alanda vah_i bir biçimde uygulanan ve ko_ullar1 olu_tuunda tüm ülkelere
dayat1lan ekonomik politikalara, siyasal ve toplumsal alanda gelecek umudunu ve
ütopyalar1n1 yok eden, her _eyi ya_anan anla deerlendiren, bireyleri tek
ba_1nala_t1ran ve atomize eden, tüm
toplumsal dokuyu parçalar1na ay1ran ve insanl11n doas1ndan gelen ya da tüm
tarihsel geçmi_i boyunca ürettii tüm farkl1l1klar1 ayn1 zamanda bir problem ve
siyaset alan1na dönü_türen politika ve ideoloji üretimi e_lik etti.

Ülkemizin siyaset alan1ndaki bugünkü fotoraf1na girmek de
gereksiz görünüyor. Fakat emekten yana bir siyasetin ya_anan bu sürecin sonunda
bu dönemde:

0_sizler, tüm çal1_anlar ve kent ve k1r
yoksullar1na yaslanan

Çal1_sa da çal1_masa da, i_yerinde ya da evde en
çok sömürülen ve ezilen, giderek toplumsal hayattan d1_talanan kad1nlar1n
güvenini kazanan ve harekete geçiren

Gençlii, 80 öncesi mücadelenin ta_1y1c1s1 olan
ve ayn1 zamanda üstü örtülü biçimde olsa da yenilginin büyük pay1n1n sahibi
olmakla suçlanan gençlii kazana

Ülkemizi her gün kanatan Kürt sorununun çözümünü
içeren ve tüm az1nl1klar ve milliyetler aras1nda karde_lii ve birlikte ya_ama
idealini güçlendiren

Yoksul müslümanlar1 saflar1na kazanan

Alevilerin ya_ad11 korku ve tereddütleri
gideren

Çözümleri, anl1k, e_ zamanl1 ve tutarl1 olarak üretmesi; bu
çözümlere

Art1k üretilen kirlilikleri sourma
kapasitesinin sonuna geldii her geçen gün daha fazla aç1a ç1kan doan1n
ekolojik dengelerini esas alan fakat üreten bir ekonomiyi savunan bir ekonomi
politikas1n1n e_lik etmesi,

ve tüm bu politikalar1 ve çözümleri geli_tirirken de kendi
içinde ve saf1nda gördüü tüm s1n1f ve tabakalar ile ili_kisinde ve tüm ülkede
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Tutarl1, e_itlikçi ve kat1l1mc1 bir demokrasiyi savunmas1,
bu demokrasiyi örenerek, kendi içinde uygulayarak ve geli_tirerek savunmas1

gerekiyor.

Dier yandan ya_ad11m1z bu kriz günlerinde hangi
dinden, ulustan ya da cinsiyetten olursa olsun i_çileri, köylüleri, tüm
çal1_anlar1, kent ve k1r yoksullar1n1
bekleyen açl1k, daha fazla yoksulluk ve sefalettir.

Emekten yana siyasetin ayn1 zamanda, krize kar_1 uygulanabilir
bir mücadele program1n1n ve tutumunun olmas1 gerekiyor.

Emekten yana olsun olmas1n her türlü siyaset örgüt ve güç
ile yap1l1r. Emekten yana siyasetin belki de ilk sorunu bu siyaseti kal1c1 ve
sürekli biçimde uygulayacak örgüt sorunudur. Bu örgütün ülkemizin verili
ko_ullar1nda nas1l ya da hangi örgüt olaca1n1n cevab1 ise ancak ve ancak süreç
içinde ve hep birlikte alaca1m1z tutumlarla verilecektir. Son dönemlerde
birçok alanda olu_turulan platformlar, sendikalar, meslek örgütleri ve emek
örgütleri aras1nda geli_tirilen birlikler ve bu yönde at1lan siyasi ad1mlar
umutlu olmam1z1 salamaktad1r.

Ancak bu tür örgütlere ve güce sahip olduumuz ölçüde Devrim
ve Sosyalizm tekrar yak1n bir gelecein hedefi haline gelecektir.

