
TOPLUMSAL HUKUK OHAL DÖNEMİNDE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ 

İHLALLERİ RAPORU 1 

21 Temmuz 2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) 2 yıl sürdü ve 19 Temmuz 

2018’de uzatılmayarak sona erdi. OHAL boyunca Türkiye, insan hakları alanındaki son derece 

ciddi ihlallerin ve çarpıcı bir geriye gidişin yaşandığı bir ülke haline geldi. Bununla birlikte bu 

ihlallerin OHAL sonrasına etkileri KHK’lerin yasalaşması ile sürmektedir. Ancak mevzuattaki 

geriye gidişe fiili durum da eşlik etmektedir. Özellikle düşünce ve ifade özgürlüğü ile toplantı 

ve örgütlenme özgürlükleri, OHAL boyunca yaşanan ciddi baskılar nedeniyle son derece ağır 

yara almıştır ve OHAL’de yaşanan sorunlar OHAL sonrasında da devam etmektedir. 

Toplumsal Hukukçular olarak OHAL döneminde yüzleştiğimiz en önemli konulardan biri 

toplantı özgürlüğüne yönelik engelleyici kararlar ve polis müdahalelerin yaygınlığıydı. Söz 

konusu müdahaleler o kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır ki OHAL sonrasında dahi yurttaşlar 

toplantı özgürlüğünü kullanmaktan son derece çekinir hale gelmişlerdir. Bu nedenlerle 

Toplumsal Hukuk ve Sendika.Org olarak, gerek OHAL döneminde yapmış olduğunuz hukuksal 

başvurulara katkı sağlaması gerekse OHAL sonrasında yaşanan durumu anlayabilmek için bu 

konuda ayrıntılı bir çalışmaya girişilmesi zorunluluğunu hissettik. Bu nedenlerle OHAL’in sona 

ermesinin ardından, toplantı özgürlüğüne yönelik OHAL dönemi uygulamalarını raporlamaya 

karar verdik.2  

Metodoloji 

Rapor çalışmalarında öncelikle Olağanüstü Hal Kanunu ile valiliklere tanınan yasaklama 

yetkilerini incelemeye karar verdik. Bu nedenlerle 81 il valiliğine ait internet sitelerini araştırdık 

ve bu sitelerde yer alan yasaklama kararlarını topladık. Ancak söz konusu sitelerin son derece 

özensiz kullanıldığını ve eksiklikler bulunduğunu anlamamız üzerine bu valiliklerce alınan 

ancak sitelerde bulunmayan kararları da basında araştırdık ve tespit edebildiğimiz tüm haberler 

ile birlikte kararları il-il olacak şekilde sınıflandırdık. Daha sonra ise bu kararları bölge, kapsam 

ve zaman yönünden ayrıca sınıflandırarak istatistik haline getirdik. Söz konusu kararlar ve 

haberlerin tamamı raporun bir numaralı ekinde yer almaktadır.  

Böylece valilikler tarafından alınan yasaklama kararlarının bir bilançosunu ortaya çıkarmaya 

çalıştık. Ancak aşağıda incelediğimiz haberlere göre toplantı özgürlüğüne yönelik müdahaleler 

çok daha fazla yaygınlık teşkil ettiği için Türkiye genelinde alınan yasaklama kararlarının daha 

fazla olduğunu düşünmekteyiz. Öte yandan valilik yasaklarına karşı Türkiye genelinde açılmış 

bulunan iptal davalarına da aşağıda yer verdik.  

Valilik kararlarının önemli bir sonucu, kolluk güçlerinden gelen müdahaleler olmuştur. Bu 

sebeplerle OHAL döneminde devletten veya üçüncü kişilerden kaynaklanan ve toplantı 

özgürlüğüne müdahale anlamına gelecek her türlü bilgiyi toplamaya karar verdik. Ancak geriye 

dönük olarak 2 yıllık verilerin toplanması son derece zorluydu ve birden fazla kaynak 

kullanılması verileri daha sağlıksız kılabilirdi. Bu nedenlerle tam olarak bir bilanço çıkarmanın 

neredeyse imkansız olduğunun farkına vardık ve tek bir haber kaynağını kullanmaya karar 

verdik.  

Nisan 2001’de yayın hayatına başlayan www.sendika.org internet sitesi Türkiye’de hak 

haberciliği odaklı muhalif internet yayıncılığında ilk girişimlerden olmuş ve 18 yıla yakın bir 

süredir gönüllü muhabirleri ile bağımsız medyanın Türkiye’deki öncülerinden biri haline 

gelmiştir. İnternet medyacılığının yaygınlaştığı dönemde sendika.org da büyüdü ve Türkiye’de 

muhalif basının tamamen yok edilmeye çalışıldığı günümüz ortamında toplumsal muhalefetin 

                                                             
1 Bu rapor Av.Doğukan Tonguç Cankurt, Av.Mert Ekinci, Av.Gözde Demirci ve sendika.org muhabiri Edip Mert 
Arslan tarafından hazırlanmıştır.  
2 Bu konuda Eşit Haklar İzleme Derneği’nin aylık veya üçer aylık periyotlarla yapmış olduğu izleme raporlarının 
ise son derece değerli olmakla birlikte eksik olduğunu tespit ettik. 
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önemli seslerinden biri haline geldi ve bu nedenlerle de 2015’in Temmuz ayından itibaren siyasi 

iktidarın muhalif medya üzerindeki baskılarına paralel olarak sistematik bir şekilde erişim 

engelleri ile karşı karşıya kaldı. Rapora başladığımızda www.sendika62.org adresini kullanan 

site, şu anda www.sendika63.org adresini kullanmaktadır. Sendika.org’un muhalefet ve sokak 

odaklı yayın politikası, işçi eylemlerinden genel siyasal gündemlere dair protestolara, Kürt 

sorunundan kadın hareketine kadar çok sayıda farklı alana ait barışçıl toplantılarda yaşanan 

ihlallerin, iki yıl boyunca gün be gün nasıl derlenebileceği sorununu ortadan kaldırdı. Ancak 

bu çalışmanın tek kaynağı kullanması nedeniyle mutlaka eksiklikler içerdiği şerhini düşmek 

zorundayız.  

Böylece OHAL’in sürdüğü iki yıl boyunca sendika.org’da bulunan 925 haberi tespit ettik ve 

haberleri kısa özetlerine yer vererek raporun iki numaralı ekinde topladık. Tüm bu haberleri ay 

ve kent istatistikleri elde etmek üzere tablo haline getirdik. Tabloda ay ve kentler ile birlikte şu 

bölümlere yer verdik: 

 Toplam ihlal sayısı 

 Kolluk, özel güvenlik vd. gelen müdahale sayısı 

 Sivil gruplardan gelen saldırı 

 Gözaltı/Yakalama 

 Tutuklama 

 Toplantı/gösteri/açıklama yasağı 

 Sosyal/kültürel etkinlik yasağı  

 İdari soruşturma/yaptırım 

 Adli soruşturma/kovuşturma/mahkumiyet 

 “Kolluk, özel güvenlik vd. gelen müdahale” başlığında çoğunlukla kolluk güçlerinden gelen 

müdahaleleri ifade ettik. Burada az sayıda da olsa özel güvenlik müdahalesi de bulunmaktadır. 

Bu başlık altında fiziksel güç kullanımı ile birlikte güç kullanma tehdidi olayları da 

bulunmaktadır. “Sivil gruplardan gelen saldırı” başlığı altında toplantı özgürlüğünü kullanan 

kişilere yönelik başka gruplardan gelen her türlü saldırıyı topladık. Kimi zaman bazı olayların 

bu iki başlığa girecek şekilde bir arada gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu durumda her iki ayrı 

ihlal türüne işlenmekle birlikte olayın bütünlüğü nedeniyle toplam ihlal sayısına bir kez 

işlenmiştir.  

Bu başlıkların bir kısmı birbirleriyle ilişkilidir. Mesela, kolluk güçlerinden gelen saldırı, adli 

soruşturma anlamına da gelebilir. Kabahatler Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanması 

da OHAL boyunca oldukça yaygınlaşmıştır. Bu nedenlerle “adli 

soruşturma/kovuşturma/mahkumiyet” başlığında toplantı anında herhangi bir müdahaleye 

uğramayan ancak daha sonra savcılıklarca açılmış bulunan soruşturmalar ve kovuşturma veya 

mahkumiyetler için kullandık. Ancak toplantıya yönelik kolluk güçlerinden gelen müdahalelere 

göre, kovuşturmaların ve sonuçlarının haber yapılması oldukça nadirdir. Bu yüzden bu başlığın 

bu yönden eksik olduğunu belirtmek zorundayız. “İdari soruşturma/yaptırım” başlığı genellikle 

disiplin hukuku kapsamında yürütülen soruşturma ve cezaları içermekteyse de yakalama ile 

sonuçlanan çoğu vakada Kabahatler Kanunu kapsamında bir yaptırım geldiği de bilinmektedir. 

