
Gündem

16 Aralýk
     Anayasa Mahkemesi, 'Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun bazý maddelerini iptal
etti.
     Yunanlý iþçi ve emekçiler aðýr çalýþma þartlarý
dayatan AB ve Atina hükümetinin politikalarýna "dur"
demek için sokaklara döküldü.
     Ýsveç hükümetinin iþsizlik sigortasýnda yapmaya
çalýþtýðý deðiþikliklere karþý memurlar ve iþçiler
sokaklara döküldüler.
18 Aralýk
     Yataðan Termik Santralý, ilçeyi dumana boðdu.
Çocuklar hastanelik olurken santrala 208 bin YTL
ceza kesildi, müdüre suç duyurusu yapýldý
20 Aralýk
     19 Aralýk 1999 cezaevleri operasyonlarýný ve
tecridi protesto amacýyla yapýlan eylemlerde tecride
son verilmesi çaðrýsýnda bulunuldu.
     Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar
susuzluktan üretim yapamadýðý için iþçileri zorunlu
izne çýkarýyor.
21 Aralýk
     Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, endüstriyel
amaçlarla da kullanýldýðý için tehlike sýnýrýna ulaþtý.
Göl çevresindeki yapýlaþma da normalin üstünde.
     Güney Asya'da iki yýl önceki tsunami felaketine
uðrayanlara zengin devletler, þirketler ve özel
þahýslarýn söz verdiði yardýmlarýn sadece yarýsýnýn
gittiði ortaya çýktý.
22 Aralýk
     102'si profesör ve öðretim üyesi 324 aydýn,
Güneydoðu'da "çatýþma ortamýnýn" tamamen sona
ermesi, kanýn durmasý için çaðrý yaptý.
     Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)'nun
"dolaylý vergilerin kaldýrýlmasý" talebiyle topladýðý
28 bin imza Meclis'e verildi.
24 Aralýk
     Türkiye'de 1937-2005 arasý kayda geçen orman
suçlarýnýn adedi 657 bin. Kaybedilen orman arazisi

ise 233 bin 46 hektar Ýçiþleri, iþkence nedeniyle açýlan
115 tazminat davasýndan 29'unu kaybetti ve 750 bin
YTL tazminat ödedi. Asýl suçlularsa hiç ceza almadý
26 Aralýk
     Amerikalý firma, aldýðý TEKEL iþletmelerini
kapatýyor. Ýþçiler eylemde!
     Saðlýk Bakanlýðý ve Ankara Büyükþehir
Belediyesi'nin 150 milyon YTL'lik 35 ayrý ihalesine
fesat karýþtýrdýklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan 55
zanlýdan 17'si tutuklandý.
     Türkiye'de 26 yýlda trafik kazalarý 137 bin 186
can aldý; 2 milyon 327 bin kiþi yaralandý. Bu yýl 10
aylýk can kaybý 2 bin 851.
30 Aralýk
     Saddam Hüseyin idam edildi.
1 Ocak
     Unýcef'in 2007 Dünya Çocuk Raporu'na göre her
yýl 275 milyon çocuk; fiziksel, psikolojik, cinsel
istismara uðruyor, yaralanýyor, ihmal ediliyor,
sömürülüyor.
2 Ocak
     Türkiye 2006 ihracatýný 2005'e göre yüzde 16.77
artýrarak 85 milyar 761 milyon dolara ulaþtý.
3 Ocak
     Türkiye'de ele geçirilen uyuþturucu hap miktarý
2000-2004 arasýnda 11 kat arttý.
     Maliyenin üniversitelere uyguladýðý blokaj sonrasý,
ilk dört aylýk bütçelerini kullanamayan birçok
üniversitede araþtýrmalar donduruldu.
     10 milyon ilköðretim öðrencisinden 561 bini,
birleþtirilmiþ sýnýfta eðitim görüyor. Ýstanbul'da 39
okulda birleþtirilmiþ sýnýf bulunuyor.
4 Ocak
     'Ýç talebi karþýlayamýyoruz' diyen Ýran Türkiye'ye
doðalgaz akýþýný durdurdu
7 Ocak
     TTB heyetinin Tekirdað F Tipi Cezaevi'ne yaptýðý
ziyarete iliþkin hazýrlanan raporda, cezaevindeki tüm
sosyal alanlarýn tretmana tabi olduðu, sosyalleþme
hakkýnýn sýnýrlý olarak kullanýlabildiði açýklandý.
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Hrant DÝNK