Sözlerimi, SAV1n tan1t1m cümlesinin ikinci bölümünü esas
alarak tamamlamak istiyorum.

SAV; &; toplumda ve üyeleri aras1nda dayan1_ma duygu ve
bilincinin geli_tirilmesine özel bir önem verir.

Emek eksenli bir siyasetin temsilcisi olduunu iddia ettii
s1n1f ve tabakalar1n toplumsal ya_am1n yeniden üretim sürecindeki konumlar1ndan
da kaynaklanan en güçlü yanlar1 sahip olduklar1 bu dayan1_ma potansiyelleridir.
Ve geli_tirilmesi gereken, somut bir olguya dönü_türülmesi gereken de bu
potansiyeldir.

Gerçekten SAV1n kendisinin de ürünü olduu ve hemen tüm
faaliyetlerine damgas1n1 vuran bu dayan1_ma duygu ve bilinci, ülkemizin verili
ko_ullar1nda emekten yana bir siyasetin ba_ar1ya ula_mas1n1n tek ko_ulu olan
birle_menin ve birlikte mücadele etmenin de ön ko_ulu ve güvencesidir.

S1n1f Çal1_malar1 Sempozyumlar1n1n dördüncüsünü organize
eden Türkiye S1n1f Ara_t1rmalar1 Merkezimiz TÜSAMa, sempozyumu organize eden
TÜSAM gönüllülerine, sempozyuma birikimlerini sunan ayd1nlar1m1za, gönüllü
kurulu_lar1m1z1n, emek örgütlerimizin, sendikalar1m1z1n, meslek örgütlerimizin
yönetici ve üyelerine, sempozyuma katk1da bulunan sendikalara ve meslek
odalar1na, sempozyumumuza kat1lan sizlere, SAV Yönetim Kurulu ad1na te_ekkür
eder, sempozyumun emek eksenli bir siyaset için gösterilen çabalara bir katk1
olmas1n1 dileriz.
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Tekrar Te_ekkür ederiz.

{/tabs}

{tab=ÇARI}
Emek Eksenli Siyaset: Fabrika, Toprak,
Haklar, Kimlik

Sermaye
s1n1f1n1n bir ili_ki, süreç ve olgu olarak sermayeyi koruyabilmek ve daha fazla
biriktirebilmek için, her gün, daha yüksek bir h1za gereksinim duyduu,
üretimi, parçalad11, canl1 emein
yerine ölü emei daha fazla ikame ettii ve nihayetinde fazla merkezile_tii ve younla_t11 bir zaman diliminde ya_1yoruz.
Ayn1 zamanda kapitalist ili_kiler bütününe içkin olan bu geli_melerin elveda
denen, ama art1k daha çok olan ve günden güne daha da görünür hale gelen proletaryaya yeniden merhaba denmesini
zorunlu k1ld11 bir zaman diliminde ya_1yoruz.

0çinde
ya_ad11m1z corafyada ki_i ba_1na gelirin sürekli artt11 ilan ediliyor;
dünyan1n onyedinci büyük ekonomisi olmakla; ihracat rekorlar1 k1r1lmas1yla,
otomobilden gemiye, beyaz e_yadan bilgisayara birçok ürünün
üretimini/ihracat1n1 artt1rmakla övünülüyor. Ama Tüm bunlara kar_1n, içinde ya_ad11m1z corafyada kapitalizmin
bugün gelmi_ olduu a_amada emekçilerin urad11 y1k1m1 durdurmaya aday bir
alternatif(ler) gündeme gel(e)miyor. Tam da bu noktada emekten yana kesimler
aç1s1ndan, var olan gerçeklii ortaya ç1karman1n, görünür k1lmaya çal1_man1n
ötesine geçmek büyük bir önem ta_1yor. Peki,
Ne Yapmal1? ya da Nas1l Yapmal1?