Haberlerde genellikle bu yaptırımlardan bahsedilmediğini farkettiğimiz için bu başlığın raporun 

bu açıdan oldukça eksik olduğunu ifade etmeliyiz. Bu eksiklikleri raporu ileride güncellemek 

adına şimdilik şerh düşüyoruz.  

“Toplantı/gösteri/açıklama yasağı” ile yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi doğrudan 

sokakta yapılan etkinliklere yönelik özel ve genel yasaklama kararları kararlarını, 

“sosyal/kültürel etkinlik yasağı” ile de genellikle kapalı alanda yapılan ve tiyatro gösterimi, 

panel gibi etkinliklere karşı alınan özel yasakları kastettik. Eyleme katılmaya zorlama başlığı 

ise yurttaşların kamu otoritelerince yapılan baskı ve zorlamalar ile toplantılara katılmak 

zorunda kalmalarına işaret etmektedir. 

http://www.sendika62.org/
http://www.sendika63.org/
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Toplam ihlal sayısı başlığı altında ise yukarıda sıraladığımız tüm bu ihlallerin toplamı 

bulunmaktadır. Bu başlığa ihlal demeyi tercih ettik çünkü söz konusu müdahalalerin 

tamamının, toplantı özgürlüğünü kullanan yurttaşlara yönelik AİHM’nin demokratik bir 

toplumda gerekli olmayan müdahale olarak tanımladığı müdahaleler olduğunu gördük. Barışçıl 

toplantılar yaygın bir şekilde kolluk güçleri tarafından AİHM içtihatlarına aykırı olarak 

müdahaleye uğradı; en basit haliyle kolluk güçleri fiziksel güç kullanmasa dahi bir sloganın 

atılması veya pankartın tutulması gerekçesiyle müdahale tehdidinde bulunmakta ve nihayetinde 

toplantılar yurttaşların öngördüğü şekilde gerçekleşememektedir.  

Söz konusu çalışmanın, özellikle valiliklere ait kararlar tamamlanarak ve Adalet Bakanlığı ile 

İçişleri Bakanlığı istatistiklerine ulaşılarak ilerleyen aylarda güncellenmesi düşünülmektedir.  

1-Valilikler Tarafınan Alınan Yasaklama Kararları 

OHAL boyunca tüm Türkiye genelinde valilikler tarafından alınan yasaklama kararları ile 

bunlara dair haberlere raporun bir numaralı ekinden ulaşılabilir. OHAL ilanından kısa bir süre 

geçtikten sonra Olağanüstü Hal Kanunu’nda yer alan hiçbir koşul bulunmamasına rağmen ülke 

çapında yasaklama kararları alındığı görülmüştür.  

 

Tespit edebildiğimiz kadarıyla toplam 50 ilde toplam 163 yasaklama kararı alınmıştır. Bu iller, 

Artvin, Bolu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Bayburt, Tokat, Ordu, Giresun, 

Rize, Ankara, Eskişehir, Konya, Niğde, Kırıkkale, Sivas, Balıkesir, Edirne, İstanbul, Kırklareli, 

Kocaeli, Bursa, Sakarya, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Kars, Tunceli, Malatya, Muş, Van, 

Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, İzmir, 

Aydın, Kütahya, Denizli, Adana, Kahramanmaraş ve Osmaniye’den oluşmaktadır. Yasaklama 

kararlarının illere ve kapsamlarına göre dağılımı aşağıdaki iki tabloda verilmektedir. 

 
Tablo-1 
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Tablo-23 

Valiliklere ait yasaklama kararlarına göre kararların 86’sı il genelindeki her türlü etkinliği 

yasaklayan kararlardır. Bunlardan dördü ise sadece her türlü etkinliği yer bakımından 

kısmen yasaklayan kararlardır. Valilikler 49 kez her türlü etkinliği izne tabi tutmuş, 34 kez de 

özel bir toplantıya yönelik yasaklama kararı almışlardır. 5 kararın ise içeriğine ulaşılamamıştır. 

Yasaklama kararları bölge bazında incelendiğinde ise İç Anadolu ve Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinde yoğunluk olduğu görülmektedir.4 Bölgelere göre yasaklama kararları şu 

şekildedir.

 
Tablo-3 

                                                             
3 Valilikler tarafından alınan toplam yasaklama kararı sayısı 163’tür. Yukarıdaki istatistiklerde bu rakamın daha 
fazla görünmesinin nedeni yasaklama kararlarının bazılarının birden fazla kapsamda karar içermesidir. Örneğin 
bir kararın içeriğinde hem yasaklama hem de izne tabi tutma bulunabilmektedir.  
4 Karadeniz Bölgesi’ndeki karaların çoğunluğunu ise tek başına Artvin Valiliği’ne ait kararlar oluşturmaktadır. 
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Karar metinleri incelendiğinde valiliklerin sürelere dair herhangi bir gerekçe belirtmedikleri 

görülmektedir. Valilik kararlarının süre bakımından tasnifi ise aşağıda yer almaktadır. 

 
Tablo-4 

Tespit edebildiğimiz 163 valilik kararından 53 adedi valiliklere ait internet sitesinde yer 

almayıp basında yer alan kararlardan oluşmaktadır. Öte yandan yukarıda belirttiğimiz üzere, 

gerek valiliklere ait internet sitesinde yer almayan gerekse basında yer almayan daha fazla karar 

olduğu düşünüldüğünde; kamuoyuna duyurulmayan yasaklama kararlarının oranının daha fazla 

olduğu değerlendirilmektedir. 

Öte yandan yasaklama kararlarının genellikle benzer gerekçelere yer verdiği görülmektedir. 

Kullanılan soyut gerekçeler ve kullanım adetleri aşağıda yer almaktadır. 

  

 
Tablo-5 
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2-Valilik Yasaklarına Karşı Açılan Davalar  

Toplantı özgürlüğüne yönelik Valilik yasaklama kararlarına karşı açılan davalarda mahkemeler 

OHAL’in devam ediyor olmasını ve idarelerin yasaklama kararı alma yetkilerinin olmasının 

davların reddi için yeterli gördüler. Ulaşabildiğimiz bilgilere göre Ankara, Eskişehir ve Aydın 

Valilikleri tarafından verilen 7 ayrı yasaklama kararına karşı en az 9 dava açılmıştır. Söz konusu 

davaların Ankara Barosu tarafından açılan dava dışında tamamı reddedilmiş, bir kısmının 

istinaf başvurusu da onanmıştır. Söz konusu kararların gerekçelerine aşağıda yer verilmektedir.  

1. Ankara Valiliği’nin 10.01.2017 tarihli yasaklama kararına karşı açılan dava 

süreci: 

Halkevleri Derneği’nin yasaklama kararının iptali talebini inceleyen Ankara 16.İdare 

Mahkemesi, 2017/111 E. ve 2018/585 K. Numaralı kararıyla önce yürütmenin durdurulması, 

devamında ise iptal talebini reddetti. Mahkeme kararında şu gerekçeye yer verdi: “Yukarıda 

yer verilen mevzuat hükümleri ile, kamu düzeni, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması 

ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin engellenebileceği, 

suç işleneceğine dair açık ve yakın tehlikenin mevcut olması halinde ise yasaklanabileceği 

hüküm altına alınmıştır.  

Bu durumda; demokratik bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının, 

Anayasanın 34. maddesinde ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesinde belirtilen 

özel sınırlama sebepleri gözetilerek, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 

genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla, 

yukarıda anılan yasal yetki çerçevesinde ve hakkın özü korunarak sınırlandırılabilmesi 

mümkün olduğundan, sınırlı bir süre için ve kamu güvenliği esas alınarak tesis edilen dava 

konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 12.Dava Dairesi kararı onadı.  

