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Burokratlar
Burokratlar, alisilmis bir ani kitabi, bir
oyku ya da roman degildir. Daha sonra
edebiyat dilimize girmis olan ilk olarak
Erhan Benerin kullandigi bir deyisle,
mizahi bir roman gibi keyifle okunan bir
ani-oykudur.
Ilk
olarak
Milliyet
gazetesinde tefrika edildiginde buyuk yanki
uyandirmis olan Burokratlari okurken,
aradan gecen yirmi bes yila karsin, isimler
degismis olsa bile, ulkemizde, ozellikle
buyuk burokrat-politikaci iliskilerinin fazla
bir degisiklige ugramadan surup gittigine
siz de, acili bir gulumsemeyle tanik
olacaktir. Kaldi ki, bu isimlerin bircogunun
bugun hala burokrat ya da politikaci olarak
sahnede yer aldiklari da uzerinde durup
dusunulmesi gereken bir olgudur. Ne var
ki, 21. Yuzyilin baslarinda icine
dustugumuz ekonomik kriz ve gerek
yonetsel gerekse politik olarak yasamakta
oldugumuz
olaganustu
karmasa
doneminde, burokrasiden yakinmanin,
ekonomik krizin faturasini sadece birtakim
yeni ya da eski yuksek yerlerde oturan
kisilerin sirtina yukleyip sorumluluktan
kacmanin, ne ulke ne de ulkeyi bu hale
getirenler bakimindan, cikar yol olmadigi
ortadadir. Ama ote yandan, butun bu
karmasada onemli rolleri bulunan ve kotu
gidisin sorumlulari arasinda yer alan buyuk
burokrat ve teknokratlari kisisel boyutta
degil, islevsel duzeyde irdelenmenin, kimi
sorunlari daha iyi anlamamizda yararli
olacagi kuskusuzdur. Burokratlar, bu
cabamiza isik tutacak, ayni zamanda
keyifle okunacak bir kitaptir.
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Turk Burokratlar: Ba Bakanl K Muste AR Yard MC Lar - AbeBooks
http:///nevsehirli-burokratlar-ve-isadamlari-dernegi-universite-ogrencilerine-burs-veriyor/ IB Birligi Dernegi
(@Burokratlar) Twitter 146 #gazeteci er,ogretmenler,memur ve burokratlar vs.. birtek adam yokmus ulkemde. Bir
siz kalm?ss?n?z #vatansever #Turkiye. hala feto diyemiyen burokratlar - uludag sozluk Burokratlar, al?s?lm?s bir
an? kitab?, bir oyku ya da roman degildir. Daha sonra edebiyat dilimize girmis olan ilk olarak. Erhan Benerin
kulland?g? bir deyisle, mizahi Burokratlar D&R - Kultur, Sanat ve Eglence Dunyas? Published in Turkey on the
27th of December 2010. 7 comments. Page 1 of 1. Oyunda daha yeniyim. Uzun sure oynayan arkadaslara bak?yorumda.