9 Ocak
     KKTC Cumhurbaþkanlýðý, Talat'la Türkiye
Genelkurmay'ý arasýnda gerginliðe yol açan Lokmacý
üstgeçidinin bugün kaldýrýlacaðýný açýkladý.
10 Ocak
     Somali'deki Ýslamcý güçlerin 'püskürtülmesi'nde
Etiyopya ordusuna destek veren ABD, bu defa
Somali'ye bizzat saldýrdý
11 Ocak
     Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), nükleer
santralý meþrulaþtýrmak için söylenen yalanlara
kanýlmamasý uyarýsýnda bulundu.
     Yunanistan'da özel üniversiteler kurulmasýna dair
yasa tasarýsýna karþý, baþta eðitimciler ve öðrenciler
olmak üzere Yunanistan iþçi ve emekçileri ayaða
kalktý
12 Ocak
     Kuzey Irak Kürt bölgesindeki Ýran Temsilciliði
Amerikan askerlerince basýldý.
14 Ocak
     Günlerdir tartýþýlan, "Türkiye Barýþýný Arýyor"
konferansý Ankara'da yoðun bir katýlýmla baþladý.
15 Ocak
     21 eczacý odasýnýn düzenlediði 'Büyük Eczacýlar
Mitingi'nde, hükümetin, AB'ye uyum adý altýnda
eczacýlarla ilaç arasýna mesafe koyduðu dile getirildi.
     Hollanda'da kamu emekçileri, ücretlerine zam
talebi ve TIS görüþmelerinin çýkmaza girmesini
protesto amacýyla yaptýklarý kitlesel mitingde,
hükümeti uyardý.
16 Ocak
     Saddam Hüseyin'in üvey kardeþi ve istihbarat þefi
Barzan Ýbrahim Týkriti ile baþyargýcý Avad Ahmed
Bender de idam edildi.
17 Ocak
     SES Eskiþehir Þubesi aile hekimliði uygulamasýnýn
gerçek yüzünün  ilçe ve köylerde görüldüðünü açýkladý
18 Ocak
     F tipi ceza evlerinde saðlýk sorunu yaþayanlarýn
tedavilerinin yapýlmamasý hükümlü aileleri tarafýndan
protesto edildi.
     Almanya'da binlerce metal iþçisi, hükümetin
emeklilik yaþýný 67'ye yükseltme planlarýna karþý
üretimi durdurarak alanlara çýktý.

     Binlerce Güney Koreli ABD ile Güney Kore
arasýndaki iki taraflý ticaret görüþmelerini protesto
etti.
19 Ocak
     Agos gazetesi Genel Yayýn Müdürü Hrant Dink,
gazetesinin önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu
hayatýný kaybetti.

21 Ocak
     7. Dünya Sosyal Forumu (DSF), Kenya'nýn baþkenti
Nairobi'de dün sabah binlerce kiþinin yaptýðý yürüyüþle
baþladý.
23 Ocak
     Avukat Behiç Aþçý, Gülcan Görüroðlu ve Sevgi
Saymaz Adalet Bakanlýðý'nýn F tipi cezaevlerindeki
uygulamalar konusunda geri adým atmasýnýn ardýndan
dün ölüm orucu eylemine 'ara verdiler.'
     Baðdat'ta 2 bomba yüklü araçla düzenlenen
saldýrýda, 80'e yakýn Iraklý yaþamýný yitirdi, yaklaþýk
150'si de yaralandý.
24 Ocak
      Hrant Dink, "Hepimiz Hrant'ýz" pankartýnýn
ardýnda yürüyen yüzbin(lerce) kiþi tarafýndan uðurlandý
     Denizli'de aile hekimliði uygulamasý ile birlikte
saðlýkta baþlayan sorunlar, 112 Acil Servisi'nin
doktorsuz kalmasýna neden oldu.
25 Ocak
     Eski Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem, tedavi gördüðü
hastanede yaþamýný yitirdi
27 Ocak
     Ziraat Mühendisleri Odasý Meclis'ten geçen tohum
yasasýný, 'ülkenin topsuz tanksýz iþgali' olarak
tanýmladý.
28 Ocak
     Baþbakan Erdoðan, "Derin devlet her zaman
olmuþ. Ama bunu minimize etmek, mümkünse yok
etmek gerek" dedi
     Ruanda Dýþiþleri Bakaný Fransa'dan, 1994 Ruanda
soykýrýmýndaki rolünü kabul etmesi ve özür dilemesini
istedi.



