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16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek Anayasa Değişik-
liği referandumu öncesinde 1 Ocak 2017 ile 1 Nisan 2017 tarih-
leri arasında referandumda “hayır” çalışması yapan ve hayır 
diyenlere yönelik hak ihlallerini Halkevleri Hukuk Dairesi ola-
rak üç bölüm ve 159 madde halinde raporlaştırdık. ¹

Raporun ilk bölümünde “Hayır Diyenlere Yönelik Baskı, Engel-
leme ve Saldırıları” 122 başlıkta raporladık.

İkinci Bölüm’de “Hayırcılara Yönelik Hakaret ve Tehditleri” 19 
başlıkta raporladık

Üçüncü ve son bölüm de ise anayasa değişikliğinin görüşül-
düğü günlerde “Meclis’teki hak ihlalleri”ni ve OHAL ilanı son-
rası çıkarılan “KHK’larla gerçekleşen hak ihlallerini” 17 başlıkta 
raporladık.

Anayasa değişikliği içeriğine hayır diyenlerin engellendiği/
baskı-şiddet gördüğü/tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı ve 
içeriğin anlatılmasına izin verilmediği bir seçimin referan-
dumdan ziyade bir plebisit olacağını söylemek ancak malu-
mun ilanı olabilir. Hayır çalışması yapanlara yönelik hak ihlal-
lerine ivedilikle son verilmeli ve hayır diyenlerin kendilerini 
ifade etmelerine engel olunmamalıdır.

¹  Rapor içeriğinde olmadığı düşünülen ve yer almasını istediğiniz ihlal-
leri (ihlal konusunu, kaç kişinin ihlale maruz kaldığını, ihlalin gerçekleş-
tiği yeri, ihlal tarihini belirtmek suretiyle ayrıca -varsa- ihlale dair belge/
tutanak/video görüntüsünü) halkevlerihukuk@gmail.com adresine mail 
atabilirsiniz.

HALKEVLERi
HUKUK DAiRESi
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HAYIR DiYENLERE
YÖNELiK BASKI,
ENGELLEME VE SALDIRILAR

İzmir’de hayır kampanyası afişi asan TKP üyesi 5 kişi idari para cezasına çarptırıldı. 
Anayasa görüşmeleri sırasında TBMM Dikmen Kapısı’nda buluşan muhalefet örgüt-
leri ve milletvekillerine polis gaz ve Toma ile saldırdı. 
TBMM’de görüşülmeye başlanacak başkanlık sistemini getiren Anayasa değişikli-
ği teklifini protesto etmek ve milletvekillerini hayır oyu kullanmaya çağırmak için 
TBMM Dikmen Kapısı’nda basın açıklaması yapmak isteyen Ankara Barosu avukat-
larına ve CHP’li vekillere polis gaz ve kalkanlar ile saldırdı, basın açıklaması yapılma-
sını engelledi. Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi Av. Erinç Sağkan’ın elini polis 
köpeği ısırdı. 
• Sinop’ta başkanlığa hayır afişi asan 2 TKP üyesi gözaltına alındı. 
• Ankara Tuzluçayır’da başkanlığa hayır kampanyası yürüten Halkevleri üyesi 2 

kişi gözaltına alındı. 
Karaman CHP Gençlik Kolları üyesi 3 kişi ‘Başkanlığa Hayır’ yazılaması yaptığı gerek-
çesiyle gözaltına alındı. 
Adana‘da Halkevleri üyesi 4 kişi hayır bildirisi dağıtırken gözaltına alındı, savcılık 
tarafından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Haftada 3 gün adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. 
İstanbul Kadıköy’de 2 kişi “başkanlığa hayır, gençlik var” bildirisi dağıtırken polis ta-
rafından darp edildi gözaltına alınmaya çalışıldı. 
CHP’li vekil Barış Yarkadaş, sosyal medya takip birimi kurulduğunu ve 17.000 sosyal 
medya kullanıcısının araştırıldığını söyledi.
Konya’da tramvayda başkanlığa hayır konulu konuşma yapan CHP üyeleri hakkında 
soruşturma açıldı. 
Adana’da başkanlığa hayır bildirisi dağıtan 3 kişi bildiri dağıttıkları esnada gözaltına 
alındı, gözaltına alınanlar tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Adli kontrol şar-
tıyla serbest bırakıldı. 
• Üniversite başkanlığa hayır diyor diyerek İstanbul Beşiktaş-Kadıköy vapurunda 

şarkı söyleyen üniversitelileri polis gözaltına almaya çalıştı. 
• Ankara Batıkent’te “başkanlığa hayır, gençlik var” bildirisi dağıtan 8 Genç-Sen 

üyesi gözaltına alındı. 
• Ankara Batıkent’te Başkanlığa hayır bildirisi dağıtan TKP üyesi 16 kişi gözaltına 

alındı. 

