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1-BİBER GAZI NEDİR?
Aynı zamanda “OC Gazı” olarak da bilinen biber gazı, Oleoresin Capsicum
olarak bilinen etken maddeden elde edilen, göz yaşartıcı bir gazdır. Gaza
maruz kalan şahıslarda göz yaşarması, acı ve geçici körlük yaratan bu gaz
“ölümcül olmayan” bir araç olarak tasnif edilse de bazı vakalarda ölümlere
sebep olduğu da bilinmektedir.
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut
Oran’ın vermiş olduğu bir yazılı soru önergesine
“Güvenlik görevlilerinin kullandığı göz yaşartıcı mühimmatlarının laboratuvar
testleri yaptırılmakta olup, kullanılan mühimmatların insan sağlığı üzerinde kalıcı
etkisi bulunmamaktadır.”

Yönünde cevap vermiş olsa da, biber gazının kontrolsüz, orantısız ve yüksek
oranda kullanılmasının maruz kalan şahıslarda bir çok kalıcı veya geçici hastalık
yaşanmasına neden olduğu hatta ölümlere sebebiyet verdiği bilinmektedir.

2-BİBER GAZININ SAĞLIĞA
ZARARLARI NELERDİR?
Türk Tabipler Birliği tarafından hazırlanan ve 2011 yılı Ağustos ayında yayınlanan
“Kimyasal Silahlar Gösteri Kontrol Ajanları” isimli raporda biber gazının sağlığa
zararları şu şekilde ifade edilmektedir:
“Göz yaşartıcı gazların en çok bilinen etkileri deri ve mukozalarüzerine iritan
etkileridir. Vücuda solunum, cilt ve sindirim yolu ile alınmaktadırlar. Belirtiler,
maruziyetten sonra 3-5 saniye içinde başlamakta ve sonraki 15 – 60 dakika içinde
yavaş yavaş azalarakkaybolmaktadır, deriden emilip sinir uçlarında biriktiğinden
kişinin maddenin etkisinden kurtulması saatler alabilmektedir.”

Biber gazı kapalı bir ortamda uygulanmışsa, dakika solunum sayısı yüksekse
veya etkenin aşırı miktarda kullanımı halinde önemli tıbbi sonuçlara yol açabilir.
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Tablo 1- Biber Gazı’nın Sağlığa Etkileri
Potansiyel
Potansiyel Sekel
Komplikasyonlar

Bölge

Klinik Durum

Göz

Göz yaşarması,
Yanma hissi,
Ağrı,
Blefarospazm,
Fotofobi,
Korneal ödem
(OC)

Keratitis,
Kornealerosion,
ülserasyon,
intraouclar
kanama

Katarakt,
Glokom

Solunum Yolları

Ciddi burun
akıntısı,
hapşırma,
öksürme, dispne,
faranjit, trakeal
bronşit

Bronkospazm,
hipokesi,
pulmoner ödem,
astım atağı
başlangıcı

Reaktif havayolu
disfonksiyon
sendromu, astım

Kardiyo
Hipertansiyon
Vasküler Sistem

Kalp yetmezliği,
serebral kanama

Tanımlanmamış

Deri

İrritan / kontakt
dermatit,
fasial ödem,
dermatitlerin
agreve olması

Alerjik dermatit

Gastro İntestinel Dudakta
Sistem
irritasyon,
tükürük arttırımı,
ağrılı yutkunma,
yutkunma
güçlüğü, karın
ağrısı, diyare,
bulantı ve kusma

Karaciğer
Toksisitesi

Tanımlanmamış

Santral Sinir
Sistemi

Histerik
reaksiyon, panik
atak

Tanımlanmamış
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Genotoksik Etki

Hiperemi, eritem,
ödem, yanma
hissi

Titreme,
ajitasyon,
anksiyete

Klastojenik
Mutojenik
Karsinojenik

Biber gazı katarakta, astım hastalığına, kalp ve damar rahatsızlıklarına
neden olabilir.