29 Ocak
     Meclis Genel Kurulu'nda görüþülecek 'Yabancýlarýn
Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun'a TMMOB yabancý
mühendis ve mimarlara Türk meslektaþlarýnýn
aleyhinde pozitif ayrýmcýlýk yaptýðý için karþý çýktý.
     ABD'de onbinlerce savaþ karþýtý, Irak iþgalini
Washington'da büyük bir eylemle protesto etti.
1 Þubat
     ABD ve Irak güçlerinin Necef'te Kaide ile baðlantýlý
diye öldürdüðü 235 kiþinin kadýn ve çocuklarýn da
bulunduðu Þii hacýlar olduklarý öne sürüldü
2 Þubat
      Almanya, Avrupa ülkelerinde yasadýþý bir þekilde
insanlarý kaçýrarak, gizli iþkence hücrelerine götüren
13 CIA ajaný hakkýnda tutuklama kararý verdi.
     Amerikan iþgalinin ardýndan daha da zorlaþan
þartlarda yaþayan Afganistan halkýnýn, ülkeye
gönderilen uluslararasý yardýmlardan da yaygýn rüþvet
ve yolsuzluk olaylarý nedeniyle yararlanamadýklarý
öðrenildi.
3 Þubat
      BM Ýklim Raporu'nda, küresel ýsýnmanýn son 50
yýlda yüzde 90 oranýnda insan eliyle yaratýldýðý ve
sonuçlarýnýn asýrlarca süreceði belirtildi. Dünyanýn
en geliþmiþ 8 kapitalist ülkesi zehirli gaz salýnýmýnda
baþý çekiyor.

6 Þubat
     Ýnþaat Mühendisleri Odasý tarafýndan yapýlan
açýklamada, Bolu Daðý Tüneli'nin birçok eksiðe ve
usulsüzlüðe raðmen açýlmasý eleþtirildi
     Ýstatistikler dünyada 1 milyar insanýn günde 1
dolara geçinirken, zenginlerin bu kesimden 38 bin

486 kat fazla gelir elde ettiðini ortaya koyuyor.
Dünyada, 824 milyon insan kronik açlýk çekerken,
Türkiye'de zengin ve yoksul arasýnda 21.3 kat olan
farkýn 2006 hesaplamalarýnda 25 kata çýkabileceði
belirtiliyor.
7 Þubat
     Macaristan'da halk, hükümetin uygulamaya
baþladýðý ekonomik tedbir paketlerini protesto ediyor.
8 Þubat
     Ceylanpýnar'da 44 iþçinin týka basa doldurulduðu
kamyon dereye uçtu, 10 iþçi öldü
9 Þubat
     Kuþ Gribi 11 ay sonra Batman'da ortaya çýktý.
10 Þubat
     Venezüella'da, Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in
geçen günlerde açýkladýðý millileþtirme planlarýna,
ülkedeki en büyük özel elektrik þirketiyle baþlandý.
11 Þubat
     Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales, "madencilik
sektörünü ulusallaþtýrmaya baþladýklarýný" duyurdu.
Kapýkule Gümrük Kapýsý'nda bir TIR'da yapýlan
aramada 565 kilo eroin ele geçirildi.
12 Þubat
     Der Spiegel dergisinde, Alman Siemens firmasýnýn
Türkiye'de ordu ve hükümet çevrelerine rüþvet verdiði
ileri sürüldü
14 Þubat
     Petrol-Ýþ Sendikasý'nýn hazýrladýðý "BOTAÞ
Raporu"nun tanýtýldýðý toplantýda, "BOTAÞ
çökertilmek isteniyor, seyirci kalmayýn" çaðrýsý
yapýldý.
15 Þubat
     Danýþtay, Beykoz Belediyesi'nin Acaristanbul'a
verdiði yapý ruhsatýnýn iptaline iliþkin yerel mahkeme
kararýný onayarak yýkým yolunu açtý.
     Mersin'de kitle örgütleri, Kuvayý Milliye Derneði
üyelerinin silah, bayrak ve kuran üzerine el basarak
yaptýklarý yemin töreni hakkýnda suç duyurusunda
bulundu.
16 Þubat
     Kahramanmaraþ'ýn Afþin ve Elbistan ilçelerinde
arýtma sistemi olmayan termik santralýn, çevrede
kanser ve solunum yolu hastalýklarýný artýrdýðý
belirtiliyor