Helal olsun. Burokratlar - haberleri, son dakika TRABZONLU BUROKRATLAR ANKARA DA BULUSTU
4127028 haber ve gelismeleri burada. Malatyal? Gazeteciler Denizlide Bulustu. NCSU Burokratlar - Yahoo Groups
musiad dost meclisi. 4 y?l once 103 izlenme. Idareci ve Burokratlar Birligi Dernegi Yonetim Kurulu Baskan? Yucel
CAN MUSIAD Toplant?s?. Images for Burokratlar ncsu-burokratlar@ Subscribe :
ncsu-burokratlar-subscribe@yahoogroups.com Unsubscribe : ncsu-burokratlar-unsubscribe@yahoogroups. Ihsan
Yilmaz on Twitter: Cok dogru. Burokratlar bunu yutmaz See the Best Books of the Month Want to know our
Editors picks for the best books of the month? Browse Best Books of the Month, featuring our favorite new Bu
burokratlar ozgecmislerine bak?ld?g? zaman kariyerleri de gozden kacm?yor. Iste o kilit burokratlar?n isimleri ve
ozgecmisleri: Milli Egitim Idareci Burokratlar Birligi Dernegi - Ankara, Turkey - Home The latest Tweets from IB
Birligi Dernegi (@Burokratlar). Idareci ve Burokratlar Birligi Dernegi merkez resmi twitter hesab?d?r. Biz,birlikte
gucluyuz!. Ankara. http:///nevsehirli-burokratlar - Nevsehir - Facebook ODTULU-BUROKRATLAR listesine
asag?daki formu doldurarak uye olabilirsiniz. Baska kisilerin sizi isteginiz d?s?nda uye yapmas?n? engellemek icin,
onay?n?z? IDARECI VE BUROKRATLAR BIRLIGI DERNEGI UYELERI Vekil Burokratlar sozcukleri ile
yap?lan arsiv taramas?n?n sonuclar? - MILLIYET GAZETE ARSIVI. Izmir icinde Erhan bener burokratlar-1 - letgo
Burokratlar da. Burokratlar modelleri, burokratlar markalar?, secenekleri, ozellikleri ve en uygun fiyatlar? n11.comda
sizi bekliyor! Eski Burokratlar Hakim Kars?s?nda - son dakika haberler Eski burokratlar hakim
kars?s?ndaBURSA - Bursada 15 Temmuz darbe girisiminin ard?ndan tutuklanan eski Il Emniyet Muduru Ali Osman
kayserili burokratlar kayserider in iftarinda 4890943 haberleri rizeli-burokratlar-kahvaltida-bir-araya-geldi
Haber Arama Sonuclar? Phone, Suggest a phone number Address, Suggest an address Idareci Burokratlar Birligi
Dernegi, Ankara, Turkey. 22 likes 158 were here. BUROKRATLAR - published by gamerzef on day 1,134 eRepublik Burokratlar - Erhan Bener Genclik ve Spor Bakanl?g? ve Idareci Burokratlar Birligi ile birlikt.
IDARECI VE BUROKRATLAR BIRLIGI. IDARECI VE BUROKRATLAR BIRLIGI DERNEGI Serhat AKYOL on
Twitter: 146 #gazeteci er Bu urun, Afak taraf?ndan Izmir, Turkiyede yay?nland?. Vekil Burokratlar - MILLIYET
GAZETE ARSIVI Burokratlar, alisilmis bir ani kitabi, bir oyku ya da roman degildir. Daha sonra edebiyat dilimize
girmis olan ilk olarak Erhan Benerin kullandigi bir deyisle, mizahi ODTULU-BUROKRATLAR Yonetici Girisi METU Ihsan YilmazVerified account. @ihsanylmz. Professor of Islamic Studies, Alfred Deakin Institute for
Globalisation and Citizenship, Deakin Uni. BUROKRATLAR - published by gamerzef on day 1,134 - eRepublik
Published in Turkey on the 27th of December 2010. 7 comments. Page 1 of 1. Oyunda daha yeniyim. Uzun sure
oynayan arkadaslara bak?yorumda. Helal olsun. ODTULU-BUROKRATLAR Bilgi Sayfas? - METU Lisede fen
derslerinden cok basar?l? oldugum halde, son s?n?fta edebiyat subesini secmistim. Edebiyatc? olmak istiyordum. O
s?ralarda siir yaz?yordum. Burokratlar nereye kosuyor? (Turkish Edition): Teoman Yazgan Bugun iki saat
diyanet isleri baskan?n? dinledim kutlu dogum haftas? hakk?nda konusurken feto diyemedi ya. Rektorler diyemiyor,
mudurler trabzonlu burokratlar ankara da bulustu 4127028 haberleri Onemli: Bu noktadan itibaren taray?c?n?zda
tan?mlama bilgilerini (cookie) etkinlestirmis olman?z gerekir, yoksa hicbir yonetimsel degisiklik yap?lmayacakt?r.
Turk Burokratlar: Ba Bakanl K Muste AR Yard MC Lar - AbeBooks : Turk Burokratlar: Ba Bakanl K Muste AR
Yard MC Lar, Ba Bakanl K Mu Avirleri, Cumhurba Kanl Devlet Denetleme Kurulu Uyeleri (Turkish
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