3-TÜRKİYE’DE NE KADAR BİBER
GAZI TÜKETİLMEKTEDİR?
CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran’ın bir yazılı soru önergesine Gümrük
ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın vermiş olduğu cevapta yıllara göre biber
gazı ithalatı şu şekilde gösterimektedir:
YIL

NET AĞIRLIK (KG)

TOPLAM KIYMET (ABD DOLARI)

2000

42.828,63

3.256.435,26

2001

13.150,53

455.259,13

2002

14.648,99

475.007,60

2003

24.366,42

564.731,60

2004

37.666,34

697.969,20

2005

115.232,46

1.206.847,67

2006

90.309,94

1.652.458,35

2007

75.988,98

2.989.224,14

2008

67.269,81

2.549.462,40

2009

37.708,44

1.692.914,96

2010

48.569,42

2.500.989,39

2011

39.711,84

1.901.190,90

(7 Aylık Dönem)

21.216,35

1.328.634,21

Toplam

628.668,15

21.269.124,81

Buna göre Türkiye AKP’nin iktidarda olduğu yıllarda biber gazı ithalatını
arttırmış, toplamda 628.668 kilo biber gazı ithalatı karşılığında da 21 milyon
269 bin TL yurtdışına para ödemiştir.
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4-BİBER GAZINDAN NASIL
KORUNULABİLİR?
Uluslararası gözlemcilerin ve sivil toplum örgütlerinin raporlarına göre biber
gazına maruz kalındığı zaman yapılması gereken en temel hareketler şu
şekildedir:
1) Panik olmayın. Biber gazı ilk anda büyük bir acı ve yanma hissi yaratabilir
ancak aşırı korku ve panik nedeniyle yapılacak kontrolsüz hareketlerin zararı daha
fazladır.
2) Vücudunuzda biber gazının temas edeceği açık alan bırakmayın. Özellikle
biber gazını üstünüzde tutabilecek pamuklu, yünlü elbiseler giymeyin. Mümkünse
deri bir eldiven takın. Hiçbir şekilde vücut yağı veya losyon kullanmayın, bunlar
kimyasal maddenin deride daha uzun süre tutulmasına neden olur.
3) Biber gazının kullanılması muhtemel toplumsal olaylara katılmadan önce sağlık
durumunuz nedeniyle sürekli kullanmak zorunda olduğunuz ilaçları, bol miktarda
suyu, yaralanmalara karşı bant, burun kanamalarına karşı tampon gibi medikal
ürünleri mutlaka yanınızda bulundurun.
4) Biber gazı atıldıktan sonra bol miktarda sirkeye batırılmış bir bez parçasını
ağzınıza sarmak biber gazının yoğun etkisini azaltacaktır. Kesinlikle yutkunmayın,
şayet ağzınıza biber gazı gelmişse tükürün.
5) Panik olmadan, biber gazı kullanılmış bulunan alandan uzaklaşın ve açık bir
alana geçin.
6) Biber gazının temas ettiği gözünüz ve derinizi bol suyla sürekli olarak yıkayın.
7) Evinize geldikten sonra giysilerinizi hemen yıkamayın. Kullanılan gaz
giysilerinizin bir süre daha üstünde duracaktır. Şayet havalandırmadan bu
giysileri yıkamaya başlarsanız biber gazına tekrar maruz kalabilirsiniz. Bu yüzden
giysilerinizi öncelikle bir süre havalandırın daha sonra temizleyin.
8) Gözlerinizde, solunum yollarında, derinizde, kalp sisteminizde daha önceden
görülmemiş bir sağlık sorunu çıkarsa mutlaka en yakın hastaneye giderek
durumunuzu anlatın.
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5-TÜRKİYE’DE SON 1 YILDA BİBER
GAZI VAKALARI
10 Mayıs 2013
Taksim’de Gazlı Müdahale
Taksim Meydanı’nda tutuklu Grup Yorum üyelerine destek vermek amacıyla
toplanan gruba polis biber gazı ve su sıkarak müdahale etti. Müdahale ile Gezi
Parkı’na doğru kaçan bazı göstericiler polis tarafından gözaltına alındı.
9 Mayıs 2013
Polisten biber gazlı müdahale
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Akil İnsanlar Heyeti ile görüşme yapacağı
Dolmabahçe’deki çalışma ofisine bir grup protesto amacıyla yürümek istedi.