Aynı karara karşı Halkın Kurtuluşu Partisi yasaklama kararının iptali talebini inceleyen Ankara 

4. İdare Mahkemesi 11.10.107 tarihli E: 2017/126 K: 2017/2931 sayılı kararıyla davanın 

reddine karar verdi. Mahkeme kararında Ankara’da gerçekleşen saldırılara yer vererek kararın 

kamu düzeni, can ve mal güvenliği ve hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla tesis edildiği 

değerlendirildi.  Halkın Kurtuluşu partisinin istinaf başvurusunu inceleyen Ankara Bölge İdare 

Mahkemesi 12.İdari Dava Dairesi, 13.04.2018 tarihli E: 2018/52 K: 2018/465 sayılı kararıyla, 

bir azlık oyu ile kararın onanmasına karar verdi. Azlık oyunda, “kamu düzeninin söz konusu 

etkinlik ve toplantıları yasaklayarak değil gerekli kolluk tedbirlerini almak yoluyla da 

korunabileceğini, temel hak ve özgürlüklerin koşulsuz, belirsiz ve ölçüsüz olarak kısıtlanması 

sonucu doğuran dava konusu işlemde bu yönüyle hukuka uyarlık bulunmadığı” 

değerlendirmesi yapıldı.  

2. Ankara Valiliği’nin 25.09.2017 tarihli yasaklama kararına karşı açılan dava 

süreci:  

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının Ankara Valiliğinin 25.09.2017 tarihli 

yasak kararının öncelikle yürütmesinin durdurularak iptali talebiyle açtığı davada önce 

yürütmenin durdurulması talebi ardından dava reddedildi.  

Ankara 16. İdare Mahkemesi’nin 28.09.2018 tarihli, E:2017/3175 K: 2018/1938 sayılı kararının 

gerekçesi “işlem tarihinde olağanüstü hal durumunun devam etmesi” olarak gösterildi. Karar 

gerekçesi:  

“…Ankara ili genelinde bazı cadde ve sokaklar ile bağlayan yollar üzerinde ve çevresinde 

geceli-gündüzlü yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar 

atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle olursa olsun eylem yapılmasının 
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25.09.2017 tarihli Valilik duyurusuyla yasaklanması üzerine bakılan davanın açıldığı 

anlaşılmaktadır. 

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen darbe girişimi sonucunda Anayasanın 120. maddesi 

ile 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi uyarınca 

21.07.2016 tarihinden itibaren ülke genelinde olağanüstü hal ilan edilmiş olup, işlem tarihinde 

olağanüstü hal durumunun devam ettiği anlaşılmaktadır.  

 2935 sayılı Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilan 

edildiği durumlarda; aynı Kanun'un 11. maddesinin (m) bendi uyarınca; genel güvenlik, asayiş 

ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla kapalı ve açık 

yerlerde yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklanabileceği, ertelenebileceği,  izne 

bağlanabileceği veya toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanın tayin ve 

tespit edilebileceği ve bu yetkinin 14. madde uyarınca bölge valilerine ait olduğu, Geçici 1. 

madde uyarınca da yetkinin il valilerince kullanılacağı düzenlendiğinden; bu yetkiye 

dayanılarak olağanüstü hal durumunun devam ettiği süre zarfı  içerisinde kamu düzeninin ve 

güvenliğinin korunması amacıyla tesis edildiği anlaşılan dava konusu işlemde hukuka aykırılık 

bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” Şeklindedir. 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası karara karşı istinaf başvurusu yapmıştır. İstinaf 

başvurusu henüz karara bağlanmamıştır.  

3. Ankara Valiliği’nin 18.11.2017 tarihli LGBTİ+ etkinliklerinin tamamının süresiz 

olarak yasaklanmasına karşı Kaos GL ve Pembe Hayat’ın açtığı davalar: 

Kaos GL ve Pembe Hayat Ankara Valiliğinin 18.11.2017 tarihli LGBTT, LGBTİ etkinlilerinin 

tamamının süresiz olarak yasaklanması kararına karşı ayrı ayrı dava açtı.  Davalarda  

‘yürütmeyi durdurma’ taleplerini reddetti.    

Kaos GL Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddetmesi üzerine 

AYM’ye başvurarak yasağın ifade özgürlüğü hakkı, dernek kurma hakkı ve toplanma 

özgürlüğünü ihlal ettiğini belirtti. Yasakla ayrımcılık suçu işlendiğini ve İdare 

Mahkemesi’nin yürütmeyi durdurma talebini reddederek adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini 

vurguladı ve AYM’nin geçici tedbir kararı vererek Valilik kararını tedbiren durdurmasını talep 

etti. Ancak AYM bu talebi reddettiği gibi iç tüzük gereği öncelikli inceleme yetkisini de 

kullanmadı. Esasa ilişkin ise henüz karar vermedi. Anayasa Mahkemesi’nin Valilik kararını 

tedbiren durdurması talebinin reddedilmesi üzerine AİHM başvurusu yapıldı.5 

Kaos GL’nin açtığı dava Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 15.11.2018 tarihli E: 2017/3255, K: 

2018/2623 kararıyla reddedildi.  Karar gerekçesi ise yine yasak tarihinde olağanüstü halin 

devam ettiği, Anayasa 15. Madde kapsamında temel hak ve özgürlüklerin süresiz olarak da 

sınırlanabileceği ve yasaklama kararının Anayasada belirlenen ilkelere uygun olarak yapıldığı 

belirtilerek OHAL kalktıktan sonra yasaklama kararının da hükümsüz hale geleceği belirtildi. 

Karar gerekçesi: 

“Bu durumda, dava konusu işlemin tesisi aşamasında ülke genelinde ilan edilen olağanüstü 

halin devam ettiği, dolayısıyla Anayasamızın 15. maddesinde belirtilen ilkelere bağlı kalınarak 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılabileceği gibi dava konusu olayda olduğu gibi geçici 

olarak süresiz durdurma kararının da verilebileceği, davaya konu işlemin olağanüstü halde 

temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasında bağlı kalınacak ilkelere uyulup uyulmadığı 

noktasında yapılan değerlendirmede ise, yapılması istenilen etkinliklere katılacak olan grup ve 

şahıslara yönelik olarak bir takım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından 

                                                             
5 http://www.kaosgl.org/sayfa.php?id=27004 

http://kaosgl.org/sayfa.php?id=25129
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tepki gösterilebileceği ve bu sebeple kitlesel tepki ve provakatif eylemlerin ortaya çıkabileceği, 

olağanüstü hal sürecinin kolluk kuvvetine getirdiği ek yükümlülükler nedeniyle provakatif 

eylemlerin önlenmesinde, etkin bir müdahalenin yerinde ve zamanında gerçekleştirilmesinde 

yetersiz kalınabileceği, bu nedenle kamu güvenliğinin telafisi güç zararlara uğrayabileceği 

anlaşılmakla, söz konusu yasaklamanın Anayasamızda belirlenen ilkelere uygun olarak 5442 

sayılı İl İdaresi Kanunu, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu'nda davalı idareye tanınan yetki çerçevesinde kamu düzeninin korunması 

amacıyla tesis edildiği görülmekte olup dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı 

sonucuna varılmıştır.  

Öte yandan, dava konusu işlemin 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununa dayalı olarak tesis 

edilmesi nedeniyle, olağanüstü halin kaldırılmasına karar verilmesi üzerine olağanüstü halin 

sona ermesine bağlı olarak dava konusu işlemin hükümsüz hale geleceği hususu da açıktır” 

şeklinde oldu. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu henüz sonuçlanmadı.  

4. Ankara Barosu insan Hakları Merkezinin 29 Mayıs 2018 tarihinde Ankara Barosu 

Eğitim Merkezi’nde düzenleyeceği LGBTİ+ film seçkisi gösteriminin 

yasaklanmasına karşı açılan dava:  

Ankara 13 İdare Mahkemesinde 2018/1279 Esas no ile görülen davada işlemin yürümesinin 

durdurulması talebi reddedildi. Yürütmenin durdurulması talebinin reddi kararına Baro 

tarafından yapılan itiraz 18 Eylül 2018 tarihinde reddedildi. Dava henüz esastan karar 

verilmedi.  

5. Aydın Valiliğinin 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süreyle aldığı 

yasaklama kararına karşı açılan dava süreci: 

Aydın Barosu’nun Aydın Valiliği'nin 09 Mart'ta, Aydın İl genelinde park, bahçe, cadde ve 

umuma açık alanlarda, 10 Mart 2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile basın açıklaması, stant 

açma, açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, bildiri dağıtma konser ve bu gibi toplu 

etkinlikleri yasaklanmasına karşı yürütmenin durdurulması talepli dava açtı.6 Dava Aydın 2. 