5.1.2017
9.1.2017

11.1.2017

12.1.2017

13.1.2017

14.1.2017

15.1.2017

16.1.2017

17.1.2017

23.1.2017
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Çanakkale’de başkanlığa karşı “yeter” başlıklı bildiri dağıtan 5 TKP üyesi Cumhurbaş-
kanı’na Hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. 
• Anayasa değişikliği teklifine hayır diyeceğini açıklayan Kamu-Sen’in Genel Mer-

kezi’ne bir grup saldırdı. Güvenlikleri darp etti. 
• Hayır bildirisi dağıtan Ankara’da 26, Çanakkale’de 10 ve Adana’da 6 olmak üzere 

iki gün içerisinde toplam 42 TKP üyesi gözaltına alındı. 
• İstanbul Maltepe’de hayır çalışması için forum çağrısı yapanlara silahlı saldırı 

gerçekletirildi, 1 kişi kurşunla yaralandı.
• Sedat Peker ‘Hayır’ diyenleri tehdit etti: Sokağa çıkan olursa onları sokakta bekli-

yor olacağız dedi. 
• Bursa’da referandumda hayır oyu vereceğini söyleyen esnaf “muhbir vatandaş“ 

tarafından şikayet edildi, gözaltına alındı. 
• Saray’daki toplantılara gitmeyen Beyoğlu Kamer Hatun Muhtarı devlet büyükleri-

ne hakaret suçlamasıyla tutuklandı. 
• Aydın’da Barış Manço’lu hayır pankartı açmak isteyen CHP’li gençler engellendi, 

pankart açmak isteyen 3 kişi gözaltına alındı. 
• CHP PM Üyesi Av. Sera Kadıgil CNNTürk televizyonunda katıldığı bir programda 

evet diyen Adnan Küçük’e soru sordu. Küçük sorulan soruya cevap veremedi. Bu 
programın görüntülerinin internette yaygınlaşmasının ardından Kadıgil’in 5 yıl 
önce attığı tweetler gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. Kadıgil tutuklama tale-
biyle hakimliğe sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Adana Valiliği 1 ay süreyle gösteri, yürüyüş ve basın açıklamalarını yasakladı.
• Antalya’da hayır afişi asan 3 kişi gözaltına alındı, 3 kişiye Kabahatler Kanunu’na 

muhalefetten idari para cezası kesildi. 
• Düzce’de, ellerinde tabanca ile çektirdikleri fotoğrafı, ‘Başkanlık sistemine Hayır 

diyenleri tıpkı 15 Temmuz gibi sokaklarda bekliyor olacağız’ notuyla sosyal med-
yada paylaşan 19 yaşındaki S.A. ve 17 yaşındaki G.E., nöbetçi mahkemece adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

• Kadıköy’de hayır bildirisi dağıtanlara polis biber gazı ile saldırdı, bir kişinin başına 
silah dayadı. 3 kişi gözaltına alındı. 

• Halkalı’da Hayır afişi asan EMEP üyesi 4 kişi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından 
silahla tehdit edildi. 

• ‘Hayır’ pankartı asılan SYKP Sultangazi bürosuna polis saldırdı ve polis SYKP üye-
si bir kişiye silah doğrulttu. 

• Misvak Dergisi, yayımladığı bir karikatürde ‘Hayır’ diyenlere şeytan göndermesi 
yaptı. 

TRT ‘deki propaganda ölçütleri belirlendi. Meclis’te 3 partiye 20’şer , AKP’ye ise 30 
dakika süre tanındı. Erdoğan’a da 20 dakika propaganda süresi verildi. Böylece evet 
için 70, hayır için 40 dakika süre tanınmış oldu. 
• Adana’da hayır çalışması yapan iki kişiye polisler silah çekti, 2 kişi 

gözaltına alındı. 
• Ankara Yüksel Caddesi’nde KHK’lere de başkanlığa da hayır diyen 

4 liseli gözaltına alındı. 
• Erzurum’da aday öğretmen asaletinin onaylanması için girdiği 

mülakatta başkanlık sistemi hakkında ne düşünüyorsun sorusu 
yöneltildi. Evet demeyen öğretmenin asaleti onanmadı.

Ankara Çayyolu meclisinden 2 kişi ‘Hayır’ afişi asarken polisin ifade-
siyle “milletvekili şikayeti üzerine” gözaltına alındı. 
Sabahattin Önkibar’ ın içinde “Bahçeli’ye başkanlık sistemi için nasıl 
şantaj yapıldı?” bölümü yer alan “Devlet Bahçeli ve Ülkücüler Hakkında Her Şey” ki-
tabı  Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla 20.1.2017 tarihinde toplatıldı. 
Kitabın toplatılmasının ardından yayıncı Kırmızı Kedi Yayınevi’nin İstanbul Gümüş-
suyu’ndaki merkezi bir grup tarafından saldırıya uğradı. 
Emek Partisi’in Tuzla’nın Aydınlı Mahallesi’nde üzerinde “Tek Adam Rejimine ve 
OHAL Anayasasına Hayır!” yazan Emek Partisi imzalı 500 afiş bir gecede söküldü.

24.1.2017

25.1.2017

27.1.2017

29.1.2017

31.1.2017

2.2.2017
3.2.2017

5.2.2017

6.2.2017

8.2.2017

9.2.2017

10.2.2017

11.2.2017
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• Anayasa değişikliği teklifine karşı Hayır oyu kullanacağını açıklayan Türk-Büro-
Sen Başkanı Fahrettin Yokuş’a silahlı saldırı gerçekleştirildi. 