Polis grup üyelerine biber gazlı müdahalede bulundu.
7 Mayıs 2013
Çocuk futbolculara biber gazlı müdahale
Polis, her türlü protestoya müdahale etmek için biber gazını kullanıyor. Öğrenci
eylemlerinde de 1 Mayıs gösterilerinde de biber gazı sürekli başrolde... En son
dün U-14 Türkiye Futbol Şampiyonası Kütahya elemeleri maçında İkitellisporlu
çocuk futbolculara biber gazı sıkıldı. Gözlerine biber gazı sıkılan çocukların acı
dolu feryatları yürek burktu.
4 Mayıs 2013
Deniz Gezmiş Anmasına Biber Gazlı Müdahale
Polis Taksim’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının 41.
Yılını protesto etmek için toplanan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale
etti. İstiklal Caddesi’nde yaşanan arbedede çevrede bulunan çok sayıda kişi
atılan gazdan etkilendi.
1 Mayıs 2013
Polisten haklarını kullanmak isteyen vatandaşa Brezilya Gazı
0lağanüstü halin yaşandığı İstanbul’da 40 bin civarında polis görev yaptı,
metrobüs, vapur ve deniz otobüsü seferleri iptal edildi, Galata ve Unkapanı
köprüleri kapatıldı. Şehir dışından gelen üç bin civarında polis de Antalya,
Sakarya gibi şehirlerden getirilen polis araçlarıyla Taksim’e yürümek isteyenleri
engelledi. Güvenlik güçleri Taksim Meydanı’na girmek isteyen vatandaşlara
Beşiktaş, Şişli ve Mecidiyeköy’de biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.
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Atılan biber gazlarından sadece göstericiler değil, çevrede bulunan vatandaşlar
da etkilendi. Boş biber gazı kapsüllerinin üzerinde yazanlar da dikkat çekti.
Biber gazlarının üzerine Brezilya’da üretildiği bilgisi görenlere “Polis ABD ve
Kore’den sonra Brezilya gazı da kullanmaya başlamış” dedirtti.
1 Mayıs 2013
İstanbul’da 1 Mayıs: 200’ü aşkın yaralı, en az 70 gözaltı
Taksim’i işçi ve emekçilere yasaklaması nedeniyle İstanbul’da 1 Mayıs
son yılların en çatışmalı günlerinden birine tanıklık etti. Polisin gaz bombalı
saldırılarında, DİSK’e göre bazılarının durumu ağır olmak üzere 200′ü aşkın kişi
yaralandı, en az 70 kişi de gözaltına alındı.
1 Mayıs 2013
DİSK Binasına Gaz
Şişli’de polisin sıktığı gazdan etkilenen işçiler DİSK binasına sığındı. Polisin
DİSK binasına attığı gazdan etkilenen sendikacılar rahatsızlandı, bazıları
hastaneye kaldırıldı.
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28 Nisan 2013
Gaziantep’te Galatasaray Taraftarına Biber Gazı Atıldı
Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Kamil Ocak Stadı’daki Gaziantepspor
- Galatasaray maçı öncesinde ortalık karıştı. Bir grup Galatasaray taraftarına
güvenlik güçleri biber gazı sıktı. Gazın, stat içine kadar gelmesinden dolayı
tribündeki taraftarlar sahaya indi.
19 Nisan 2013
Trafik Kazasına Biber Gazı
Rize’de. Atatürk Caddesi Kale yolu kavşağı üzerinde akşam saatlerinde
meydana gelen olayda iddiaya göre park halindeki bir otomobile diğer otomobilin
çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sonrası taraflar
arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Polis ekipleri olaya cop ve biber
gazı kullanarak müdahale etti, yere yatırdığı adamı kelepçe takarak gözaltına
aldı. Polisin sert müdahalesi çevrede toplanan vatandaşların tepkilerine neden
oldu, bir grup vatandaş polisin üzerine yürüyerek adama yardım etmek istedi.
Olay yerine gelen çok sayıda takviye polis ekibi grubu uyararak dağılmalarını
istedi. Bu sırada polisle vatandaşlar arasında sert tartışmalar yaşandı.