İdare Mahkemesince verilen 10/10/2018 tarih, E: 2018/336, K: 2018/938 sayılı karar ile 

reddedildi. İstinaf Başvurusu da İzmir Bölge İdare Mahkemesi 6.Dava Dairesi tarafından 

onandı. Onama kararına karşı bir muhalefet şerhi düşüldü: “Yukarıda belirtilen düzenlemeler 

birlikte değerlendirildiğinde, genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin korunması, şiddet 

olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi, suç işleneceğine yönelik açık bir tehlikenin mevcut 

olması halinde belirli toplantının yasaklanması mümkün olmakla birlikte barışcıl topantı ve 

gösteri yürüyüşü hakkının ifadenin açıklanma yöntemlerinden biri olarak korunması, Devletin 

kamunun güvenliği ile toplantı ve gösteri özgürlüklerinin kullanılması arasında ölçülü bir 

denge kurması gerekmekte, toplanma özgürlüğünün kullanılmasını sağlamak için gereken 

önlemleri almakla da yükümlü bulunmaktadır. Olayda ise, ülke genelinde ilan edilen 

olağanüstü halin kamu düzeni ve güvenliğin sağlanması amacıyla olağanüstü bazı tedbirlerin 

alınmasını gerektirmekte ise de, kamu düzeninin etkinlik ve toplantıları yasaklayarak değil 

gerekli kolluk tedbirlerini almak yoluyla korunabileceği, temel hak ve özgürlüklerin koşulsuz, 

belirsiz ve ölçüsüz olarak kısıtlanması sonucunu doğuran dava konusu işlemde bu yönüyle 

hukuka uyarlık bulunmadığı davacının istinaf başvurusunun kabulü ile İdare Mahkemesi 

kararının kaldırılarak dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi gerektiği oyuyla çoğunluk 

görüşüne karşıyım.” 

6. Eskişehir Valiliği’nin 19.01.2018 tarihli kararıyla 3 aylık yasaklama kararına 

karşı açılan dava süreci.  

                                                             
6 https://www.iha.com.tr/aydin-haberleri/aydin-barosu-valilik-yasagina-dava-acti-1963361/ 
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Eskişehir Valiliği’nin 19.01.2018 tarihli yasaklama kararıyla:  

“Resmi kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği resmi toplantı, tören, şenlik, karşılama, 

uğurlama gibi etkinlikler ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu "İstisnalar" 

başlıklı 4 üncü maddesinde sayılan haller dışında kalan kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri 

yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma 

töreni, stand açma (ticari olanlar hariç) meşale yakmak ve taşıma, imza masası açma, oturma 

eylemi, çadır kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği gibi her türlü etkinlik 

ile ekonomik kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere 

el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılması 19 

Nisan 2018 günü saat 01.00'a kadar Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde valilik diğer ilçelerde 

kaymakamlıkların”  iznine bağlandı.  

Yasak kararının iptali talebiyle Eskişehir Halkevi Yönetim Kurulu üyesi Fatma Girgin adına 

açılan davada Eskişehir 2. İdare Mahkemesi 20.11.2018 tarih ve E:2018/151 K:2018/825 sayılı 

kararıyla davanın reddine karar verdi. 

Kararda: “OHAL şartlarının devam ettiğinin tartışmasız olduğu..” “yurdun bütünü için 

verilmiş olapğanüstü hal kararı şartlarının Eskişehir için de geçerli olduğu, kanunun verdiği 

yetki kullanılarak tesis edilen dava konusu işlemde usul ve yasaya aykırılık olmadığı” 

değerlendirildi. Karara karşı yapılan istinaf başvurusu henüz sonuçlanmadı. 

7. Eskişehir Valiliği’nin 19.04.2018 tarihli kararıyla 3 aylık yasaklama kararına 

karşı açılan dava süreci. 

Eskişehir Halkevi Şube Başkanı Şahap Arpacı adına açılan davada Eskişehir 1. İdare 

Mahkemesi'nin 29.11.2018 tarih ve E:018/379 K:2018/785 sayılı kararıyla davanın reddine 

karar verildi.  

“…….kanundaki hükmün bu hususta alınabilecek olan tedbirleri genel olarak tanımlayarak 

belirlediği, dolayısıyla gerekli önlemlerin yetki tanınan idareler tarafından alınabileceği, bu 

kapsamda düşünüldüğünde ifade özgürlüğünün, davalı idare tarafından mevzuata uygun 

olarak tesis edilen işlemlerle engellendiği hususunun ileri sürülemeyeceği, zira dava konusu 

işlemle sadece bir kişinin değil, kamunun tamamının huzur ve güvenliği ile esenliğinin 

sağlanmasının amaçlandığı, üstün kamu yararı ilkesi uyarınca hareket edildiği, ayrıca söz 

konusu işlem ile işlemin kapsamında bulunan etkinliklerin yasaklanmadığı, ilgili mülki idari 

amirin iznine bağlandığı dikkate alındığında davacı iddialarının aksine elverişlilik, gereklilik 

ve orantılılık ilkelerinin ihlal edilmediği sonuç ve  kanaatine varılmıştır.” Değerlendirmesine 

yer verildi.  Karara karşı yapılan istinaf başvurusu henüz sonuçlanmadı. 

Söz konusu mahkeme kararları incelendiğinde genellikle valilikler tarafından alınan soyut 

gerekçelerin tekrar edildiği görülmektedir. Böylece OHAL döneminde toplantı özgürlüğüne 

yönelik engellemelere karşı etkili bir hukuk yolu bulunduğundan bahsetmek mümkün 

görünmemektedir.  

3-Sendika.Org Verilerine Göre Toplantı Özgürlüğü İhlalleri 

Valiliklere ait yasaklama kararlarının alandaki en önemli sonucu, kolluk güçlerinin “kanuna 

aykırı” olarak gördüğü her türlü toplantı ve gösteriyi güç kullanarak dağıtma veya güç kullanma 

tehdidi ile etkisiz kılması olmuştur. Bu şekilde meydana gelen ihlaller sendika.org 

haberlerinden derlenmiştir. Derlenen haberlerin tamamı raporun 2 numaralı ekinde yer 

almaktadır. 
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Belirtilmesi gereken ilk nokta kolluk tarafından müdahale edilen eylem/etkinliklerin 8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü eyleminden LGBTİ+ temalı etkinliklere, HDP’li siyasetçilerin 

tutuklanmasına karşı yapılan protestolardan zamlara karşı yapılan protestolara kadar çok geniş 

bir yelpazede bulunmasıdır. 

Tüm haberleri inceleyerek bu istatistikleri oluşturduktan sonra karşımıza çıkan tablo hayli 

ürkütücü oldu. Buna göre Türkiye genelinde en az 905 ihlal yaşanmıştır. İstatistiklere göre bir 

gün başına 1,28 ihlal düşmektedir.  

İstatistiklere göre 677 kez kolluk güçlerinden gelen müdahale gerçekleşmiş, bu müdahaleler 

sonucunda 3267 kez yakalama/gözaltı işlemi ve 99 tutuklama kararı verilmiştir. 79 kez ise sivil 

gruplar tarafından gerçekleşen bir saldırı bulunmaktadır. 81 kez toplantı, gösteri veya basın 

açıklaması yasağı, 22 kez de sosyal ve kültürel etkinlik yasağı, 219 idari soruşturma veya 

yaptırım ve 377 adli bir soruşturma, kovuşturma veya mahkûmiyet yaşanmıştır.  

Tarih sırasına göre ülke genelinde ihlaller şu şekilde gerçekleşmiştir.  

 
Tablo-6 

 

Toplam ihlal sayıları içinde Ankara 300 ihlal ile ilk sırada yer almaktadır. Ankara’yı 231 ihlal 

ile İstanbul ve 52 ihlal ile İzmir izlemektedir. Buna göre Ankara, Türkiye genelinde yaşanan 

toplam ihlallerin yüzde 33,14’üne ev sahipliği yapmıştır. İstanbul’un oranı yüzde 25,5 

İzmir’in ise 5,74’tür. Bu illeri sırasıyla şu iller izlemektedir: Kocaeli 28, Antalya 25, Diyarbakır 

24, Malatya 23, Eskişehir 18, Artvin 17, Mersin 17, Adana 14,Bursa 13, Van 12, Samsun 11, 

Hakkari 10, Trabzon 10 ve Şanlıurfa 9. 
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İhlal sayıları içinde Ankara öne çıkmaktadır. Bu durum valilik yasaklama kararlarının 

oranlarıyla da uyumludur. Tarih sırasına göre Ankara’da gerçekleşen ihlaller şu şekildedir. 