• Sunucu İrfan Değirmenci hayır dediği için Kanal D’deki görevinden çıkarıldı.
• Meral Akşener’in Çanakkale Kolin Otel’de düzenleyeceği Milli irade ve hayır kon-

feransı polis ve otel yönetiminin engeline takıldı. Konferansın yapılacağı salonun 
ışıkları söndürüldü, seyircilerden önce salona çevik kuvvet girdi.Panel seyircilerin 
telefon ışıklarını açarak salondan çıkmamalarıyla gerçekleştirilebildi.

• Antalya’da 5 kişi hayır bildirisi dağıtırken gözaltına alındı, 5 kişiye Kabahatler 
Kanunu’na muhalefetten idari para para cezası kesildi. 

• Mersin’de erkek şiddetini meşrulaştıran eşitsiz yaşama “HAYIR DİYORUZ” pan-
kartı asan 3 Halkevci Kadın gözaltına alındı. 

• CHP Çayırova’da düzenleyeceği ‘Tek adam rejimine hayır’ toplantısı için Çayırova 
Belediyesi’nden izin aldı. Toplantının Çayırova Belediyesi Salonu’nda yapılacağı 
açıklanırken, belediye dün akşam salonda elektrik olmadığı belirtilerek salon tah-
sisini iptal etti. 

• Darıca’da ise Darıca Belediyesi’nin Adnan Menderes Kültür Merkezi Salonu’nu 
toplantıya kapatması üzerine Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki İlbeyoğlu Düğün 
Salonu’nda toplantı yapıldı. 

• Posta Gazetesi’nde çalışan Hakan Çelenk, ‘Hayır’ dediği için kovuldu. 
• Kocaeli’nde hayır demek için buluşan üniversiteliler ve akademisyenlere polis 

TOMA ile saldırdı. 7 kişi gözaltına alındı.
• İstanbul Sancaktepe’de maskeli ve silahlı polisler duvarlardan hayır yazılarını si-

lerek yerine evet yazdı. 
• MHP’de anayasa değişikliği teklifine hayır diyeceğini açıklayan 4 vekil ihraç iste-

miyle Disiplin Kurulu’na sevk edildi. 
Hürriyet, Orhan Pamuk’un referandumda hayır dediği söyleşiyi yayınlamadı. 

11.2.2017

12.2.2017

13.2.2017

14.2.2017

Türkiye’nin dört bir 
tarafında Hayır çalışmaları 

baskı, engelleme, 
yasaklama ile karşılaştı
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• Sultangazi’deki STK’lerin Tokat Zile Kervansaray Köyü Derneği’nde yapılacak 
‘Hayır forumu’, izin alınmadığı gerekçesiyle polis tarafından engellendi. Polis der-
neği KHK ile kapattıracağı tehdidinde bulundu.

• ODTÜ’de evet propagandası yapmak için okullarına geldiğini söyleyen Binali Yıl-
dırım’ı protesto eden öğrencilere polis saldırdı. 

• Hayır çalışması yapan siyasi parti ve örgütlerden Hatay’da 33, Adana’da 80, Mar-
din’de 4, Manisa’da 7, Denizli’de 10 kişi evlerine yapılan operasyon ile gözaltına 
alındı. 

• Samsun İl Seçim Kurulu ve İlkadım İlçe Seçim kurulu YSK’nın 15 Şubat 2017 tarih 
ve 2017/109 sayılı kararını gerekçe göstererek 10 siyasi partinin dışında dernek/
vakıf/stk ve plaform vb örgütlerin referandum çalışması yapacağı yönünde karar 
aldı. Samsun’da il ve ilçe seçim kurulu kararlarını gösteren polis Samsun’da Ata-
kum Hayır Meclisi’nin hayır bildirisi dağıtmasına engel oldu. Tutanak tutan polis 
hayır bildirisi dağıtılmasına izin vermedi. 

• İzmir Balçova’da hayır çalışması için ev ziyareti yapan  CHP üyesi 2 kadın, AKP 
Buca İlçe Yöneticisi tarafından darp edildi. 

• İstanbul’da Yeşilkent Hayır Meclisi üyesi 3 kişi duvara başkanlığa hayır yazdıkları 
gerekçesiyle gözaltına alındı, 3 kişiye Kabahatler Kanunu’na muhalefetten idari 
para cezası kesildi.

• Hayır potansiyeli %80 olan İngiltere’de konsolosluk tarafından oy kullanacaklara 
Birleşik Krallık’ta oy kullanma günlerinin henüz belli olmamasına rağmen, kayıt 
yaptırma işlemi için 1 gün süre verildi, yurttaşlar makul süre isteyip tepki gösterdi. 

• Digiturk gerekçesiz bir biçimde film arşivinden “NO” filmini kaldırdı. 1988’de ger-
çekleştirilen Şili referandumundan yola çıkan film Diktatör Augusto Pinochet’i 
baskılarla ülkeyi referandum oylamasına götürmesi ve muhalefet kanadının ise 
bu fırsatı kullanıp onu alaşağı etmek için, “Hayır” odaklı kampanyayı konu alıyor. 

