DURDURAMAYACAKLAR
HALKIN COŞKUN AKAN SELİNİ
AKP’YE HER TÜRLÜ MUHALEFET DARBE
“İç Güvenlik Yasası” adı altında son güngardiyanları
GİRİŞİMİ!
lerde kamuoyunda sıkça tartışılan ve
ve yargıçları ve
TBMM’de görüşülmeye başlanması ile
savcıları
Haziran isyanı, 6-7 Ekim direnişi, 17-25
birlikte gerek TBMM’de gerekse de
hepsi halka karşıdır
Aralık yolsuzlukların ifşası, metal işçilekanunları, yönetmelikleri,
sokakta demokrasi ve insan haklarınrinin grevi v.b tüm hak ve özgürlük
bütün
kararları
dan yana olan tüm kesimlerin yoarayışlarını kendisine darbe girişimi
hepsi halka karşıdır
olarak nitelendiren AKP iktidarının
ğun tepkilerine neden olan yasa
dergileri, gazeteleri, bütün
kendisi her geçen gün yeni bir
tasarısının TBMM’de görüşülmesidarbe girişiminde bulunmaktadır.
yayınları
ne devam edilmektedir.
İç güvenlik paketi de bu anlayışın
hepsi halka karşıdır
İÇ GÜVENLİK YASASI KİMİN
bir ürünüdür. AKP “ben yolsuzlukbunların hiçbiri onları
İHTİYACI ?
hırsızlık yaparım, ben özgürlükleri
kurtaramayacak
sınırlandırırım, bir yaşam tarzını
durduramayacaklar halkın coşkun
Bizler bu ülkede adalet, eşitherkese dayatırım, buna karşı
akan selini
lik, özgürlük, barış ve insanca
panzerleri, kelepçeleri, bütün silahları çıkanı kolluk güçlerini kullanarak
bir yaşam istiyor ve bunun için
bastırırım” demektedir. Hak, huhepsi halka karşıdır
mücadele ediyoruz 12 yıllık AKP
zindanları, tutukevleri, işkenceevleri kuk, adalet, taleplerini biber gazı,
iktidarı süresince bu taleplerimiz
toma, polis copu ile bastıramahepsi halka karşıdır
karşılanmadığı gibi her geçen gün borsaları ve şirketleri ve iktidarları yan şiyasi iktidar, 81 ilin valisini ve
kolluk güçlerini olağanüstü yetkiyeni hak kayıpları bizlere dayatılhepsi halka karşıdır
lerle
donatarak baskıcı, otoriter bir
makta, taleplerimiz baskı ve zorla
bunların hiçbiri onları
rejim
inşa
etmek istemektedir.
bastırılmaya çalışılmaktadır. İktidarı

kurtaramayacak

süresince her alanda kendi yandaşını
KORKUNUN ECELE FAYDASI YOK!
durduramayacaklar
yaratan AKP iktidarı gelinen noktada
halkın coşkun akan
İç güvenlik yasası AKP iktidarının korkusudevletin yerini almış bulunmaktadır. Yanselini
nun bir ürünüdür. Halkının arasına binlerce
daş sermaye, yandaş medya, yandaş yargı,
korumayla çıkabilen siyasiler şunu iyi bilmelidir
yandaş polis ve devletin tüm imkânlarını partisi
ki; tarihin hiçbir döneminde geniş halk kesimlerinin
için seferber eden anlayış, ülkemizi giderek bir baeşitlik, özgürlük, adalet ve insanca yaşam talepleri
baskı, şiddet ve zorla bastırılamamıştır. Ülkemizin
taklığa doğru sürüklemeye çalışmaktadır.
ihtiyacı baskı yasaları değil, demokratikleşmedir.
Ülkemizde her geçen gün kadın cinayetleri, iş ciToplumsal kesimlerin görüşlerine başvurulmadan çınayetleri artarak devam ederken aklına güvenlik
karılacak hiçbir yasanın başarılı olma şansı yoktur.
sorunu gelmeyen siyası iktidarın, yine yaşanan topMevcut iç güvenlik yasa tasarısına AKP dışındaki
lumsal gösterilerde polis tarafından katledilen onlaparlamento içindeki ve dışındaki tüm siyasi partiler
karşıdır, AKP yandaşı olmayan tüm demokratik kitle
ra gencimiz ortada iken, iç güvenlik ihtiyacının bu
örgütleri, sendikalar karşıdır.
ülkenin yurttaşları ve emekçileri için olmadığı açıktır. 12 Eylül askeri darbesini bile aratacak bu yasal
Toplumun büyük kesiminin karşı olduğu iç güvendüzenleme, 12 Eylül darbecilerini sözde yargılamaya
lik yasasını TBMM’deki çoğunluğuna dayanarak, her
kalkan iktidarın ikiyüzlülüğünü bir kez daha ortaya
türlü alavereyi dalavereyi kullanarak çıkarmaya çalışmak, demokrasi değil faşizimdir!
koymuş turnusol işlevi görmüştür.

TASARI
NE
GETİRİYOR?

Haksızlık, hukuksuzluk, hırsızlık,
yolsuzluk, insan öldürmek,
baskı, zulüm serbest, tüm bu
yaşananlara karşı çıkmak, yolsuzluk
yapana hırsız, insan öldürene
katil demek bile suç haline
getirilmektedir.

TELEFON DİNLEME...
Herkesin telefonu, 48 saat süresince hakim denetimi
olmadan dinlenebilecek. Türkiye’de yapılan tüm
dinlemeler, Ankara’da görevli tek hakim tarafından
denetlenecek.

BOYALI SU...
Polis, toplumsal olaylarda üç gün çıkmayacak
özellikte boyalı su kullanacak.

GÖZALTI...

VALİNİN YETKİSİ...
Vali, toplumsal olaylarda belediyenin araç ve
gereçlerine el koyabilecek, personeline emir
verebilecek.

TAKİP...
Kiraladığınız araç ve gittiğiniz yer anlık olarak
emniyet tarafından takip edilecek.

ARAMA...

Polisin aldığı herhangi bir önleme karşı gelmeniz
durumunda gözaltına alınacaksınız. Polis, savcı kararı
olmadan ve kimseye haber vermeden 48 saat
gözaltında tutabilecek.

Polis, hakim ve savcı kararı olmadan istediği kişinin
üstü, eşyası ve aracını arayabilecek.

SİLAH KULLANMA...
YÜZ KAPATMA...
Yüzünü kısmen bile kapatıp toplantı ve gösterilere
katılanlar, 5 yıla kadar hapis cezası ile yargılanacak.

VALİNİN YASAKLARINA UYMAMA...
Valinin ilan ettiği yasaklara uymayanlar, 1 yıl hapis
cezası ile cezalandırılacak.

Polis, toplumsal olaylarda ‘cebinde
bahanesiyle bile silah kullanabilecek.

taş

vardı’

TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ...
Toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak katalog
suç kapsamına girecek. Bu durumda herkes
tutuklanabilecek.
www.bes.org.tr
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