17 Þubat
     Toplumun birçok kesiminden gelen tepkiler, Kurtlar
Vadisi-Terör dizisinin yayýndan kalkmasýný saðladý.
     Þehir Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi'nin rapora
göre 2010'da Ankara trafiði cehenneme dönecek.
18 Þubat
     Marmara Depremi nedeniyle açýlan ve henüz
karara baðlanmamýþ ceza davalarý zamanaþýmýna
uðradý
     Doç. Dr. Kemal Ýnal'ýn araþtýrmasý, jandarma ve
polisin, göstericileri öldüresiye dövme þeklindeki
davranýþ biçiminin, geniþ toplum kesimleri tarafýndan
son zamanlarda "linç kültürü"ne dönüþtürüldüðünü
ortaya koyuyor
     Irak'ta iþgal ve sonrasýndaki çatýþma ortamýndan
kaçýp komþu ülkelere sýðýnan Iraklýlarýn sayýsý 2
milyonu aþtý
19 Þubat
     Dikmen Vadisi'nde, barýnma haklarý için eylem
yapan gecekonducularýn mücadeleleri bir yýlýný
doldurdu.
     Torba yasa ve saðlýkta özelleþtirmelere karþý
TTB'nin yaný sýra SES üyesi saðlýkçýlar da g(ö)rev
kararý aldý
     Baðdat'ta bomba yüklü iki aracýn infilak etmesiyle
en az 60 kiþi öldü, 130 kiþi de yaralandý
20 Þubat :
     Hollanda'nýn asbestli gemi Otapan'ý Türkiye'de
söktürme düþüncesine Türkiye olumsuz cevap verdi.
Hindistan-Pakistan arasýnda sefer yapan bir trende
meydana gelen patlama ve yangýnda 66 kiþi öldü.
21 Þubat :
     MMO Ankara Þubesi'nin düzenlediði panelde yeni
petrol yasasý ile petrol arama ruhsatlarýnýn belli ellerde
toplanabileceði ve petrol þirketlerinin Türkiye'yi
parselleyebileceði vurgulandý.
     Diyarbakýr'da sokakta çalýþan çocuklarla ilgili
yapýlan araþtýrmada, 3 bin 302 çocuðun sokakta
çalýþtýðý tespit edildi
22 Þubat :
      Zeytinburnu'nda 5 katlý bir binanýn çökmesi
sonucu 2 kiþi öldü, 28 kiþi yaralandý.

23 Þubat :
     Emniyet Genel Müdürlüðü verilerine göre asayiþ
suçlarý yüzde 61, þahsa karþý iþlenen suçlar yüzde 62,
mala karþý iþlenen suçlarsa yüzde 60 arttý.
24 Þubat :
     UAEA'nýn Ýran Raporu'nda BM'ye Ýran'ýn nükleer
tesislerine iliþkin Amerikan istihbarat servisleri
tarafýndan sunulan kanýtlarýn asýlsýz olduklarý ortaya
çýktý.
     Avrupa Görsel-Ýþitsel Yayýnlar Gözlemevi,
Türkiye'de 2006 yýlýnda satýlan sinema bileti sayýsýnýn,
1980'li yýllarýn baþlarýndan bu yana kaydedilen en
önemli rakam olduðunu açýkladý.
25 Þubat :
     Balýkesir'in Dursunbey ilçesinde özel kömür
ocaðýnda meydana gelen göçükte 3 iþçi öldü.
     Dursunbey'de 2006 yýlýnda meydana gelen grizu
patlamasýnda 17 iþçi ölmüþtü.
26 Þubat :
     Irak'ta Hükümet ve Kürt yetkililerle ABD, ülkedeki
petrol kaynaklarýnýn iþletilmesi ve paylaþýmýyla ilgili
olarak uzlaþtý. Uzlaþma sayesinde, Irak'ýn petrol
paylaþýmý ve Batýlý tekellere peþkeþ çekilmesi
konularýndaki en büyük engel de kalkmýþ oldu.
27 Þubat :
     Avrupa Birliði, elektriðin de enerji ürünleri
kapsamýnda özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi
tutulmasýný istedi
     Þubat ayýnda açlýk sýnýrý 628 YTL 75 YKr,
yoksulluk sýnýrý 2 bin 48 YTL 5 YKr'ye yükseldi.
     Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, Ýç savaþ sýrasýnda
Bosna'da sadece Srebrenitsa'da 'soykýrým' yapýldýðýna,
ancak orada Sýrbistan'ýn doðrudan sorumluluðu
olmadýðýna karar verdi.
28 Þubat :
     Ýnsan Haklarý Ýhlalleri 2006 Raporu"nu açýklayan
ÝHD, toplumda etkili olan milliyetçi þoven havanýn
ve yaratýlmaya çalýþan gerilimlerin insan haklarý
ihlallerine de yansýdýðýný ve bu nedenle 2006 yýlýnda
ihlallerde artýþ yaþandýðýný kaydetti.



