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Gündem
May›s - Haziran 2007

1 May›s :
1 Mayıs İşçi Bayramı Dünyada ve Türkiye'nin dört

bir yanında kutlandı. İstanbul'da 1 Mayıs'ı Taksim'de
kutlamak isteyen 1000'e yakın kişi gözaltına alındı.
İstanbul, Valiliğin ulaşım yasakları yüzünden felç oldu.
4 May›s :

Adana'da iş makinesinin ham petrol boru hattını
delmesi sonucu akan petrol Seyhan Baraj Gölü'ne
ulaştı.

Türkiye'nin batıya açılan tek kapısı İzmir Limanı,
ihalede 1 milyar 275 milyon dolara 49 yıllığına  Hong
Kong merkezli Hutchison'un oldu.
6 May›s :

2001-2005 arasında Diyarbakır'daki anne ölüm
oranı yüz binde 1100'e ulaştı. Türkiye ortalamasının
50 katı olan bu oranın benzerine Afrika'nın geri kalmış
ülkelerinde rastlanıyor.

Afganistan'ın güneyinde Amerikan ordusu ve
NATO destek kuvvetlerinin saldırılarında 13 sivil daha
hayatını kaybetti. Böylece, son bir hafta içinde öldürülen
sivil Afganların sayısı 70'i geçti.
7 May›s :

Köprü ve otoyollar, Özelleştirme Yüksek Kurulu
(ÖYK) kararıyla özelleştirme programına alındı

İsrail'deki iki insan hakları örgütü, İsrail iç
istihbaratı Şin Bet'in, Filistinli tutsaklara işkence etmeyi
sürdürdüğünü açıkladı.
9 May›s :

27 Nisan muhtırasına karşı bir araya gelen 206
yazar, sanatçı, gazeteci ve insan hakları savunucusu,
muhtıranın içerdiği darbe tehdidine karşı çıktı

TBMM Genel Kurulu'nda, nükleer santralların
kurulması ve işletilmesine ilişkin esasları düzenleyen
yasa kabul edildi
10 May›s :

'Irak'ın yegâne huzur bölgesi' diye reklam edilen
Kürt özerk yönetiminin başkenti Erbil'de İçişleri
Bakanlığı önünde 800 kilo TNT patlatıldı. Biri Türk
19 kişi öldü. 87 yaralıdan ikisi de Türk
13 May›s :

İzmir'de pazaryeri girişine bırakılan bombanın
patlaması sonucu 1 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

14 May›s :
Akademisyen, gazeteci, hukukçu, sanatçı ve

politikacı “500 yurttaş”, Genelkurmay'ın 27 Nisan
muhtırasına karşı bildiri yayımladı

İzmir'de yüzbinler Cumhuriyet Mitingi için
Kordon'u doldurdu. Cumhuriyet Mitingi'nde buluşan
yüzbinlerce kişi, AKP Hükümeti'ne tepki gösterdi.

15 May›s :
Son iki yılda 1 milyon 312 bin kişi tarım

sektöründen ayrıldı. AKP iktidarı döneminde tarım
ürünlerinin ana girdisi olan mazotun fiyatı yüzde 136,
sulama ve gübre maliyeti ise yüzde 133 oranında arttı.

Sadece iki mahallesinde açlık sınırının altında 15
binden fazla insanın yaşadığı Diyarbakır'da yoksul için
Gıda Bankası kuruldu. Proje için kentin işadamından
sendikacısına, doktorundan avukatına kadar 43 kuruluş
bir araya geldi.

19 May›s :
Gençlik ve Spor Bayramı'nın 88. yıldönümü kutlandı.

Gençlerin yüzde 19'u işsiz, 15-19 yaş grubundaki her 100
gençten 82'si kayıt dışı olarak çalışıyor.

21 May›s :
Cumhuriyet mitinglerinin sonuncusu dün

Samsun'da yapıldı. Mitingde konuşan ÇYDD Başkanı
Saylan, 'Biz çocukları katil yapan ırkçılığa ve darbelere
karşıyız' dedi.

22 May›s :
Zeytinburnu'nda üç ay önce çöken altı katlı Huzur

Apartmanı'nın sahibi ile mühendisine 'taksirle adam
öldürme' suçlamasıyla üç yıldan 15 yıla kadar hapis
istemiyle dava açıldı.

23 May›s :
Ankara Anafartalar Çarşısı önünde patlayan bomba

ile sarsıldı. 6 kişi öldü, 80 kişi de yaralandı
TMMOB İl Koordinasyon Kurulları, yaptıkları

açıklamalarla yabancı mimar ve mühendislerin
Türkiye'de denetimsiz çalışabilmesinin önünü açan
yasa tasarısını protesto etti.

