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METE TUNCER SERBEST BIRAKILSIN!

Kamuoyuna,

Mete Tuncer Alman Devleti tarafından Recklinghausen'de, 25 Ekim 2011'de hakim karşısına 
çıkarılıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mete Tuncer'in İnterpol tarafında arandığı söylenerek Türkiye'ye iadesi isteniyor. Türkiye gerekçe 
olarak “tehlikeli biri olduğu ve Alman Devleti açısından da tehlike teşkil ettiğini” iddia ediyor. 
Avrupa’nın değişik ülkelerinde daha önce örneklerini yaşadığımız, İnterpol tarafında tutuklama, 
Türkiye’ye iade etme girişimlerine,Yusuf Karaca, Süleyman Şahin, Zeynep Yeşil, Veysel Çınar, 
Binali Yıldırım, Muzaffer Ayata vb. daha isimlerini sayamadığımız onlarca ilerici, devrimci, 
yurtsevere bir yenisi daha eklendi. 

Türkiye'de TIKB davasindan 11 yıl hapis yatan Mete Tuncer, tutukluluk süresinin 10 yılı aşması 
gözönüne alınarak 2009 yılının Nisan ayında serbest bırakıldı. 2011 yılının Mart ayında yargıtay 
tarafından müebbet hapis cezası onaylandı. 2010 yılı Eylül ayında, Almanya'ya gelerek iltica 
başvurusunda bulunmak zorunda kaldı. İltica davası halen devam ediyor. Türkiye'ye iadesi halinde 
ömür boyu cezaevinde kalacak. Gördüğü işkenceler ve uzun yıllar kaldığı cezaevleri koşulları 
nedeniyle şeker hastalığı başta olmak üzere ağır sağlık sorunları yaşamaktadır. Mete Tuncer 
Türkiye’ye iade edilecek olursa, uzun yıllar cezaevinde kalması yanında, ağır işkencelerden görme 
dahil hayati tehlikelerle karşı karşıya kalacaktır. 

Türkiye ile ilişkilerindeki dengelere göre, AB müzakere sürecinde Türkiye'deki işkencelerden 
“demokrasi”nin eksikliklerinden bahseden Almanya devleti, devrimcilere karşı keyfi uygulamalara 
geldiğinde, insanlıkdışı uygulamaları, mutlak işkenceleri ve can güvenliği sorununu bir çırpıda 
unutmaktadır. 

Mete Tuncer'in tutuklanarak cezaevine koyulması tamamen keyfi bir uygulamadır. Daha önce 
örneklerini yaşadığımız bu keyfi uygulamalara karşı bütün kamuoyunun duyarlı olmasını ve 
tepkilerini dile getirmesini istiyoruz. Kamuoyunu Mete Tuncer'le dayanışmaya, aşağıda imzası olan 
kurumlar olarak Almanya Devleti'nin bu keyfi uygulamasını protesto etmeye, Mete Tuncer'in 
serbest bırakılması için demokratik tepkilerini dile getirmeye çağırıyoruz. 

* METE TUNCER'E ÖZGÜRLÜK!
* METE TUNCER DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!
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