 
Tablo-7 

Tarih sırasına göre İstanbul’da yaşanan ihlaller ise şu şekildedir.  

 
Tablo-8 
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Toplam 677 kolluk gücü müdahalesinden 265’i Ankara, 181’i İstanbul, 35’i ise İzmir’de 

gerçeklemiştir. İncelediğimiz haberler, söz konusu saldırıların tamamının siyasal iktidar 

muhaliflerine ve bunlar içinde de neredeyse hepsinin siyasi yelpazenin solunda yer alan 

gruplara yöneldiğini göstermektedir. Söz konusu kolluk güçleri müdahaleleri neticesinde en az 

3267 yakalama/gözaltı işlemi yapılmıştır. Bu gözaltı işlemleri sonucunda en az 99 kez 

tutuklama kararı verilmiştir. İstatistiklere göre yakalama/gözaltı işlemlerinin illere dağılımı şu 

şekildedir:  

Ankara 1149    İstanbul 971 

İzmir 214    Diyarbakır 120 

Malatya 110    Adıyaman 96 

Kocaeli 73    Aydın 47 

Bursa 60     Çanakkale 56  

Artvin 36     Hakkari 35     

Samsun 34    Adana 30  

Antalya 27    Elazığ 25     

Eskişehir 22    Şanlıurfa 21 

İstatistikler -tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi- toplantılara katılan yurttaşların Ankara’da daha 

fazla gözaltına alındığını göstermektedir. İstatistiklere göre OHAL’in sürdüğü iki yıl boyunca 

gün başına ortalama 4,66 yakalama/gözaltı işleminin yapıldığı görülmektedir. 

İstatistiklere göre yakalama/gözaltı işlemlerinin yoğun olduğu aylara illere göre aşağıda 

gösterilmiştir.  

Mayıs 2017    2016 Kasım     2017 Mart 

                          
Tablo-9 
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    2016 Ekim     2017 Ekim          2017 Kasım  

                         
Tablo-10 

En çok yakalama/gözaltı işleminin yapıldığı ay 2017 yılı Mayıs ayı olmuştur. Bu ayda özellikle 

İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerinde yapılan yakalama/gözaltı işlemleri dikkat çekmektedir. Bu 

ayı 275 yakalama/gözaltı işlemi ile 2016 yılı Ekim ayı izlemektedir ve 10 Ekim Ankara 

Katliamının birinci yıldönümünde yapılan anma ve protesto gösterilerinin 104 yakalama/gözaltı 

işlemi ile başta Ankara olmak üzere Türkiye genelinde engellendiği görülmektedir. 2017 yılı 

Kasım ayında özellikle KHK ile ihraç oldukları için açlık grevinde bulunan Nuriye Gülmen ve 

Semih Özakça’ya yapılan destek eylemlerine yönelik müdahalelerin çokluğu ile 

Adıyaman’daki tütün protestolarına yönelik müdahaleler görülmektedir. 2017 yılı Mart ayında 

ise valilikler tarafından yasaklanan 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliklerine müdahale 

edildiği anlaşılmıştır.  

Böylece siyasi iktidara yönelik protestoların gerçekleşeceği önemli gündemlere dair toplantı ve 

gösterilerde kolluk güçleri müdahalelerinin de artış gösterdiği ve buna bağlı olarak da 

yakalama/gözaltı işleminin arttığı tespit edilmektedir. Nitekim bu tarihlerde gerçekleşen 

yakalama/gözaltı işleminin, ay başına düşen ortalamanın (136,2) çok üzerinde olduğu 

görülmektedir.  

İstatistiklere göre en az 79 kez sivil gruplar tarafından toplantı özgürlüğünü kullanan yurttaşlara 

saldırı gerçekleşmiştir. Bu saldırılara kimi zaman kolluk güçlerinin müdahalesi de eşlik 

etmiştir. Bu müdahalalerin 51’i, yani büyük çoğunluğu Nisan 2017 Halk Oylaması ile Haziran 

2018 seçimleri öncesinde gerçekleşmiştir. İstatistiklere göre valilikler tarafından en az 81 kez 

toplantı, gösteri veya basın açıklaması yasağı alınmıştır. En az 22 kez ise sosyal ve kültürel 

etkinlikler yasaklanmıştır. Buna göre valiliklerin ya genel anlamda tüm ilde toplantıları 

tamamen yasakladıkları ya da bazı özel yasaklama kararları ile bazı etkinlikleri 

yasaklamışlardır. Aynı zamanda pek çok kez tiyatro veya panel gibi etkinlikler de özel 

yasaklama kararı ile yasaklanmıştır. Her iki başlıktaki özel yasaklama kararlarının tamamı 

siyasi iktidar muhalifi gruplar tarafından düzenlenen etkinliklerdir.  

Sendika.org verilerine göre yurttaşlar hakkında 219 kez idari soruşturma açılmış veya yaptırım 

uygulanmıştır. Aynı zamanda 377 kez adli bir soruşturma, kovuşturma veya mahkûmiyet ile 

karşı karşıya kalınmıştır. Bununla birlikte en az 7 kez iktidar yanlısı gösterilere katılmaya 

zorlanmışlardır. Bu haberler genellikle 15 Temmuz yıldönümü kutlamalarında kamu 

çalışanlarına yönelik zorlamaları içermektedir. Raporun özellikle adli ve idari süreçlere yönelik 
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bu kısmı önemli eksiklikler içermektedir. Söz konusu eksikliklerin çeşitli bakanlıklara 

yapılacak başvurular yoluyla tamamlanması düşünülmektedir.7  

İstatistiklere göre OHAL süresince en fazla ihlal yaşanan ay 2016 yılı Kasım ayıdır. 2016 

yılının Kasım ayının en önemli özelliği HDP’ye yönelik operasyonların başladığı tarih 

olmasıdır. Bu operasyonlar ile birlikte eş zamanlı olarak her türlü protestoya müdahale edildiği 

görülmektedir.  

Bu ay boyunca yaşanan ihlaller kentlere göre şu şekildedir.  

 
Tablo-118 

Sonuç 

İstatistikler bir bütün halinde değerlendirildiğinde OHAL’den gelen yetkilerin hiçbir yasal 

koşul oluşmamasına rağmen düzenli olarak muhaliflere karşı kötüye kullanıldığı, böylece 

toplantı özgürlüğüne yönelik müdahalelerin sıradanlaştığı ve aynı zamanda yaygınlaştığı 

görülmektedir. Bu yaygınlık sonucudur ki; Tablo-6’da tarih sırasına göre verilen istatistikler 

özellikle OHAL’in sonuna doğru toplantı özgürlüğü ihlali sayısında ciddi bir düşüş olduğunu 

göstermektedir. Ancak incelediğimiz haberler neticesinde, bu düşüş karşısında sorunsuz şekilde 

gerçekleşen toplantı sayısının artmadığı da anlaşılmaktadır. Doğal olarak toplantı özgürlüğü 

ihlali sayısındaki düşüş, toplantı özgürlüğünü kullanan kişi sayısının giderek azaldığı anlamına 

gelmektedir. Bununla birlikte OHAL’in sonuna doğru yaşanan süreç OHAL sonrasına da 

etkilerini göstermiş, kolluk güçlerinin müdahaleleri devam ederken toplantı ve gösteri hakkının 

sorunsuz kullanımı giderek istisna hale gelmiştir. 