8 Nisan 2013
Silivri’de Biber Gazı
Ergenekon sanıklarına destek olmak için sabahın erken saatlerinden itibaren
otobüsler ve özel araçlarıyla Silivri Cezaevi önüne gelen 15 bin göstericiye
polisler, panzerle tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Su ve gazdan
etkilenen çok sayıda insan yerlerde süründü. Polis, kalabalığı bariyerlerin
dışındaki tarlaya kadar kovaladı. Tazyikli su ve göz yaşartıcı gazdan kaçan
göstericiler, lojmanlarda bulunan camiye sığındılar.
7 Nisan 2013
Emek Sineması Göstericilerine Biber Gazı
Emek Sineması’nın yıkımına karşı dün Taksim’de yapılmak istenen yürüyüşte,
polis, aralarında sanatçıların da bulunduğu göstericilere tazyikli su ve biber
gazıyla müdahale etti. Çözüm sürecinde ‘akil insanlar’ arasında yer alan Yılmaz
Erdoğan, müdahaleyi Twitter’dan protesto ederken, Atilla Dorsay da ‘’Emek
yoksa ben de yokum’’ diyerek mesleği bıraktı. SİYAD üyeleri ise bugün İstanbul
Adalet Sarayı önünde toplanarak “Bu daha başlangıç, mücadele devam
edecek” diye açıklama yaptı.
24 Şubat 2012
Polisten Halkevleri Üyelerine Biber Gazı
İzmit Belediye İş Hanı önünde toplanan yaklaşık 100 kişiden oluşan Halkevleri
üyeleri 81. yıldönümü nedeniyle yürüyüş yapmak istedi. Halkevleri üyelerinin
yürüyüşünü engellemek isteyen polis arasında arbede yaşandı. Eylemci grup
tazyikli suya karşın yürümek isteyince, poliste aralarında Halkevi Saraybahçe
Başkanı Mihrican Atalay`ın da aralarında bulunduğu 18 eylemciyi yaka paça
gözaltına aldı.
19 Ocak 2013
Hrant Dink Yürüyüşünde Biber Gazı
Hrant Dink ölümünün altıncı yıldönümünde, Agos Gazetesi önünde düzenlenen
törenle anıldı. Binlerce kişi dün saatler, Hrant’ın öldürüldüğü 15.00’ı gösterdiğinde
saygı duruşuna geçti. Konuşmaların ardından dağılan kalabalıktan Taksim’e
yönelenlere polis, biber gazıyla müdahalede bulundu.
22 Aralık 2012
Demir Çelik İşçilerine Biber Gazlı Müdahale
Sivas Demir Çelik İşletmeleri’nde (SİDEMİR) çalışan bir grup işçi 3 aylık
maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle kent meydanında eylem yaptı. Zaman
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zaman polisin müdahele ettiği işçiler, Vali Yardımcısı Veysel Çiftçi ile görüştükten
sonra dağıldı. Bu sırada halay çeken işçilere destek vermek için meydana
gelen bir grup üniversite öğrencisi ile polis arasında gerginlik yaşandı. Yaşanan
bu gerginlik sonucu çevik kuvvet ekipleri gruba biber gazı ile müdahale etti.
Gazdan etkilenen bazı üniversite öğrencileri ile işçilerin bir kısmı baygınlık
geçirdi. Öğrenciler ve işçiler getirilen limonlar ile yüzlerini ve gözlerine yıkadı.
Fenalık geçiren bazı üniversite öğrencileri ve işçiler olay yerine gelen 112 Acil
Servis ambulansları ile hastaneye götürüldü.
18 Aralık 2012
ODTÜ Öğrencilerine Biber Gazlı Müdahale
GÖKTÜRK-2 uydusunun uzaya gönderilmesi nedeniyle ODTÜ yerleşkesindeki
TÜBİTAK Uzay’da düzenlenen programa katılan Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ı protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. ODTÜ’de
Fizik Bölümü önünde toplanan öğrenciler saat 15.30 sıralarında TÜBİTAK
Uzay’a doğru yürüyüşe geçti. Ellerindeki pankartlarla yürüyüş yapan öğrenciler
, güvenlik güçlerinin barikatıyla karşılaştı. Polis güçleri gruptakilere biber gazı,
gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.
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7 Kasım 2012
Ayrılmaz İkili: Biber gazı + Su
İzmir Ege Üniversitesi’nde, dün Edebiyat Fakültesi önünde toplanan öğrenciler,
YÖK’ün kuruluş yıldönümü nedeniyle protesto yürüyüşü yapmak istedi. Çevik
Kuvvet polisleri, biber gazı ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. 24 öğrenci
gözaltına alındı. İstanbul’da da Çapa’daki İstanbul Tıp Fakültesi önünde
toplanan bir grup öğrenci Beyazıt’a kadar yürüdü. YÖK karşıtı sloganlar
atan grubun yürüyüşünü polis uzaktan izledi. “YÖK kalkacak, polis gidecek,
üniversiteler bizimle özgürleşecek” sloganı atan öğrenciler “YÖK’e reform
değil, üniversitelere özgürlük pankartı” açtı. İzmir’de gözaltına alınanlar akşam
serbest bırakıldı.
6 Kasım 2012
İçişleri Bakanlığı: Coplamayacağız, gazlayacağız
İzmir Barosu, İçişleri Bakanlığı’na müracaat ederek biber gazının insan sağlığına
zararlı olduğu ve kalıcı etkiler bırakması nedeniyle kullanımının yasaklanmasını
istedi. Ancak Bakanlık, Baro’ya gönderdiği cevap yazısında ‘’Cop iz bırakıyor,
gaz kullanımına devam’’ dedi.