Bu
sorular1n yan1tlanmas1 için bir bütün olarak s1n1f hareketinin, sosyalist
hareketin ve dier toplumsal direni_ hareketlerinin hem kendi aralar1ndaki
ili_kilerin hem de birbirleri ile olan ili_kilerin, dününün ve bugününün
kar_1la_t1rmal1 ve sonuç ç1karmaya aday bir perspektifle ele al1nmas1 büyük
önem arz ediyor. Böylesi bir çaba, yani sol ile s1n1f aras1ndaki ili_kiler üzerine
dü_ünmek, ayn1 zamanda solun, s1n1f
hareketinin ve dier toplumsal direni_ hareketlerinin gündeminin dei_mesine,
kendi gündemini olu_turabilmesine dahas1, kendi gündemini toplumun da gündemi haline getirebilmesine de
hizmet edebilir.

Özetle
TÜSAM dünyan1n dier corafyalar1nda olduu gibi, bu corafyada da; i_çi ve
emekçilerin, kad1nlar1n, sol politik öznelerin, ayd1nlar1n, tüm ezilenlerin ve
sömürülenlerin; onlar1n temsilcisi olmaya aday olanlar1n, k1sacas1
gündüzlerinde sömürülmeyen/gecelerinde aç yat1lmayan/ekmek gül ve hürriyet
günleri için mücadele verenlerin, ne
yapmal1, nas1l yapmal1 sorular1n1 gündeme almaya ça1r1yor.

Geni_leyecek
ön-programa göre a_a1daki ba_l1klardaki oturumlara-tart1_malara kat1lmak
mümkün olacakt1r:

*Üretim
süreçlerinde ortaya ç1kan dönü_ümler ve emek
hareketinin politikalar1: Dün ve bugün? Ç1kar1lacak dersler nelerdir?
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*0_çi
s1n1f1 sol ve toplumsal hareketler: Toplumsal hareketlerinin (köylü, ekolojik
hareket, kad1n hareketi, tüketici haklar1, küreselle_me kar_1t1 hareket, insan
haklar1) emek hareketi ile birlikte ve s1n1fsal bir perspektifle ele al1nmas1
mümkün mü?

*0_çi
s1n1f1 siyaseti için yerellik, din, muhafazakârl1k ve ulusal farkl1l1klar ne
tür bir sorunsal olu_turuyor?

*Emek
eksenli siyasette eilimler ve aray1_lar:Yeni bir sendikal hareket, yeni bir emek oda1 mümkün mü? Nas1l ve hangi
taleplerle? Emek hareketinin ve sol ili_kisinde
yeni bir ili_kilenme biçimi tan1mlamak gerekli mi? Emek hareketinin güncel talepleri neler olabilir? Sosyal politika,
sosyal devlet talebi, sosyal hak mücadelelerinas1l deerlendirilmeli?

SEMPOZYUMA B0LD0R0 SUNMA
KO^ULLARI VE YÖNTEM0

Sempozyum Ekim ay1nda
0stanbul'da gerçekle_tirilecektir. Sempozyumda bildiri sunmak isteyenlerin 31
Temmuz 2008 tarihine kadar en az 400 kelimelik bildiri özetlerini ve ileti_im
bilgilerini içeren k1sa özgeçmi_lerini tusammail@yahoo.com
e-posta adreslerine word dosyas1 olarak göndermeleri gerekmektedir.
Bildirinizin teslim al1nd11na dair geri dönü_ olmamas1 durumunda 0 212 292 55
86 nolu telefondan Fatma Genç ile irtibata geçebilirsiniz.

Sempozyum Dan1_ma Kurulu bildirilerin
sempozyumda sunulup sunulamayaca1 konusunda gerekirse bildiri
sahiplerinden 30 Austos 2008 tarihine kadar ek metinler isteyebilir.

Daha
önceki üç sempozyumun bildirileri kitapla_t1r1lm1_t1r. Bu sempozyum kitab1 ise
TÜSAM Dan1_ma Kurulun1n hakemlik sürecinden geçerek kitapla_t1r1lacakt1r. Tam
metinleri sempozyumu izleyen 30 gün içerisinde ula_t1r1lan bildiriler hakemlik
sürecine dahil edilecektir.