 

 

 

 

                                                             
7 Öte yandan İçişleri Bakanlığı bilgi edinme başvurusunu reddetmiştir. 
8Sendika.org verileri üzerinden hazırladığımız istatistiklere dair tüm tablolar ilerleyen günlerde 
www.toplumsalhukuk.net internet adresinde yayımlanacaktır. 
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1 NUMARALI RAPOR EKİ 

VALİLİK 2911 YASAKLAMA KARARLARI 

 

 

I. KARADENİZ BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI  

 

1. Bolu: Valiliğe ait internet sitesinde yasaklama kararı bulunmamaktadır ancak basında yer alan 

haberlere göre 25.10.2016 tarihli Valilik kararı şu şekildedir:“İnsanların toplu olarak 

bulundukları açık ve kapalı alanlarda yapılan toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri 

faaliyetlerde, terör örgütleri tarafından temel hak ve hürriyetlerin istismar edilmesi suretiyle 

gerçekleştirilebilecek saldırıların önlenmesi, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu 

düzeninin ve esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin 

korunması amacıyla Bolu il sınırları içinde;2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu 

kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü 

toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri 

Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında umuma açık yerlerde düzenlenecek oyun, temsil ve 

çeşitli şekillerdeki gösteriler, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11 inci maddesinin 

verdiği yetkiye istinaden, 21 Ekim 2016 tarihinden başlamak üzere Olağanüstü Hal süresince 

Valilik iznine bağlanmıştır.Kamu kurum ve kuruluşlarının umuma açık yerlerde yapacağı 

etkinlikler de Valilik iznine tabidir.Yukarıda belirtilen hususlara uyulmaması halinde, ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlem yapılacaktır.Kamuoyuna saygıyla 

duyurulur.”9 

 

2. Zonguldak: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

3. Karabük: 23.11.2016 tarihli Valilik kararı şu şekildedir: “Anayasa ile kurulan hür demokrasi 

düzenini, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketleri 

sebebiyle ülke genelinde 21/07/2016 tarihinde ilan edilen Olağanüstü Hal, 19/10/2016 

tarihinden itibaren (90) gün süre ile uzatılmıştır.FETÖ/PDY, PKK/KCK, DEAŞ ve DHKP/C 

başta olmak üzere terör örgütlerinin bir takım provoke faaliyetlerle halkımızı karşı karşıya 

getirmeye yönelik eylem ve faaliyetler içerisinde olduğu bilinmektedir.Bu nedenle; 2935 sayılı 

Olağanüstü Hal Kanunun Tedbirler başlıklı 11. maddesinde “Kapalı ve açık yerlerde yapılacak 

toplantı ve gösteri yürüyüşlerini yasaklamak, ertelemek, izne bağlamak veya toplantı ve gösteri 

yürüyüşlerinin yapılacağı yer ve zamanı tayin, tespit ve tahsisi etmek, izne bağladığı her türlü 

toplantıyı izletmek, gözetim altında tutmak veya gerekiyorsa dağıtmak” hükmü gereğince, 

İlimiz genelinde olağanüstü hal (OHAL) süresince provoke edilebilecek eylem ve faaliyetlerin 

önlenebilmesi amacıyla açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma 

eylemi ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri izne bağlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile 

duyurulur.”10 

 

4. Bartın: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

5. Kastamonu: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamış ancak 

basında yer alan haberlere göre 9 Mart 2018 ile 9 Nisan 2018 tarihleri arasında kent merkezi ve 

ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi yürüyüşler haricinde, her türlü gösteri 

yürüyüşünün yasaklandığı anlaşılmıştır.11  

 
                                                             
9 https://www.bolununsesi.com/haber/153062/boluda-toplanti-ve-yuruyusler-yasaklandi 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/621234/Bolu_da_gosteri_ve_yuruyuslere_izin_sarti.html# 
10 http://www.karabuk.gov.tr/kamuoyuna-saygi-ile-duyurulur 
11 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kastamonu-valiliginden-bir-ay-boyunca-yuruyus-ve-stant-acma-yasagi-
40766342 
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6. Çorum: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamış ancak 

basında yer alan haberlere göre 22 Nisan 2017 ile 20 Mayıs 2017 tarihleri arasında halk 

oylaması sonuçlarının protesto edileceği gerekçesiyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin izne 

bağlandığı anlaşılmıştır. Karar gerekçesinde şu ifadeler yer almıştır: “İçişleri Bakanlığı’ndan 

alınan bir yazıda 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilen Halkoylaması sonucunu protesto 

etmek amacıyla, Sol ve marjinal gruplar ile terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından sosyal 

medya üzerinden toplanma çağrıları yapıldığı, özellik tencere, tava düdük çalma gibi ses 

çıkarma eylemleri ile Halkoylaması sonuçlarının protesto edileceği, söz konusu eylemlerin 

bazı siyasi partilerce de desteklenerek 1 Mayıs Emek ve Dayanışma gününe kadar canlı 

tutulmaya çalışılabileceği, eylemlerin terör örgütlerince provoke edilerek ülke genelinde ‘Gezi’ 

benzeri kitlesel eylemlere dönüştürülme gayreti içinde oldukları bilgisi edinilmiştir. Bu 

bağlamda; ilimizde genel güvenliğinin sağlanması, asayişin ve kamu düzeninin korunması, 

devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ve başkalarının hak ve hürriyetlerinin 

korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla, Çorum İl Genelinde, Açık 

Yerlerde Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, her türlü Protesto eylemi, Oturma eylemi, 

Basın Açıklaması, Yürüyüş, Stant Kurma, İmza Kampanyası ve Bildiri Dağıtma gibi etkinlikler 

20 Mayıs 2017 tarihine kadar Valilik iznine bağlanmıştır”12  

 

7. Sinop: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamış ancak basında 

yer alan haberlere göre kent merkezinde toplantı ve gösteri yürüyüşünün yasaklandığı 

görülmüştür. Haberlere göre Valiliğin gerekçesi şu şekildedir: “… vatandaşlarımızın günlük iş 

ve işlemlerinde yoğun olarak kullandığı yerler olduğu ile ayrıca trafik yoğunluğu 

bulunduğundan normal hayatın akışını etkileyebileceği değerlendirildiğinden ve müessif 

olaylara sebebiyet verilebileceği gerekçesi ile…”13 

 

8. Samsun: 07.12.2016 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler OHAL süresince 

izne bağlanmıştır. Kararın gerekçe kısmı şu şekildedir: huzur ve güvenliğin sağlanması, kişi 

dokunulmazlığı, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak 

ve özgürlüklerinin korunması amacıyla…”14 

 

9. Amasya : Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

10. Gümüşhane : Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

11. Bayburt : 28 Kasım 2016 tarihli Valilik kararına göre “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteriş 

Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda 

yapılacak her türlü toplantı, gösteri yürüyüşleri ve basın açıklamaları ile 2559 sayılı Polis 

vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1 ınci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda 

düzenlenecek oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteriler 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanununun 11 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden 5442 sayılı Kanunun 10 uncu 

maddesine göre önceden izin alınarak gerçekleştirilecektir.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Bu nedenle, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzenini ve esenliğinin korunması, suç 

işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla”15 

 

12. Tokat:  

 

Valiliğin internet sitesinde farklı tarihlerde yasaklama kararlarının alındığı görülmüştür. 16 

Eylül 2016 tarihli duyuruya göre 16-19 Eylül 2016 tarihleri arasında toplantı ve gösterilerin 

yasaklandığı görülmüştür. Valilik kararının gerekçesi şu şekildedir: “Son günlerde 

                                                             
12 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kastamonu-valiliginden-bir-ay-boyunca-yuruyus-ve-stant-acma-yasagi-
40766342 
13 https://www.vitrinhaber.com/gundem/sinop-valiligi-ohalde-aciklama-yok-h18704.html 
14 http://www.samsun.gov.tr/gosteri-ve-basin-aciklamasi 
15 http://www.bayburt.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-duyurusu 



Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

17 
 

PKK/KCK terör örgütü tarafından bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırılarda bir çok şehit 

ve yaralananların olduğu, DAEŞ terör örgütü tarafından daha önce düzenledikleri terör 

saldırıları nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybettiği ve pek çoğunun da 

yaralandığı, yine DAEŞ terör örgütünün ve ülkemizdeki sol franksiyonlu grupların 

gerçekleştirdikleri toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri etkinliklerde 

sansasyonel eylem girişiminde bulunabilecekleri değerlendirilmektedir.”16 

 

5 Aralık 2017 tarihli duyuruya göre toplantı ve gösteriler kent merkezinde Valilik, ilçelerde ise 

kaymakamlık iznine bağlanmıştır. Kararın gerekçe kısmı şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, 

kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal 

güvenliğinin korunması amacıyla”17 

 

20 Aralık 2017 tarihli Valilik duyurusuna göre Zile ilçesindeki tüm etkinlikler yasaklanmıştır. 

Kararın gerekçesi şu şekildedir: “…huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, 

kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla…” 
18 

19 Mart 2018 tarihli Valilik duyurusuna göre Almus ilçesi Ataköy beldesinde 25.03.2018-

03.04.2018 tarihleri arasındaki tüm etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin 

sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için”19 

 

Bununla birlikte Valilik sitesinde bulunmayan bir yasaklama kararına göre iş cinayetinde 

hayatını kaybeden Duran Baysal’ın ölüm yıldönümünde, Baysal’ın köyünde yapılmak istenilen 

her türlü etkinliğin 5 gün süreyle yasaklandığı anlaşılmıştır. Habere göre kararın gerekçesi 

yukarıdaki gerekçelerle kelimesi kelimesine aynıdır. 20 

 