Gündem

16 Aralýk
     Anayasa Mahkemesi, 'Sosyal Sigortalar ve Genel
Saðlýk Sigortasý Kanunu'nun bazý maddelerini iptal
etti.
     Yunanlý iþçi ve emekçiler aðýr çalýþma þartlarý
dayatan AB ve Atina hükümetinin politikalarýna "dur"
demek için sokaklara döküldü.
     Ýsveç hükümetinin iþsizlik sigortasýnda yapmaya
çalýþtýðý deðiþikliklere karþý memurlar ve iþçiler
sokaklara döküldüler.
18 Aralýk
     Yataðan Termik Santralý, ilçeyi dumana boðdu.
Çocuklar hastanelik olurken santrala 208 bin YTL
ceza kesildi, müdüre suç duyurusu yapýldý
20 Aralýk
     19 Aralýk 1999 cezaevleri operasyonlarýný ve
tecridi protesto amacýyla yapýlan eylemlerde tecride
son verilmesi çaðrýsýnda bulunuldu.
     Gebze Organize Sanayi Bölgesi'ndeki firmalar
susuzluktan üretim yapamadýðý için iþçileri zorunlu
izne çýkarýyor.
21 Aralýk
     Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi, endüstriyel
amaçlarla da kullanýldýðý için tehlike sýnýrýna ulaþtý.
Göl çevresindeki yapýlaþma da normalin üstünde.
     Güney Asya'da iki yýl önceki tsunami felaketine
uðrayanlara zengin devletler, þirketler ve özel
þahýslarýn söz verdiði yardýmlarýn sadece yarýsýnýn
gittiði ortaya çýktý.
22 Aralýk
     102'si profesör ve öðretim üyesi 324 aydýn,
Güneydoðu'da "çatýþma ortamýnýn" tamamen sona
ermesi, kanýn durmasý için çaðrý yaptý.
     Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF)'nun
"dolaylý vergilerin kaldýrýlmasý" talebiyle topladýðý
28 bin imza Meclis'e verildi.
24 Aralýk
     Türkiye'de 1937-2005 arasý kayda geçen orman
suçlarýnýn adedi 657 bin. Kaybedilen orman arazisi

ise 233 bin 46 hektar Ýçiþleri, iþkence nedeniyle açýlan
115 tazminat davasýndan 29'unu kaybetti ve 750 bin
YTL tazminat ödedi. Asýl suçlularsa hiç ceza almadý
26 Aralýk
     Amerikalý firma, aldýðý TEKEL iþletmelerini
kapatýyor. Ýþçiler eylemde!
     Saðlýk Bakanlýðý ve Ankara Büyükþehir
Belediyesi'nin 150 milyon YTL'lik 35 ayrý ihalesine
fesat karýþtýrdýklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan 55
zanlýdan 17'si tutuklandý.
     Türkiye'de 26 yýlda trafik kazalarý 137 bin 186
can aldý; 2 milyon 327 bin kiþi yaralandý. Bu yýl 10
aylýk can kaybý 2 bin 851.
30 Aralýk
     Saddam Hüseyin idam edildi.
1 Ocak
     Unýcef'in 2007 Dünya Çocuk Raporu'na göre her
yýl 275 milyon çocuk; fiziksel, psikolojik, cinsel
istismara uðruyor, yaralanýyor, ihmal ediliyor,
sömürülüyor.
2 Ocak
     Türkiye 2006 ihracatýný 2005'e göre yüzde 16.77
artýrarak 85 milyar 761 milyon dolara ulaþtý.
3 Ocak
     Türkiye'de ele geçirilen uyuþturucu hap miktarý
2000-2004 arasýnda 11 kat arttý.
     Maliyenin üniversitelere uyguladýðý blokaj sonrasý,
ilk dört aylýk bütçelerini kullanamayan birçok
üniversitede araþtýrmalar donduruldu.
     10 milyon ilköðretim öðrencisinden 561 bini,
birleþtirilmiþ sýnýfta eðitim görüyor. Ýstanbul'da 39
okulda birleþtirilmiþ sýnýf bulunuyor.
4 Ocak
     'Ýç talebi karþýlayamýyoruz' diyen Ýran Türkiye'ye
doðalgaz akýþýný durdurdu
7 Ocak
     TTB heyetinin Tekirdað F Tipi Cezaevi'ne yaptýðý
ziyarete iliþkin hazýrlanan raporda, cezaevindeki tüm
sosyal alanlarýn tretmana tabi olduðu, sosyalleþme
hakkýnýn sýnýrlý olarak kullanýlabildiði açýklandý.
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Hrant DÝNK