• Denizli’de Halk Eğitim Merkezi’nde yapılacak konferansa verilen izin hayırcı bir 
vekil konuşmacı olduğundan bir gün kala kaymakamlık tarafından iptal edildi. 

• Süheyl Batum “Hayır” gezilerine katıldığı için Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki göre-
vine son verildi.

• Adana’da ve Maltepe’de çete mensupları ‘Hayır’ çalışması yürüten Birleşik Hazi-
ran Hareketi üyelerine satır ve sopalarla saldırdı.

• Cerattepeliler’in kar üzerine yazdığı ‘Hayır’ yazısına polis tahammül edemedi. Po-
lis kara yazılı ‘Hayır’a müdahale ederek sildi.

• Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), anayasa değişikliği konusunda görüş 
açıklayan Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında in-
celeme başlattı.

• Antakya Armutlu Mahallesi’nde “başkanlığa hayır, gençlik var” bildirisi dağıtan 4 
kişi gözaltına alındı, savcılık ifadesinin ardından 4 kişi tutuklama talebiyle mah-
kemeye sevk edildi. 

• İstanbul Bahçelievler’de ellerinde isim listeleriyle gezip boyunlarında AKP yaka 
kartı olan ve kendilerini anketör olarak tanıtan kişiler evleri gezip referandum oy 
tercihlerini sorduğu kişileri fişledi. 

• Akdeniz Üniversitesi’nde başkanlığa hayır bildirisi dağıtan üniversitelilere polis 
saldırdı, 8 kişi gözaltına alındı. 

• İzmir Katip Çelebi Üniversitesi’nde Başkanlığa Hayır pankartı asan 2 üniversiteli 
gözaltına alındı. 

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi yıl sonu panayırına asılan panhayır pankartına 
polis engel olmak istedi.

14.2.2017

15.2.2017

17.2.2017

18.2.2017

19.2.2017

21.2.2017

22.2.2017

23.2.2017
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Diyarbakır Sur’da 6 mahalledeki 45 sandık yaklaşık 12 bin seçmenin sokağa çıkma 
yasağı sebebiyle başka yerlerde oy kullanacağı açıklandı. 
Ümraniye’de hayır bildirisi dağıtanlara bir grup saldırdı, 1 kişi bıçakla yaralandı. İBB 
tarafından asılan hayır yazılı afişlerin yasadığı olduğu ve gerekli işlemlerin yapılaca-
ğı twitterdan duyuruldu. 
• Mersin’de Mezitli Belediyesi’nin hayırsever halkın yardımlarını bekliyoruz afişi 

hakkında valilik soruşturma başlattı. 
• Samsun’da OMÜ Eğitim Fakültesi önünde hayır bildirisi dağıtan üniversitelilere 

özel güvenlik saldırdı, 8 öğrenci gözaltına alındı. 
• CHP Mv. Onursal Adıgüzel AKP Gençlik Kolları tarafından liselerde yeni seçmen 

birimi kurularak evet propagandası yapılması ile ilgili soru önergesi verildi. 
Sinop’ta Binali Yıldırım’ın evet mitingi öncesi 2 Halkevi üyesi şüpheli sıfatıyla keyfi 
şekilde gözaltına alındı. 
• KTÜ’de hayır afişi asan üniversiteliler faşist gruplar tarafından saldırıya uğradı. 
• Hayırcı milletvekili Sinan Oğan Bahçeşehir Üniversitesi’nde yapılan konferansta 

konuşması esnasında saldırıya uğradı. 
• Valilik izni olmasına rağmen Esenler Belediyesi, CHP’nin referandum için hazırla-

dığı araçların meydana girmesine izin vermeyerek engelledi. 
• Mersin’de Hayır stickerı yapıştıran bir kişi gözaltına alındı. 
• CHP’li İlhan Cihaner’ in katılacağı anayasa değişikliği konulu panel İstanbul Kül-

tür Üniversitesi yönetimi tarafından yasaklandı.
Sinop’ta hayırcıları silahla tehdit eden ve 4-5 el ateş açarak video çeken AKP yöneti-
cisi Musa Yıldırım hakkında herhangi bir işlem yapılmadı.  
• Ankara Mamak’ta “Tek adama hayır” afişi asanlar gözaltına alındı. 1 kişi yaralan-

dı.
• Mersin’in Silifke ilçesinde hayırcı milletvekillerinin de katıldığı toplantıya bir 

grup saldırdı.
• Giresun’da hayır broşürü dağıtan 5 kişi YSK kararı gerekçe gösterilerek gözaltına 

alındı. 
• “Sabırları zorlamanın sonu iyi değildir ve gençlerimize sesleniyorum, hiç dur-

mayın.” diyen Bahçeli’nin ardından taraftarları, Mersin’in Silifke ilçesinde Hayır 
diyeceğini açıklayan milletvekillerinin katıldığı toplantıya saldırı girişiminde bu-
lundu.

• Anayasa değişikliği teklifine hayır diyeceğini açıklayan ve disiplin kuruluna sevk 
edilen 4 MHP milletvekili partiden ihraç edildi. 