13. Ordu: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamış ancak basında 

yer alan haberlere göre Tüm-Köy Sendikası’nın yapmak istediği mitingin sendikanın tüzel 

kişiliği bulunmadığı gerekçesiyle yasaklandığı görülmüştür.21 

 

14. Giresun: 28 Ekim 2016 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler OHAL 

süresince izne bağlanmıştır. Kararın gerekçe kısmı şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi 

dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla”22 

 

15. Trabzon: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

16. Rize: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamış ancak basında 

yer alan haberlere göre Cerattepe’de yapılacak maden projesinin iptal davası öncesi kentte 

yapılacak tüm etkinliklerin yasaklandığı görülmüştür. Habere göre kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “mevcut huzur ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile 

vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması amacı…”23 

 

17. Artvin:  

 

                                                             
16 http://www.tokat.gov.tr/duyuru1 
17 http://www.tokat.gov.tr/duyuru3 
18 http://www.tokat.gov.tr/basin-duyurusu5 
19 http://www.tokat.gov.tr/ilimiz-almus-atakoy-beldesinde-uygulanacak-yasaklama-karari-duyurusu 
20 https://www.gazeteduvar.com.tr/gundem/2018/03/01/is-cinayeti-anmasina-valilik-engeli/ 
21 http://sendika63.org/2017/09/ordu-valiliginden-findik-mitingine-yasak-tum-koy-sen-diye-bir-sendika-yok-
446595/ 
22 http://www.giresun.gov.tr/basin-duyurusu-toplanti-gosteri-yuruyusu-ve-basin-aciklamalari-izine-tabidir 
23 http://sendika63.org/2017/09/ordu-valiliginden-findik-mitingine-yasak-tum-koy-sen-diye-bir-sendika-yok-
446595/ 
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Artvin Valiliği’nin internet sitesinde toplantı ve gösterilerle ilgili toplam 17 

engelleme/yasaklama kararının bulunduğu görülmüştür.  

 

17 Eylül 2016 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 19.09.2016-19.10.2016 

tarihleri arasında yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “mevcut huzur ortamının 

devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması 

amacıyla”24 

 

18 Ekim 2016 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 19.10.2016 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “mevcut huzur 

ortamının devamı, kamu düzeninin bozulmaması ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin 

korunması amacıyla”25 

 

18 Kasım 2016 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 18 Kasım 2016 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”26 

 

16 Aralık 2016 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 16 Aralık 2016 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”27 

 

16 Şubat 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 16 Şubat 2017 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”28 

 

17 Nisan 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 17 Nisan 2017 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”29 

 

17 Mayıs 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 17 Mayıs 2017 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”30 

 

16 Haziran 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 16 Haziran 2017 

tarihinden itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “…bu 

etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”31 

 

15 Ağustos 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 15 Ağustos 2017 

tarihinden itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu 

etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”32 

 

14 Eylül 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 14 Eylül 2017 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”33 

 

                                                             
24 www.artvin.gov.tr/tc-artvin-valilgi-basin-aciklamasi 
25 http://www.artvin.gov.tr/tc-artvin-valiligi-basin-aciklamasi 
26 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basin-aciklamasi 
27 http://www.artvin.gov.tr/basin-aciklamasi 
28 http://www.artvin.gov.tr/tc-artvin-valiligi-basin-aciklamasi-16022017 
29 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basin-bildirisi 
30 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basin-aciklamasidir 
31 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basin-duyurusudur 
32 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiliginin-basin-aciklamasidir 
33 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiliginden-basin-aciklamasi 
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14 Kasım 2017 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 14 Kasım 2017 2016 

tarihinden itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu 

etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”34 

 

13 Ocak 2018 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 13 Ocak 2018tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”35 

 

18 Ocak 2018 tarihli Valilik kararına sadece diktatör isimli tiyatro oyununa verilen izinler 

kaldırılarak oyunun gösterimi yasaklanmıştır. Kararda gerekçeye yer verilmemiştir.36  

 

11 Şubat 2018 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 1 ay süresince kent 

merkezinde Valilik, ilçelerde Kaymakamlık iznine bağlanmıştır. Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “…bu etkinliklerin öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri 

gerekçesi…” 

 

14 Mart 2018 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 14 Mart 2018 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”37 

 

13 Nisan 2018 tarihli Valilik kararına göre tüm toplantı ve gösteriler 13 Nisan 2018 tarihinden 

itibaren 1 ay süreyle yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: ““…bu etkinliklerin 

öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesi…”38 

 

II. İÇ ANADOLU BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI  

 

18. Ankara:  
 

Ankara Valiliği’nin internet sitesinde toplantı ve gösterilerle ilgili toplam 19 

yasaklama/engelleme kararı olduğu görülmüştür.  

 

06 Ekim 2016 tarihli Valilik kararına göre Ankara kent merkezi olan Sıhhiye bölgesindeki 

önemli sokaklarda basın açıklaması yapılması yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Ankara İli sınırları içinde; huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla”39 

 

09 Ekim 2016 tarihli Valilik kararına göre 10 Ekim 2015 Ankara katliamının birinci yıl 

dönümünde yapılmak istenilen anma etkinliği yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“ilimiz sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla gerekli tedbirlerin alınması kapsamında40“ 

 

17 Ekim 2016 tarihli Valilik kararına göre “umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, 

açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösteriler” 17 Ekim 2016 tarihinden başlamak üzere 30.11.2016 

tarihine kadar yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Valiliğimize ulaşan istihbarı 

                                                             
34 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basin-bildirisii 
35 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basinn-duyurusu 
36 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basinn-aciklamasi 
37 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-baasin-aciklamasi 
38 http://www.artvin.gov.tr/artvin-valiligi-basin-aaciklamasi 
39 http://www.ankara.gov.tr/basin-aciklamalari-adi-altinda-yapilan-etkinlikler-hakkinda-valiligimizce-alinan-
tedbirlerle-ilgili-basin-duyurusu 
40 http://www.ankara.gov.tr/ankara-valiliginden-basin-duyurusu-09102016 
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bilgilere göre, yasadışı terör örgütlerinin ilimizde eylem arayışı içinde oldukları ve bazı 

hazırlıklar yaptıkları tespit edilmiştir. Özellikle insanların toplu olarak bulundukları açık ve 

kapalı alanlarda toplantı, gösteri yürüyüşleri ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiği 

tahmin edilmektedir.Bu nedenle, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzenini ve 

esenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla 

Ankara il sınırları içinde”41 

 

10 Ocak 2017 tarihli Valilik kararına göre açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, açıklama 

ve çeşitli şekillerdeki gösteriler ile basın açıklamaları 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Valiliğimize ulaşan istihbarı bilgilere göre, yasadışı terör 

örgütlerinin ilimizde eylem arayışı içinde oldukları ve bu amaçla hazırlık yaptıkları tespit 

edilmiştir. Özellikle insanların toplu olarak bulunduğu açık ve kapalı alanlarda yapılan 

toplantı, gösteri yürüyüşü ve benzeri faaliyetlerde eylem yapılmak istendiği tahmin 

edilmektedir. Bu nedenle, can ve mal güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin ve esenliğinin 

korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla Ankara il 

sınırları içinde…”42 

 

27 Mayıs 2017 tarihli Valilik kararına göre “Ankara İli genelinde bulunan cadde ve sokaklarda 

güneşin batımından sonra ateş yakmak suretiyle eylem yapılması, yüksek sesle çevreyi rahatsız 

edici şekilde şarkı, türkü, marş vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her 

ne suretle olursa olsun eylem yapılması” yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Ankara’da bulunan bazı cadde ve sokaklarda güneşin batmasından sonra gece geç saatlerde 

ateş yakarak, şarkı-türkü ve marş söyleyerek eylem yapıldığı görülmektedir. Bu durum 

vatandaşlarımızı tedirgin etmekte, kamu düzeni ve güvenliğini bozmakta, terör örgütlerinin 

eylem yapan topluluklara yönelik bombalı saldırı yapma riskini artırmakta ve güvenlik 

güçlerinin bu olaylara müdahalesini zorlaştırmaktadır.”43 

 

04 Temmuz 2017 tarihli Valilik kararına göre Ankara kent merkezinde bulunan Kızılay 

bölgesinde geceli/gündüzlü (24 saat esasına göre); çevreyi rahatsız edici şekilde yüksek sesle 