Sorular,
ileti_im için:

Sosyal Ara_t1rmalar Vakf1 (SAV);

0stiklal
Caddesi Balo Sokak

Analin Apt. No: 17/2

Beyolu 0stanbul

t:
212 292 5585
f: 212 292 5586
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{tab=PROGRAM}
1.
GÜN
10:30 Toplant1
Aç1l1_1 (SAV ve TÜSAM)
10:40 Aç1l1_
Konu_mas1 :Erturul Kürkçü
11:00-13:30 1.
Oturum: Dünya'da S1n1f Politikalar1
Moderatör:Tülin
Öngen
·
Arjantin'de
Neoliberal Dönü_üm,0_çi S1n1f1 Mücadele
Siyasalar1n1n ve Pratiklerinin Kritik Bir Deerlendirmesi / Zeynep
Alemdarolu
·
1974
Sonras1 Dönemde Yunanistan'da Emek Piyasas1na Dönük
Ekonomi Politikalar1 ve 0_çi S1n1f1n1n Direni_
Biçimleri / Özgün Sar1mehmet Duman
·
Neo-Liberal
Dönemde Siyaset Kurumu ve Emek Piyasalar1:Almanya
Örnei / Denizcan Kutlu,H.Emre Ertem
·
Dönü_üm
Sürecinde Emek Hareketi ve Sendikalar:Dü n,Bugün ve
Gelecek / Erkan Aydoanolu
·
Sosyal
Demokrasinin 0_çi S1n1f1yla Son Valsi / Ouz
Topak
13:30-14:30 Öle
Aras1
14:30-16:00 2.Oturum:
0_çi S1n1f1 ve Haklar ( 1.Oturum )
Moderatör:Tolga
Tören
·
S1n1f
Mücadelesinde Sosyal Haklar /Naz1r Kapusuz
·
0_
Kazalar1:Kapitalizmi n Biyolojik S1n1r1 M1? /Nevra
Akdemir
·
Türkiye'de
S1n1f Hareketi ve 0nsan Haklar1 Mücadelesi /Ömür
Kurt,Asl1han Çoban

16:00-16:15 Kahve
aras1
16:15-18:00 3.Oturum:
0_çi S1n1f1 ve Haklar ( 2.Oturum )
Moderatör:Fatma
Genç
·
Bar1nma
Hakk1 /Besime ^en
·
Sosyal
Güvenlik /Ali Çerkezolu
·
0_
ve 0_çi Sal11 /Zeki K1l1nçarslan
·
Kriz,Finansla_ma
ve Hak Mücadeleleri: Yeni Bir Kollektif Öznenin
Yarat1lmas1 /Çidem Çidaml1
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Sosyal Araþtýrmalar Vakfý

2.GÜN
11:00-12:45 1.Oturum:S1n1f1 n
Halleri
Moderatör:Nurcan
Özkaplan
·
25
Y1ll1k Deneyim:Özelle_tirme Mücadelesi /Erhan
Bilgin
·
0_sizliin
Psikolojik Boyutlar1 /0zzettin Önder
·
Tan1yarak
D1_lama:Türkiye Kentlerinde Göçmen Antipatisinin
Etnikle_tirilmesi /Cenk Saraçolu
·
21.Yüzy1lda
S1n1f 0li_kileri ve S1n1f Çat1_malar1nda Kimlik
Sorunu /Doan Göçmen
12:45-13:00 Kahve
aras1
13:00-14:00 2.Oturum:Alan
Ara_t1rmalar1
Moderatör:Asuman
Türkün
·
Neoliberalizmin
Yoksullua Yeni Çözüm Önerisi MikroKredi Uygulamalar1: Mersin Yimik Örenei /Atilla
Göktürk-Mim Setaç Tümta_
·
Enformelle_me Sürecinde Ev
eksenli Çal1_ma:Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Örnei/Hatice Aztimur-Fatma Genç-Beren Koramaz
14:00-15:00 Öle
Aras1
15:00-18:00 3.Oturum:Kriz
ve S1n1f Politikalar1
Moderatör:Mehmet
Türkay
·
Tülin
Öngen
·
Ahmet
Öncü
·
Mustafa
Sönmez
·
Kenan
Kalyon
·
Haluk Gerger
·
Haluk
Yurtsever

{/tabs}
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