29 Ekim 2012
Biber Gazlı, Tazyikli Sulu, Cumhuriyet Bayramı
Polis Ulus Meydanı’nda toplanan ve yürümek isteyen vatandaşlara biber gazı
ve tazyikli suyla müdahale etti. Biber gazından basın mensupları da etkilendi.
Polis barikatını aşan Kılıçdaroğlu ve CHP’lilere de biber gazı sıkıldı. Barikatların
kaldırılmasıyla birlikte binlerce kişi Anıtkabir’e yürümeye başladı. CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Anıtkabir’deki törenin ardından saat 11’de
Ulus Meydanı’na geldi. Kılıçdaroğlu ve Milletvekilleri barikata ulaştı. Bir grup
milletvekili barikatı geçti. Kılıçdaroğlu için milletvekilleri CHP liderinin önünde
barikatı açmaya çalışıyor. Polis de barikatın önünde mevzilendi. Baruthane
Kavşağı’nda ise Birinci Meclis’e yürümek isteyen gruba polis biber gazıyla
müdahale etti.
Arbedenin ardından Kılıçdaroğlu’nun korumaları barikatı geçti. Kılıçdaroğlu
barikatı yararken polis gaz bombası attı. Kılıçdaroğlu’nun korumaları ile polis
arasında yumruklaşmaya varan tartışmalar oldu.
Milletvekilleri kol kola girerek barikatı aşma ve barikatın arkasındaki kalabalığı
Anıtkabir yoluna alma kararı aldı. Barikatı geçerek yürüyen Kılıçdaroğlu ve
CHP’lilere biber gazıyla müdahale edildi. Kılıçdaroğlu partililer tarafından Meclis
binasına alındı. CHP Lideri daha sonra parti genel merkezine geçti
10 Ekim 2012
Vekile Biber Gazı
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı’nı protesto eden grup,
güvenlik barikatını aşarak TBMM’ye yürümek isteyince polis müdahale etti.
Baruthane Kavşağı’nda ise Birinci Meclis’e yürümek isteyen gruba polis biber
gazıyla müdahale etti. Eyleme destek veren CHP milletvekillerinden Musa Çam
da biber gazından etkilendi. CHP milletvekilleri İzzet Çetin ve Süleyman Çelebi,
Çam’ı hastaneye kaldırdı.
24 Ağustos 2012
Mahkeme Salonuna Biber Gazı
Giresun’un Espiye İlçe Adliyesi’nde önceki gün görülen bir davanın karar
duruşmasında jandarma, cezayı çok buldukları için tepki gösteren sanıklara
biber gazı sıktı. Biber gazından sanıklar, avukatları ve duruşma salonunda
bulunanlar etkilendi. Avukatlar hastanede müşahede altına alındı, Giresun
Barosu açıklama yaparak mahkeme salonunda biber gazı kullanılmasına tepki
gösterdi.
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31 Mayıs 2013
Evlat Acısına Biber Gazı
YALOVA’da, kavganın ortasında kalan ve polislerin sıktığı biber gazından
etkilenip fenalaştığı öne sürülen astım ve panik atak hastası 31 yaşındaki Çayan
Birben’in öldüğü dün resmen ailesine bildirildi. Ölüm haberi, işçi emeklisi baba
Ahmet ile ev kadını anne Yücel Birben’e sakinleştirici iğne yapıldıktan sonra
söylendi. Kardeşinin taraftarı olduğu Fenerbahçe formasıyla hastaneye gelen
Özge Birben ise, Çayan Birben’in bir minibüse asılan ve üzerinde fotoğrafı
bulunan ‘Acil şifalar diliyoruz’ yazılı afişi öpüp gözyaşı döktü. Çayan’ın ölüm
haberi üzerine anne Yücel Birben bayılırken, yakınları hastane önünde ‘Katil
polis’ sloganları attı. Bir grup, hastane bahçesindeki polis kulübesinin camlarını
kırdı. Grup daha sonra ekip otosuna saldırınca, polis havaya ateş açtı. Gruba
müdahale eden polis, yine biber gazı kullandı. Grup daha sonra slogan atarak
Heykel Meydanı’na kadar yürüdü.
Yalova Emniyet Müdürü Ahmet Selim Akyıldız, olayın soruşturmasının adli ve
idari olarak her yönüyle sürdürüldüğünü açıkladı.
29 Mayıs 2012
Polis Biber Gazı Sıktı Astım Hastası Genç Öldü
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Yalova’da dün sokakta yürürken görüp ayırmaya çalıştığı kavganın ortasında
kalan astım hastası 31 yaşındaki Çayan Birben, gelen polislerin tarafları ayırmak
için sıktığı biber gazından etkilenip hastanelik oldu. Yalova Devlet Hastanesi’nde
yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Çayan Birben’in beyin ölümünün
gerçekleştiği bildirildi. Yakınları, Birben’in astım hastası olduğunu ve polisi
uyarmalarına rağmen biber gazı sıktığını öne sürdü.
12 Mayıs 2012
Kadıköy’de Biber Gazı, Polis Şiddeti Sahaya İndi
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçın bitiminden 15 dakika
sonra, taraftarla dialoga giren polisler sebebiyle olaylar çıktı. Taraftar sahaya
girince polis biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti, Kadıköy savaş alanına
döndü. Çıkan olaylardan yüzlerce kişi etkilendi, bir çok kişi polisin ağır
müdahalesi nedeniyle hastanelik oldu.
29 Mart 2012
Sendikacılara Biber Gazı
İzmit’te Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın düzenlediği zorunlu eğitimi
12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto eden yaklaşık 100 kişilik gruba polis