9 Ocak
     KKTC Cumhurbaþkanlýðý, Talat'la Türkiye
Genelkurmay'ý arasýnda gerginliðe yol açan Lokmacý
üstgeçidinin bugün kaldýrýlacaðýný açýkladý.
10 Ocak
     Somali'deki Ýslamcý güçlerin 'püskürtülmesi'nde
Etiyopya ordusuna destek veren ABD, bu defa
Somali'ye bizzat saldýrdý
11 Ocak
     Türkiye Çevre Platformu (TÜRÇEP), nükleer
santralý meþrulaþtýrmak için söylenen yalanlara
kanýlmamasý uyarýsýnda bulundu.
     Yunanistan'da özel üniversiteler kurulmasýna dair
yasa tasarýsýna karþý, baþta eðitimciler ve öðrenciler
olmak üzere Yunanistan iþçi ve emekçileri ayaða
kalktý
12 Ocak
     Kuzey Irak Kürt bölgesindeki Ýran Temsilciliði
Amerikan askerlerince basýldý.
14 Ocak
     Günlerdir tartýþýlan, "Türkiye Barýþýný Arýyor"
konferansý Ankara'da yoðun bir katýlýmla baþladý.
15 Ocak
     21 eczacý odasýnýn düzenlediði 'Büyük Eczacýlar
Mitingi'nde, hükümetin, AB'ye uyum adý altýnda
eczacýlarla ilaç arasýna mesafe koyduðu dile getirildi.
     Hollanda'da kamu emekçileri, ücretlerine zam
talebi ve TIS görüþmelerinin çýkmaza girmesini
protesto amacýyla yaptýklarý kitlesel mitingde,
hükümeti uyardý.
16 Ocak
     Saddam Hüseyin'in üvey kardeþi ve istihbarat þefi
Barzan Ýbrahim Týkriti ile baþyargýcý Avad Ahmed
Bender de idam edildi.
17 Ocak
     SES Eskiþehir Þubesi aile hekimliði uygulamasýnýn
gerçek yüzünün  ilçe ve köylerde görüldüðünü açýkladý
18 Ocak
     F tipi ceza evlerinde saðlýk sorunu yaþayanlarýn
tedavilerinin yapýlmamasý hükümlü aileleri tarafýndan
protesto edildi.
     Almanya'da binlerce metal iþçisi, hükümetin
emeklilik yaþýný 67'ye yükseltme planlarýna karþý
üretimi durdurarak alanlara çýktý.

     Binlerce Güney Koreli ABD ile Güney Kore
arasýndaki iki taraflý ticaret görüþmelerini protesto
etti.
19 Ocak
     Agos gazetesi Genel Yayýn Müdürü Hrant Dink,
gazetesinin önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu
hayatýný kaybetti.

21 Ocak
     7. Dünya Sosyal Forumu (DSF), Kenya'nýn baþkenti
Nairobi'de dün sabah binlerce kiþinin yaptýðý yürüyüþle
baþladý.
23 Ocak
     Avukat Behiç Aþçý, Gülcan Görüroðlu ve Sevgi
Saymaz Adalet Bakanlýðý'nýn F tipi cezaevlerindeki
uygulamalar konusunda geri adým atmasýnýn ardýndan
dün ölüm orucu eylemine 'ara verdiler.'
     Baðdat'ta 2 bomba yüklü araçla düzenlenen
saldýrýda, 80'e yakýn Iraklý yaþamýný yitirdi, yaklaþýk
150'si de yaralandý.
24 Ocak
      Hrant Dink, "Hepimiz Hrant'ýz" pankartýnýn
ardýnda yürüyen yüzbin(lerce) kiþi tarafýndan uðurlandý
     Denizli'de aile hekimliði uygulamasý ile birlikte
saðlýkta baþlayan sorunlar, 112 Acil Servisi'nin
doktorsuz kalmasýna neden oldu.
25 Ocak
     Eski Dýþiþleri Bakaný Ýsmail Cem, tedavi gördüðü
hastanede yaþamýný yitirdi
27 Ocak
     Ziraat Mühendisleri Odasý Meclis'ten geçen tohum
yasasýný, 'ülkenin topsuz tanksýz iþgali' olarak
tanýmladý.
28 Ocak
     Baþbakan Erdoðan, "Derin devlet her zaman
olmuþ. Ama bunu minimize etmek, mümkünse yok
etmek gerek" dedi
     Ruanda Dýþiþleri Bakaný Fransa'dan, 1994 Ruanda
soykýrýmýndaki rolünü kabul etmesi ve özür dilemesini
istedi.