• Metin Feyzioğlu ’nun Malatya’da katılacağı Hayır paneli için ADD’ye yer verilme-
di.

• Ankara Güvenpark’ta polis hayır bildirisi dağıtanları,  10 siyasi parti dışında seçim 
çalışması yapılmasının yasak olduğunu söyleyerek engellemek istedi.

• İstanbul Üsküdar’da park ve bahçelere kapı numarası verilerek seçmen kaydı ya-
pıldığı açığa çıktı. 

• Hayır Partisi’nin kuruluşu İç İşleri Bakanlığı tarafından fiili olarak engellendi. Ba-
kanlık partinin kuruluşunu tamamlaması için vermesi gereken alındı belgesini 
vermedi.

• Bitlis’in Tatvan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın talebi üzerine İl Seçim Kurulu’nca 
28 ayrı köydeki sandıkların ağırlıkta korucuların bulunduğu çevre köylere taşın-
ması ve söz konusu sandık bölgesinde, referandum oylamasında sandık kurul-
mamasına karar verildi. 

• Çanakkale’de “hayır” çalışması yapan 5 SGDF üyesi gözaltına alındı.  
• Kocaköy Kaymakamı’nın talebi üzerine 8 sandığın yerlerini değiştiren İlçe Seçim 

Kurulu, HDP ve CHP’li üyelerin muhalefet şerhi koymasına rağmen bölgede yaşa-
nan çatışmaları gerekçe gösterdi. 

Esenler’de AKP’li bir grup CHP’ye ait ‘Hayır’ aracını görünce etrafına toplandı. Şofö-
rü önce tartaklamaya çalışarak, sonra da sözlü tacizle aracı alandan uzaklaştırmaya 
çalıştı. 

24.2.2017

25.2.2017

27.2.2017

3.3.2017

4.3.2017

5.3.2017

6.3.2017

8.3.2017

9.3.2017

10.3.2017

11.3.2017

13.3.2017

14.3.2017
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• Erciş’te HDP ve DBP ’nin anons aracını durduran polis, “Sadece yolcu taşıyabilir bu 
araç kiraya verilemez” diyerek el koydu.

• Birleşik Haziran Hareketi üyelerinin Denizli’de açtığı “Hayır” standına ırkçı bir 
grup bıçak ve taşlarla saldırdı, bir kişi yaralandı. 

• Giresun’da referandum çalışması yürüten CHP’li vekil Bülent Bektaşoğlu kahve-
hanede saldırıya uğradı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Selin Sayek Böke’nin konuşması Boğaziçi Üniversitesi 
Rektörlüğü, Aylin Nazlıaka’nın konuşması Bilgi Üniversitesi, Meral Akşener’in katıla-
cağı toplantı ise Niğde Valiliği tarafından engellendi. 
Polis, Kızıltepe’de referandum kapsamında çalışma yürüten HDP ve DBP’lilerin dağıt-
tığı ‘Hayır’ bildirilerine el koydu.  
• Ankara Konur Sokak’ta ‘Hayır’ bildirisi dağıttıkları için gözaltına alınan 11 genç, 

kolluk kuvvetlerine karşı ‘emre itaatsizlik’ suçundan parası cezası kesilerek ser-
best bırakıldı. 

• İstanbul Şehremini Parkı’nda “Hayır” çalışması yapan BHH Fatih Meclisi üyeleri-
ne, kendine “Osmanlı torunu” diyen bir kişi bıçakla saldırı girişiminde bulundu. 
18.3.2017

• MHP’den ihraç edilen Meral Akşener’in Kocaeli Fuar Alanı içinde katıldığı toplan-
tıya bir grup saldırdı. Akşener’in posterini indiren saldırganlar, daha sonra bölge-
den uzaklaştırıldı. 

• Ankara Karanfil Sokak’ta ‘hayır’ bildirisi dağıtan SEP ve Aka-Der üyesi 11 kişi gö-
zaltına alındı. 

Hukuk öğrencileri tarafından kurulan Hukuk Öğrencileri Meclisi’nin Üsküdar’daki 
standına 16 Nisan’da yapılması planlanan referandum için “Evet” çalışması yürüten-
ler tarafından saldırı girişiminde bulundu. 
Güçlü Meclis Platformu’nun çektiği ‘Hayır nedir’ videosunda konuşan Ali Gül tutuk-
landı. Daha önce “Video tutarsa tutuklanırız” demişti. 

15.3.2017

16.3.2017

17.3.2017

18.3.2017

19.3.2017

21.3.2017

Hukuk öğrencileri tarafından 
kurulan Hukuk Öğrencileri 
Meclisi’nin Üsküdar’daki 
standına 16 Nisan’da 
yapılması planlanan 
referandum için “Evet” 
çalışması yürütenler tarafından 
saldırı girişiminde bulundu. 

19.3.2017



• Ankara “Hayır” çalışması yapan öğrenciler, kar maskeli kişilerce kaçırıldılar; 
ölümle ve tecavüzle tehdit edildiler. Kaçırılan ve tehdit edilen 3 genç, yaşadıkları-
nı basın toplantısında anlattılar. 