24 May›s :
Ülke genelinde çok sayıda sendika, kitle örgütü

ve kurum temsilcileri yaptıkları açıklamalarda
Ankara'daki patlamayı kınadı. Yapılan açıklamalarda,
bombayı patlatanların ülkede belirsizliği ve
istikrarsızlığı hakim kılmaya çalıştıkları belirtildi.
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25 May›s :
Sayıştay'ın TBMM'ye sunduğu rapora gore,

tehlikeli atıkların sadece yüzde 5'i kuralına uygun yok
ediliyor. Yok edilemediği için depolanan atıklar yeraltı
sularına karışarak hastalıklara davet çıkarıyor

Uluslararası Af Örgütü, İsrail ordusunun, geçen
yıl içinde 120'si çocuk olmak üzere 650'den fazla
Filistinliyi öldürdüğünü açıkladı.
26 May›s :

İzmir Tabip Odası yönetimi İzmir'de 14 Mayıs'ta
pilot uygulaması başlayan aile hekimliğinin kent
sağlığını kaosa sürüklediğini ve uygulamanın iflas
etmiş olduğunu bildirdi.

Kastamonu'da, içi kimyasal atık madde dolu 27
varil bulundu
27 May›s :

Geçen hafta patlamayla yıkıma uğrayan Anafartalar
Çarşısı, törenle yeniden faaliyete başladı.
28 May›s :

Genelkurmay : "İki ABD F-16 uçağı 24 Mayıs'ta
Türk hava sahasını ihlal edip Çukurca ilçesi semalarında
uçtu.”

Cannes'da Fatih Akın 'Yaşamın Kıyısında' filmiyle
en iyi senaryo ödülünü kazandı.

Ağrı'da eriyen karlar sele dönüştü: Beş ölü, üç
kayıp.
29 May›s :

Levent'teki İETT arazisini 834 milyon dolara alan
Dubai Şeyhi El Maktum, son günde de parayı ödemedi.
30 May›s :

Levent'teki İETT arazisini alan Dubai şeyhinin
isteği doğrultusunda ihale süreci durduruldu

Antik Allianoi kentinde kazıların sürmesi için
gerekli olan izin Kültür Bakanlığı'ndan gelmedi.
Böylece antik kentin Yortanlı Barajı suları altında
kalmasına dönük bir adım daha atıldı.
1 Haziran :

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne
tıbbi cihaz alımında, kurumu ihale bedelinin yarısı
oranında zarara uğrattığı iddia edilen 10'u profesör 1'i
yardımcı doçent 13 kişi hakkında dava açıldı.
3 Haziran :

Geçen yıl meydana gelen iş kazalarında 916 kişi
yaşamını yitirdi. Kayıtlara geçmeyen ve her gün
yaşanan iş kazalarında ölenlerle, bu rakamların binleri
aştığı tahmin ediliyor

Dinar'da içinde işadamları ve emekli bir

başkomiserin bulunduğu cip kamyona çarptı. Dört
kişinin öldüğü kazada cipten hayalet silah Glock, esrar
ve çekler çıktı

5 Haziran :
Devlet hastanelerinin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı

Sabahattin Aydın'ın eşi Sibel Aydın'ın eski ortağı olduğu
Bilbest AŞ'ye yüzbinlerce YTL'lik ihalesiz iş
vermesi”ne ilişkin tartışma yeniden Meclis gündemine
geldi

7 Haziran :
Prof. Dr. Celal Şengör, İstanbul'un sanılandan daha

büyük bir deprem tehdidiyle karşı karşıya olduğunu
iddia etti. Şengör, “İstanbul'u yöneten sivil yönetimler,
bunu halktan gizlemeye çalışıyor'' dedi.

8 Haziran :
Genelkurmay, Şırnak, Hakkari ve Siirt'i 'güvenli

bölge' ilan ederek giriş ve çıkışları yasakladı
Yargıtay, bir tecavüz davasında, olay anında

mağdurun bağırmamasını gerekçe göstererek
mahkumiyet kararını bozdu. Karar kadın örgütlerinin
tepkisini çekti.

BBC ve The Guardian gazetesi, İngiliz “BAE
Systems” silah tekelinin İngiltere ile S. Arabistan
arasındaki 40 milyar sterlinlik silah anlaşmasının
görüşmelerini yürüten Suudi prense şirketçe 10 yıl
boyunca rüşvet verdiğini bildirdi.

10 Haziran :
Irak Dışişleri, sınır köylerinin bombalandığı

gerekçesiyle Türk Büyükelçiliği'ne nota verdi
DİSK, KESK, TMMOB, TTB, TDB bütün partileri

gerginlik ve ayrışmayı körükleyen söylemden uzak
durmaya çağırdı.

11 Haziran :
İstanbul Bakırköy'de meydana gelen patlamada

14 kişi yaralandı.
İstanbul Boğazı'nda, tehlikeli madde taşımacılığına

dikkati çekmek amacıyla dün “İstanbul'u seviyorum.
El ele verelim koruyalım'' sloganıyla eylem düzenlendi.