29 Ocak
     Meclis Genel Kurulu'nda görüþülecek 'Yabancýlarýn
Çalýþma Ýzinleri Hakkýnda Kanun'a TMMOB yabancý
mühendis ve mimarlara Türk meslektaþlarýnýn
aleyhinde pozitif ayrýmcýlýk yaptýðý için karþý çýktý.
     ABD'de onbinlerce savaþ karþýtý, Irak iþgalini
Washington'da büyük bir eylemle protesto etti.
1 Þubat
     ABD ve Irak güçlerinin Necef'te Kaide ile baðlantýlý
diye öldürdüðü 235 kiþinin kadýn ve çocuklarýn da
bulunduðu Þii hacýlar olduklarý öne sürüldü
2 Þubat
      Almanya, Avrupa ülkelerinde yasadýþý bir þekilde
insanlarý kaçýrarak, gizli iþkence hücrelerine götüren
13 CIA ajaný hakkýnda tutuklama kararý verdi.
     Amerikan iþgalinin ardýndan daha da zorlaþan
þartlarda yaþayan Afganistan halkýnýn, ülkeye
gönderilen uluslararasý yardýmlardan da yaygýn rüþvet
ve yolsuzluk olaylarý nedeniyle yararlanamadýklarý
öðrenildi.
3 Þubat
      BM Ýklim Raporu'nda, küresel ýsýnmanýn son 50
yýlda yüzde 90 oranýnda insan eliyle yaratýldýðý ve
sonuçlarýnýn asýrlarca süreceði belirtildi. Dünyanýn
en geliþmiþ 8 kapitalist ülkesi zehirli gaz salýnýmýnda
baþý çekiyor.

6 Þubat
     Ýnþaat Mühendisleri Odasý tarafýndan yapýlan
açýklamada, Bolu Daðý Tüneli'nin birçok eksiðe ve
usulsüzlüðe raðmen açýlmasý eleþtirildi
     Ýstatistikler dünyada 1 milyar insanýn günde 1
dolara geçinirken, zenginlerin bu kesimden 38 bin

486 kat fazla gelir elde ettiðini ortaya koyuyor.
Dünyada, 824 milyon insan kronik açlýk çekerken,
Türkiye'de zengin ve yoksul arasýnda 21.3 kat olan
farkýn 2006 hesaplamalarýnda 25 kata çýkabileceði
belirtiliyor.
7 Þubat
     Macaristan'da halk, hükümetin uygulamaya
baþladýðý ekonomik tedbir paketlerini protesto ediyor.
8 Þubat
     Ceylanpýnar'da 44 iþçinin týka basa doldurulduðu
kamyon dereye uçtu, 10 iþçi öldü
9 Þubat
     Kuþ Gribi 11 ay sonra Batman'da ortaya çýktý.
10 Þubat
     Venezüella'da, Devlet Baþkaný Hugo Chavez'in
geçen günlerde açýkladýðý millileþtirme planlarýna,
ülkedeki en büyük özel elektrik þirketiyle baþlandý.
11 Þubat
     Bolivya Devlet Baþkaný Evo Morales, "madencilik
sektörünü ulusallaþtýrmaya baþladýklarýný" duyurdu.
Kapýkule Gümrük Kapýsý'nda bir TIR'da yapýlan
aramada 565 kilo eroin ele geçirildi.
12 Þubat
     Der Spiegel dergisinde, Alman Siemens firmasýnýn
Türkiye'de ordu ve hükümet çevrelerine rüþvet verdiði
ileri sürüldü
14 Þubat
     Petrol-Ýþ Sendikasý'nýn hazýrladýðý "BOTAÞ
Raporu"nun tanýtýldýðý toplantýda, "BOTAÞ
çökertilmek isteniyor, seyirci kalmayýn" çaðrýsý
yapýldý.
15 Þubat
     Danýþtay, Beykoz Belediyesi'nin Acaristanbul'a
verdiði yapý ruhsatýnýn iptaline iliþkin yerel mahkeme
kararýný onayarak yýkým yolunu açtý.
     Mersin'de kitle örgütleri, Kuvayý Milliye Derneði
üyelerinin silah, bayrak ve kuran üzerine el basarak
yaptýklarý yemin töreni hakkýnda suç duyurusunda
bulundu.
16 Þubat
     Kahramanmaraþ'ýn Afþin ve Elbistan ilçelerinde
arýtma sistemi olmayan termik santralýn, çevrede
kanser ve solunum yolu hastalýklarýný artýrdýðý
belirtiliyor