• Beytüşşebap İlçe Seçim Kurulu, 20 köydeki 21 sandığı “güvenlik” gerekçesiyle ko-
rucu ve karakolların bulunduğu köylere taşıdı. 

Nusaybin’de 24 kişinin sandık kurulu başkanlığı iptal edildi.
• Batman ve Siirt’te 140 kişinin “Saygın kişilik olmadıkları” gerekçesiyle sandık baş-

kanlıkları iptal edildi. 
• İstanbul İkitelli’de “Hayır” gazetesi dağıtan Halkevleri üyelerine, AKP’liler ve polis 

saldırdı. 3 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
•  HDP’ nin bir hafta önce Batman’ın Cudi Mahallesi’nde açtığı referandum lokali 

polis tarafından basıldı.
• Ankara Sakarya Caddesi’nde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve polis ha-

yır afişlerini söktü, üzerini boyadı. Polislerin sayısının artmasının ardından tepki 
gösteren yurttaşlara gözaltı tehdidi savuran polis, tepkiler artınca yurttaşları gö-
zaltına almaya başladı. 

Hatay’ın Antakya ilçesinde 22 Şubat’ta “Başkanlığa Hayır Gençlik Var İnisiyatifi” için-
de çalışma yürüten lise son sınıf öğrencisi Kardelen Çokluk (19) gözaltına alındı. Tu-
tuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmesinin ardından adli kontrol şartı ile ser-
best bırakılan Çokluk, bir süre sonra YGS’ye hazırlanırken, okul yönetimi tarafından 
hakkında açılan disiplin soruşturması sonucu okuldan atıldı. 
• Referandum çalışmaları kapsamında HDP tarafından kullanılan “Bejin Na” isimli 

seçim şarkısı Şırnak’ta, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik edecek” ifadeler barındır-
dığı iddiasıyla yasaklandı. 

• Isparta’da Meral Akşener’in katılımıyla 12 Nisan’da yapılması planlanan açık hava 
toplantısıyla ilgili Merkez İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kabul edilmedi. 

• HDP’ nin Kandıra Cezaevi önünde vermek istediği referandum mitinglerine izin 
verilmedi. 

HDP’ nin Hakkari’de sandık kurulu başkanlığı için belirlediği 151 isim, gerekçe göste-
rilmeden önce İlçe Seçim Kurulu, ardından İl Seçim Kurulu ve en son Yüksek Seçim 
Kurulu tarafından reddedildi. HDP İl Eş Başkanı Metin Besi, kentte sandık kurulu baş-
kanlığını yapacak kimsenin olmadığını söyledi. 
• İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ile İzmirli grup ve sanatçılar tarafından gerçek-

leştirilecek “Umudu Kesme Yurdundan” başlıklı hayır festivali gerekçe gösteril-
meksizin yasaklandı. 

• Referandum çalışmaları için Bayburt’a girmek isteyen CHP otobüsü AKP ve MHP’ye 
ait araçlar tarafından engellendi. 

• Kocaeli’nde “hayır” diyenler polis tarafından gözaltına alındı. Bir kişi yaralandı. 
• Referanduma sunulan başkanlık sistemine ‘Hayır’ diyeceğini açıklayan Saadet 

Partisi’nin binasına gece yarısı ‘Evet’ pankartı asıldı. 
• Ankara Valiliği, “Hayır” çalışması yürüten Meral Akşener’ in mitingine ‘güvenlik’ 

gerekçesiyle izin vermedi. 
• Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Heykel Medyanı’nda “Hayır” çalışması yapanlara bir grup 

tarafından saldırı gerçekleşti. Meydanda “Hayır” çalışması yapmak için stant aça-
rak, bildiri dağıtan Haziran Hareketi üyelerine, AKP li olduğu iddia edilen yaklaşık 
70 kişilik bir grup saldırdı.”Hayır” çalışması yapan grubun da karşılık vermesi ile 
saldırı kavgaya dönüştü. Daha sonra olay yerine polisin gelmesi ile birlikte iki 
grup ayrılırken, iki kişinin hafif yaralandığı belirtildi. 

Batman’da HDP’nin anons aracının önünü kesen silahlı iki kişi, camlarını kırdıkları 
aracın şoförünü de silah dipçikleriyle yaraladı.
• Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait ekipler hiçbir uyarıda bulunmadan CHP Çan-

kaya İlçe Örgütü binası üzerinde bulunan ‘hayır’ pankartını söktü. 
• İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde referandum için ‘Hayır’ çalışması yapanlara 

gerici bir grup saldırıda bulundu. 

23.3.2017

24.3.2017
25.3.2017

27.3.2017

29.3.2017

30.3.2017

31.3.2017

1.4.2017

3.4.2017

4.4.2017



CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Bekir Özcan ve 20 kişilik CHP üyesi bir grup, Beyoğlu Ku-
laksız’da referandum çalışması esnasında ellerinde saldırgan iki köpeğin olduğu 2 
kişinin önce sözlü, ardından ise fiili saldırısına uğradı. 
Rize Pazar’da Erdoğan’ın resminin bulunduğu ve üzerinde “Rize seninle evet” yazan 
billboard afişinin üzerine “Yalana, talana, yağmaya hayır” yazılı sticker yapıştıran 
Halkevleri üyesi bir kişi hakkında soruşturma açıldı. 7.4.2017

6.4.2017

7.4.2017
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• Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun, kişisel Facebook hesabın-
da “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” yazılı bir mesaj paylaştı. 