12 Haziran :
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, bir tül fabrikasında

gaz sıkışması sonucu kazan patladı. Olayda 4 kişi
yaşamını yitirdi

22 Temmuz genel seçiminde bağımsız aday
patlaması yaşanıyor. YSK'nın açıkladığı geçici aday
listelerine göre 764 bağımsız aday seçime giriyor.
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13 Haziran :
Uluslararası Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü'nde

durum : Sadece tarlada ve çiftliklerde çalışan 132
milyon çocuk işçi var. Toplamda çalışan çocuk sayısı
ise 200 milyonun üzerinde.

Kuraklık çiftçiyi vurdu: Konya'da buğdaydaki
rekolte kaybı yüzde 80

Türkiye'de her üç kişiden birinin, küresel ısınmayı
hayatındaki en büyük tehdit olarak gördüğü ortaya
çıktı.
14 Haziran :

Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, polise çok
geniş yetkiler tanıyan yasayı onayladı.

Ümraniye'de bir gecekonduya düzenlenen baskında
gizli cephanelik ele geçirildi. Cephanelik, Dink, Pamuk,
Mağden ve Şafak gibi aydınların davalarıyla ilgili
eylemlere katılan emekli astsubay Oktay Yıldırım'a
ait
15 Haziran :

Özel bir denizaltı ile Marmara Denizi tabanında
yapılan araştırmalar, fayların aktif olduğunu ortaya
koydu

Filistin bölünüyor. Hamas-El fetih çatışmasında 3
günde 108 kişi öldü.
16 Haziran :

Diyarbakır'da, yol kenarındaki bisikletin selesindeki
bomba patladı, biri asker yedi kişi yaralandı

Yargıtay, Yimpaş'ın yönetim kurulu başkanı Dursun
Uyar ve 10 yöneticisinin iki yıl hapis cezasını onadı.
17 Haziran :

Diyarbakır'da faaliyet gösteren Gıda Bankası'na
20 günde 4 bin 500 kişi yardım başvurusu yapması
kentteki yoksulluğun boyutlarını gösterdi.
20 Haziran :

Asker bankasını 2.7 milyar dolara sattı. Oyakbank
Hollanda'lı ING grubuna satıldı.

Ümraniye'de ele geçirilen 27 el bombasıyla ilgili
emekli yüzbaşı Muzaffer Tekin de tutuklandı. Tekin'e
destek olmak için Adliye'ye gelen bir grup, "Hainlere
karşı gerekirse terör oluruz" diye slogan attı.

Vatandaşına 12.4 YKr'den elektrik satan Türkiye,
Karadeniz Holding'e ait KARTET kanalıyla Irak'a 8.8
YKr'den elektrik ihraç ediyor. Ülkedeki açık ise İran'dan
14.6 YKr'ye elektrik alınarak kapatılmaya çalışıyor

Bağdat'ta yine Şii camisi vuruldu: 78 ölü, 224
yaralı

22 Haziran :
Özel Kuvvetler'in Gölbaşı'ndaki kışlasının

inşaatlarında yolsuzluk yapan müteahhit 41 yıl hapis,
11 milyon 396 bin YTL para, altı subay 1 yıl ile 15 yıl
arasında değişen hapis cezaları aldı.

23 Haziran :
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, “Danıştay'a

Saldırı Davası” ile Ümraniye'de bomba ele geçirilmesi
olayının ilişkisi olup olmadığını araştırma kararı aldı.

26 Haziran :
Diyarbakır'da görülen Hizbullah davasında 10

sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Cep telefonu sayısı 50 milyona dayandı.

27 Haziran :
Kamudaki 320 bin işçiyi kapsayan toplusözleşmede

hükümet ile Türk-İş anlaştı: Bu yıl yüzde 10 zam
yapılacak

Şemdinli davasında, Yargıtay'ın 'Dosya askeri
mahkemeye gönderilsin' kararına direnen Van 3. Ağır
Ceza reisi hakkında inceleme başlatıldı.

28 Haziran :
Genelkurmay Başkanlığı'nın yeni kararına göre,

iç güvenlik harekâtlarını gerçekleştiren komando
tugayları tamamen profesyonel askerlerden oluşacak

29 Haziran :
Şemdinli olayları davasında Yargıtay'ın kararına

direnen Van. 3 Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin görev
yerleri değiştirildi

Ümraniye'de başlayıp Eskişehir'e kadar süren ve
emekli askerlerin bombalarla yakalandığı operasyona
TSK da soruşturma açtı

Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda 10 kişinin can
verdiği 12 Eylül'deki patlamaya dair inceleme, Türkçü
İntikam Tugayı'na (TİT) uzandı.

Pew Araştırma Merkezi adlı ABD'li kuruluşun 47
ülkede 45 bin katılımcıyla küresel yaptığı ankette,
dünyanın en çok, “küresel ısınma ile ABD'nin
uluslararası politikasından endişe ettiği” ortaya çıktı.