17 Þubat
     Toplumun birçok kesiminden gelen tepkiler, Kurtlar
Vadisi-Terör dizisinin yayýndan kalkmasýný saðladý.
     Þehir Plancýlarý Odasý Ankara Þubesi'nin rapora
göre 2010'da Ankara trafiði cehenneme dönecek.
18 Þubat
     Marmara Depremi nedeniyle açýlan ve henüz
karara baðlanmamýþ ceza davalarý zamanaþýmýna
uðradý
     Doç. Dr. Kemal Ýnal'ýn araþtýrmasý, jandarma ve
polisin, göstericileri öldüresiye dövme þeklindeki
davranýþ biçiminin, geniþ toplum kesimleri tarafýndan
son zamanlarda "linç kültürü"ne dönüþtürüldüðünü
ortaya koyuyor
     Irak'ta iþgal ve sonrasýndaki çatýþma ortamýndan
kaçýp komþu ülkelere sýðýnan Iraklýlarýn sayýsý 2
milyonu aþtý
19 Þubat
     Dikmen Vadisi'nde, barýnma haklarý için eylem
yapan gecekonducularýn mücadeleleri bir yýlýný
doldurdu.
     Torba yasa ve saðlýkta özelleþtirmelere karþý
TTB'nin yaný sýra SES üyesi saðlýkçýlar da g(ö)rev
kararý aldý
     Baðdat'ta bomba yüklü iki aracýn infilak etmesiyle
en az 60 kiþi öldü, 130 kiþi de yaralandý
20 Þubat :
     Hollanda'nýn asbestli gemi Otapan'ý Türkiye'de
söktürme düþüncesine Türkiye olumsuz cevap verdi.
Hindistan-Pakistan arasýnda sefer yapan bir trende
meydana gelen patlama ve yangýnda 66 kiþi öldü.
21 Þubat :
     MMO Ankara Þubesi'nin düzenlediði panelde yeni
petrol yasasý ile petrol arama ruhsatlarýnýn belli ellerde
toplanabileceði ve petrol þirketlerinin Türkiye'yi
parselleyebileceði vurgulandý.
     Diyarbakýr'da sokakta çalýþan çocuklarla ilgili
yapýlan araþtýrmada, 3 bin 302 çocuðun sokakta
çalýþtýðý tespit edildi
22 Þubat :
      Zeytinburnu'nda 5 katlý bir binanýn çökmesi
sonucu 2 kiþi öldü, 28 kiþi yaralandý.

23 Þubat :
     Emniyet Genel Müdürlüðü verilerine göre asayiþ
suçlarý yüzde 61, þahsa karþý iþlenen suçlar yüzde 62,
mala karþý iþlenen suçlarsa yüzde 60 arttý.
24 Þubat :
     UAEA'nýn Ýran Raporu'nda BM'ye Ýran'ýn nükleer
tesislerine iliþkin Amerikan istihbarat servisleri
tarafýndan sunulan kanýtlarýn asýlsýz olduklarý ortaya
çýktý.
     Avrupa Görsel-Ýþitsel Yayýnlar Gözlemevi,
Türkiye'de 2006 yýlýnda satýlan sinema bileti sayýsýnýn,
1980'li yýllarýn baþlarýndan bu yana kaydedilen en
önemli rakam olduðunu açýkladý.
25 Þubat :
     Balýkesir'in Dursunbey ilçesinde özel kömür
ocaðýnda meydana gelen göçükte 3 iþçi öldü.
     Dursunbey'de 2006 yýlýnda meydana gelen grizu
patlamasýnda 17 iþçi ölmüþtü.
26 Þubat :
     Irak'ta Hükümet ve Kürt yetkililerle ABD, ülkedeki
petrol kaynaklarýnýn iþletilmesi ve paylaþýmýyla ilgili
olarak uzlaþtý. Uzlaþma sayesinde, Irak'ýn petrol
paylaþýmý ve Batýlý tekellere peþkeþ çekilmesi
konularýndaki en büyük engel de kalkmýþ oldu.
27 Þubat :
     Avrupa Birliði, elektriðin de enerji ürünleri
kapsamýnda özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi
tutulmasýný istedi
     Þubat ayýnda açlýk sýnýrý 628 YTL 75 YKr,
yoksulluk sýnýrý 2 bin 48 YTL 5 YKr'ye yükseldi.
     Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, Ýç savaþ sýrasýnda
Bosna'da sadece Srebrenitsa'da 'soykýrým' yapýldýðýna,
ancak orada Sýrbistan'ýn doðrudan sorumluluðu
olmadýðýna karar verdi.
28 Þubat :
     Ýnsan Haklarý Ýhlalleri 2006 Raporu"nu açýklayan
ÝHD, toplumda etkili olan milliyetçi þoven havanýn
ve yaratýlmaya çalýþan gerilimlerin insan haklarý
ihlallerine de yansýdýðýný ve bu nedenle 2006 yýlýnda
ihlallerde artýþ yaþandýðýný kaydetti.