• Başbakan Binali Yıldırım, “Rejimin değiştiği yok, değişen değişimin ta kendisi, değişime dire-
nenler yok olacak” dedi.

• Misvak Dergisi, yayımladığı bir karikatürde ‘Hayır’ diyenlere şeytan göndermesi yaptı. 
•  Başbakan Binali Yıldırım, ‘Hayır’ diyenleri “teröre destek vermekle” suçladı. 
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, “Dikkat ederseniz hayırcılar millet-

ten korkanlardır” dedi. 
• Yandaş Yeni Akit Gazetesi, Meltem Cumbul’un ‘Hayır’ açıklamalarını, “Meltem Cumbul’ dan 

hayır provakasyonu” şeklinde verdi. 
• Erdoğan, “Esasında ‘Hayır’ diyenler 15 Temmuz’un yanındadır” dedi.
• 14 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım kendi ‘Hayır’cı listesine IŞİD’i ekledi.
• AKP Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem, referandumda hayır çıkması halinde partililer-

den iç savaşa hazırlanmalarını istedi. Erdem daha sonra istifa etti.
• Başbakan Binali Yıldırım, ‘partili cumhurbaşkanlığını’ hedefleyen anayasa değişikliği referan-

dumunda PKK, ‘FETÖ’, DHKP-C’nin ardından IŞİD’ in de ‘Hayır’ dediğini öne sürdü. Hayırcılara 
dolaylı olarak söz konusu örgütlerle beraber saf tutma ithamında bulundu.

• Yeni Akit yazarı Şevki Yılmaz, ‘Hayır’ diyenleri ‘din ve namus düşmanı’ olmakla suçladı.
• Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu Twitter hesabından: “Vereceğiniz oy, 

aynı zamanda PKK’ya destek oyudur. Haberim yoktu demeyin.” “PKK anayasa referandumun-
da ‘hayır’ çağrısı yapmış. Sandıkta ‘hayır’ diyecek olanlar PKK ile aynı muameleyi göze alı-
yorlar demektir. Küsmece yok.” paylaşımında bulundu. Kayafoğlu hakkında HSYK tarafından 
soruşturma açıldı.

HAYIR DiYENLERE
YÖNELiK
HAKARET VE TEHDiTLER
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• AKP Avusturya Teşkilatı Sorumlusu Mahmut Koç referandum hayır çıkarsa iç savaş çıkacağını 
söyledi.

• Erdoğan ‘Hayır’ diyenlere yönelik “Şerre rıza şerdir” ifadelerini kullandı.
• 19 Şubat’ta Erdoğan Anayasa değişikliğine karşı çıkanlara “gafiller” dedi.
• Selin Sayek Böke’nin bir televizyon kanalındaki konuşmasında 16 Nisan referandumunda “Ha-

yır” kampanyası yapanların, “evet” kampanyası yapanlarla “eşit şartlarda olmadıklarını” ve 
“bu ülkede hayır kampanyası yapmak, ölüm tehdidini göze almayı gerektiriyor” demesi üze-
rine televizyon kanalını arayan bir şahıs,  “zorluk yaşamak öyle olmaz, böyle olur” diyerek, 
“Yaşamına son verilecek, evine gidemeyecek” diyerek Böke’yi öldürmekle tehdit etti.

• Erdoğan “Hayırın gideceği yer Kandil, hayır eşittir çukurdur.” dedi. 
• Yeni Şafak gazetesinin ilahiyatçı yazarı Hayrettin Karaman hayır diyenleri İslam karşıtlığı ile 

suçladı.
• AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Diriliş Postası’na verdiği röportajda, başkanlık sistemi-

ne geçilmesiyle son 200 yılın hesabının sorulacağını söyledi. 
• Erdoğan, eski Bursa Atatürk Stadyumu’nda düzenlenen toplu açılış töreninde referandumda 

hayır diyeceklere yönelik “Buna karşı çıkacağım derken, dünyanızı da, ahiretinizi de tehlikeye 
atmayın” dedi.

Başbakan Binali 
Yıldırım, ‘Hayır’ 
diyenleri “teröre 
destek vermekle” 
suçladı. 
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REFERANDUMA
GİDERKEN
DIŞARIDA OHAL,
MECLİS’TE
SIKIYÖNETİM

• 679,680 ve 681 sayılı KHK’ler çıkartıldı. Üç yeni KHK ile 83 dernek kapatıldı, 8200 
kişi kamudan ihraç edildi. 7.1.2017