biler gazıyla müdehale etti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nnın yönetici
ve üyeleri Merkez Bankası Kavşağı’ndan yürüyüşe geçti. Yaklaşık 100 kişilik
grup önce AK parti İl binasına siyah çelenk koymak istedi. Barikat kuran polis
buna izin vermedi. Topluluk bu kez Kocaeli Vilayet Binasına yöneldi. Uyarıları
dinlemeyen gruba polis biber gazı ile müdehale etti. Polis yaklaşık 10 kişiyi de
gözaltına aldı.
28 Mart 2012
4+4+4 Protestosuna Biber Gazı
TÜRKİYE’nin çeşitli kentlerinden gelerek eğitimde 4+4+4 düzenlemesini
protesto için Ankara’da 2 gün süreyle eylem yapmak isteyen KESK üyelerine
polis müdahalede bulundu. İstanbul ve Diyarbakır’dan gelen yaklaşık 2 bin
kişilik KESK üyelerini polis barikatlar kurarak Ankara Garı önünde durdurdu.
Yaklaşık 2 saat boyunca polis çemberine alınarak durdurulan KESK üyeleri, polis
barikatını yararak Kızılay’a yürümek istedi. Bu sırada polis, göstericilerin üzerine
gaz sıkarak müdahalede bulunarak su sıktı. Alan bir anda savaş alanına döndü.
KESK üyeleri de polisin gaz ve sulu müdahalesine taş ve sopalarla karşılık verdi.
Grup daha sonra geri çekilerek sloganlar atmaya devam etti. CHP milletvekilleri
Orhan Düzgün, Mehmet Şeker, Mevlüt Dudu ile Selahattin Karaahmetoğlu olay
yerine gelerek polis ve eylemcilerle görüştü. Milletvekillerinin gelişiyle birlikte
olaylar durulurken gerginlik devam etti.
29 Mart 2012
Sendikacılara Biber Gazı
İzmit’te Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nın düzenlediği zorunlu eğitimi
12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto eden yaklaşık 100 kişilik gruba polis
biler gazıyla müdehale etti. Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nnın yönetici
ve üyeleri Merkez Bankası Kavşağı’ndan yürüyüşe geçti. Yaklaşık 100 kişilik
grup önce AK parti İl binasına siyah çelenk koymak istedi. Barikat kuran polis
buna izin vermedi. Topluluk bu kez Kocaeli Vilayet Binasına yöneldi. Uyarıları
dinlemeyen gruba polis biber gazı ile müdehale etti. Polis yaklaşık 10 kişiyi de
gözaltına aldı.
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