• 680 ve 681 sayılı KHK’ler ile bilişim alanındaki soruşturmaların yürütülmesi için 
gereken hakim izni kaldırıldı ve polise sanal ortamda işlenen suçlarda internet 
abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma ile sanal ortamda araştırma yapma yet-
kisi verdi. Medya alanında ise şu düzenlemeler yapıldı: RTÜK, “milli güvenlik ve 
kamu güvenliği” gerekçeleriyle medya kuruluşlarının lisanslarını reddedebile-
cek. RTÜK, ortakları ile yönetim kurulu başkan ve üyelerinin terör örgütlerine 
iltisakı veya irtibatı olduğu MİT ve Emniyet tarafından bildirilen medya kuruluş-
larının lisanslarını reddedebilecek. Medya kuruluşları “terör eylemini, faillerini 
ve mağdurların terörün amaçlarına hizmet edecek sonuçlar doğuracak şekilde” 
sunamayacak. Medya kuruluşlarına yayın yasağını/kısıtlamalarını ihlal etmeleri 
durumunda 1 gün yayın durdurma cezası verilecek. Aynı ihlal ikinci kez gerçek-
leşirse 5 güne, üçüncü kez gerçekleşirse 15 güne kadar yayın durdurma cezası ve-
rilebilecek. Dördüncü tekrarda ise yayın lisansı iptal edilebilecek. RTÜK’te kadro 
karşılığı sözleşmeli çalıştırılan personelin unvanları, sayısı, kadro iptal ve ihdas-
ları, ücretleri, kadrolara uygulanacak ek göstergeler, özel hizmet tazminatı, fazla 
çalışma ücreti gibi her türlü mali ve sosyal haklar, Bakanlar Kurulu tarafından 
belirlenecek. 

Başkanlık teklifi görüşmelerinin ilk turunda, teklifin Meclis’te maddeler halinde gö-
rüşülmesi oylamasında Recep Akdağ gizli oy kullanmadı. Akdağ’a suç işliyorsun di-
yerek itiraz eden vekillere suçsa sus, sana mı soracağım yanıtını verdi. Yine AKP’li 
bazı vekiller kabin dışında oy kullandı, kimisi beyaz pusulayı havaya kaldırdı. Bazı 
vekiller ise kabinde telefon ile görüntü aldı. 
• CHP Mv. Ali Haydar Hakverdi anayasa değişikliği 2. Maddesinin oylanmasında 

divan görevlisi olarak açık oy kullanıldığına dair sonuç tutanağına şerh konul-
masının hileyle engellendiği, divanda olmasına rağmen kendisi yerine başkasına 
tutanak imzalatıldığını iddia etti. 

• Başkanlık teklifinin 3. Madde görüşmelerinde yine gizli oy ihlali yaşandı. Gizli oy 
ihlalini kaydeden CHP’li Fatma Kaplan AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile 
TBMM Grup Amiri Ahmet Gündoğdu tarafından darp edildi. 

Meclis’te AKPli vekiller nefret söylemi içeren dövizler açtı. Konu ile ilgili Hayvan Hak-
ları İzleme Komisyonu ve HHKGD açıklama yaptı. 

7.1.2017

10.1.2017

11.1.2017

13.1.2017
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HDP’nin meclisten 1 günlük çekilme kararı alması üzerine AKP ve MHP itirazlara 
rağmen 4 maddenin görüşmelerinin sabaha kadar mesai yapılarak tamamlanmasına 
karar verdi. 
• Bazı vekillerin gizlilik ilkesine aykırılık itirazlarına rağmen başkanlık teklifinin 2. 

Tur oylamasında bakanlar vekaletle oy kullandı. 
• Odalarından gelemeyerek oy kullanmayan AKP milletvekillerinin isimleri okun-

du, oylama bekletildi, uzun zaman geçmesine rağmen sandıklar kapanmadı. 
• 2. Tur oylama sırasında bazı vekiller açık oy kullandı. 
• Meclis kürsüsünde kelepçeli eylem ile MHP’li vekillere hayır çağrısında bulunan 

Mv. Aylin Nazlıaka bir grup milletvekilinin saldırısına uğradı. Nazlıaka’yı koru-
mak isteyen 3 kadın milletvekili yaralandı. 

AKP Mv. Ahmet Hamdi Çamlı’ nın sahte hesapla meclisten canlı yayın yaptığı tespit 
edildi. 
Meclisin 2 hafta süreyle tatil edilmesi için 5 AKP’li vekilin oylama hilesi yaparak mü-
kerrer oy kullandığı iddia edildi.
685 Sayılı KHK ile OHAL İnceleme Komisyonu kuruldu. Komisyona kurum kapatma, 
işten atma, sorgulama ve yargılama yetkisi verildi
Bakanlar Kurulu kararıyla Ziraat Bankası, TPAO, PTT, TURKSAT, ETİ Maden; çaykur 
ve BİST Varlık Fonu’na devredildi. 
686 Sayılı KHK yayınlandı, 4464 kişi ihraç edildi. 
HDP Adana Mv. Meral Danış Beştaş’ın verdiği İŞİD üyelerinin tahliyeleriyle ilgili iki 
soru önergesi uygun bulunmayarak iade edildi. 21.2.2017
687 sayılı KHK ile YSK’ nın seçim dönemlerinde taraflı yayın yapan televizyonlara 
ceza verme yetkisi kaldırıldı. 1.3.2017 

15.1.2017

19.1.2017

20.1.2017

22.1.2017

23.1.2017

5.2.2017

7.2.2017
21.2.2017

1.3.2017
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