şarkı, türkü, marş vb. söylenmesi, slogan atılması veya her ne suretle olursa olsun toplantı, 

basın açıklaması vb. eylem yapılması yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Bu 

durum, bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturmasına; bu bölgenin 

marjinal gruplarca kazanılmış eylem alanı olarak görülmesine; basın açıklaması adı altında 

düzenlenen her türlü eylem/etkinliklerin yapıldığı bu yerlerin ve çevresinde bulunan alanların, 

halkın yaya olarak yoğun bir şekilde kullandığı alanlardan/yerlerden olması sebebiyle katılımcı 

grup/şahıslar ile yayaların geçişi esnasında sözlü/fiziksel istenmeyen olayların yaşanmasına 

yol açmaktadır.Bu hâliyle yukarıda sayılan eylem ve etkinliklerin, toplumun geniş kesimlerine 

sirayet potansiyeli taşıdığı için toplumsal güvenliği tehlikeye düşürebileceği 

değerlendirilmektedir.Ayrıca terör örgütleri (DEAŞ-PKK/KCK) tarafından bu türden 

toplantılara yönelik eylem yapılabileceği istihbaratı”44 

 

02 Ağustos 2017 tarihli Valilik kararına göre Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık 

alanlarda, 2017 Ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser ve bu 

gibi toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Bu tür eylemlerin, 

mevsim şartları da göz önünde bulundurulduğunda hava sıcaklığından dolayı vatandaşların 

parkları yoğun olarak tercih etmesinden dolayı çevreye rahatsızlık verebileceği, DEAŞ terör 

                                                             
41 http://www.ankara.gov.tr/umuma-acik-alanlarda-yapilacak-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-gecici-olarak-
yasaklanmasina-iliskin-basin-duyurusu 
42 http://www.ankara.gov.tr/umuma-acik-alanlarda-yapilacak-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-gecici-olarak-
yasaklanmasina-iliskin-basin-duyurusu 
43 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-24052017 
44 http://www.ankara.gov.tr/basin-aciklamasi-adi-altinda-toplanti-gosteri-yuruyusu-turunden-eylem-ve-
etkinliklerin-yasaklanmasina-iliskin-aciklama 
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örgütü ve benzeri örgütlerin, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, 

böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.”45 

 

04 Eylül 2017 tarihli Valilik kararına göre Kürdistan Bölgesi Bağımsızlık Referandumu ve 

Türkiye – Kürdistan Bölgesi İlişkilerinin Geleceği konferansı yasaklanmıştır. Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Söz konusu konferansın, terör örgütü tarafından kitleleri örgütsel 

talepleri doğrultusunda harekete geçirmek için bir fırsat olarak görülerek istismar edilmeye 

çalışılabileceği, konferansa katılacakların terör örgütlerinin hedefi olabilecek kişiler ve diğer 

vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye düşüreceği, bu tip etkinliklerin provoke edilerek 

terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği ve böylelikle kamu güvenliğini tehlikeye 

düşürebileceği değerlendirilmektedir. Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen gelişmeler 

başta olmak üzere, terör örgütleri mensuplarınca söz konusu etkinliğe yönelik sansasyonel 

eylem girişiminde bulunabileceği şeklinde istihbari bilgiler bulunmaktadır. Ayrıca, birtakım 

toplumsal duyarlılıklar nedeniyle toplantıya katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak 

bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara da neden olabileceği 

değerlendirilmektedir.”46 

 

18 Eylül 2017 tarihli Valilik kararına göre Ankara kent merkezinde bulunan Kızılay 

bölgesindeki geceli/gündüzlü (24 saat esasına göre) yüksek sesle çevreyi rahatsız edici şekilde 

şarkı, türkü, marş, vb. sloganlar atmak suretiyle toplantı, basın açıklaması vb. her ne suretle 

olursa olsun eylem yapılması yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “bu durumun 

bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturduğu ve bu bölgenin 

marjinal gruplarca kazanılmış eylem alanı olarak görüldüğü, basın açıklaması adı altında 

düzenlenen her türlü eylem/etkinliklerin yapıldığı bu yerler ve çevresinde bulunan alanların, 

halkın yaya olarak yoğun bir şekilde kullandığı (Eğitim kurumları, yemek ihtiyaç alanları, ticari 

faaliyet alanları vb.) alanlardan / yerlerden olması sebebiyle katılımcı grup / şahıslar ile 

yayaların geçişi esnasında sözlü / fiziksel istenmeyen olayların yaşandığı, bu haliyle yukarıda 

sayılan eylem ve etkinlikler toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıdığından 

toplumsal güvenliği tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.Ayrıca, toplumsal güvenliği 

tehlikeye düşüren ve terör örgütleri (DEAŞ-PKK/KCK) tarafından bu türden toplantılara 

yönelik eylem istihbaratının yapılması da göz önüne alındığında”47 

 

02 Ekim 2017 tarihli Valilik kararına göre Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık 

alanlarda 2017 Ekim ayı boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu 

etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Bu tür eylemlerin, vatandaşların 

parkları yoğun olarak tercih etmeleri nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceği; DEAŞ terör 

örgütü vb. örgütlerin katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle 

kamu güvenliğini tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.”48 

 

2 Kasım 2017 tarihli Valilik kararına göre Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık 

alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren üç (3) ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma 

toplantısı, konser vb. toplu etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Bu 

tür eylemlerin, vatandaşların istirahat ve dinlenme amacıyla kullanılan parkları yoğun olarak 

tercih etmeleri nedeniyle çevreye rahatsızlık verebileceği; terör örgütleri tarafından, 

katılımcılar ve vatandaşlara yönelik olarak eylem yapılabileceği ve böylelikle kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunmasının tehlikeye düşebileceği değerlendirilmektedir.”49 

 

                                                             
45 http://www.ankara.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-yasagi-hakkinda-basin-duyurusu 
46 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu 
47 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-25092017 
48 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-02102017 
49 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-02112017 
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15 Kasım 2017 tarihli Valilik kararına göre 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Büyülü Fener 

Sinema Salonunda Alman LGBT Film Günleri yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “…halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip 

bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle 

kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin 

karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbarî bilgiler göz 

önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona 

katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı 

kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği 

değerlendirilmektedir.”50 

 

19 Kasım 2017 tarihli Valilik kararına göre “18 Kasım 2017 tarihinden itibaren süresiz olarak 

LGBTT_LGBTİ vb. örgütler tarafından ilimizin muhtelif yerlerinde birtakım toplumsal 

hassasiyet ve duyarlılıkları içeren sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, sergi vb. 

etkinlikler” yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “halkın sosyal sınıf, ırk, din, 

mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine 

kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın 

tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın 

ve ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz 

önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara 

yönelik olarak; birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki 

gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.51” 

 

06 Aralık 2017 tarihli Valilik kararına göre Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve İdris 

Baluken’in duruşması nedeniyle 06-07-08 Aralık 2017 tarihlerinde,  başta Sincan 

Cezaevi/Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi ile Ankara Adliyesi önü ve çevresi olmak üzere 

Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, oturma 

eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylem/etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “Söz konusu dava duruşmaları ile ilgili olarak, Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü 

ile Ankara Adliyesi önü ve çevresinde oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından 

suistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği; terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve 

vatandaşlara yönelik eylem yapılabileceği; böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, 

genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye 

düşürebileceği değerlendirilmektedir.”52 

 

07 Aralık 2017 tarihli Valilik kararına göre Dikmen’de bulunan Nazım Hikmet Kültür 

Merkezinde düzenlenmek istenen “Söyleşi, Sarraf Davası, Off-shore belgeleri, Yolsuzluklar, 

Halk ne yapmalı?” isimli söyleşi yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “halkın 

sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer 

bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği 

açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü 

gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbarı bilgiler göz önünde 

bulundurulduğunda, yapılmak istenen söyleşi/toplantı etkinliğinin, organizasyona katılacak 

olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler 

tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği 

değerlendirilmektedir.”53 

 

17 Ocak 2018 tarihli Valilik kararına göre Selahattin Demirtaş’ın duruşmasının bulunması 

nedeniyle 17.01.2018 tarihinde, başta Sincan Cezaevi / Adliyesi Kampüsü önü ve çevresi olmak 

                                                             
50 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-15112017 
 
51 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-15112017 
52 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-06122017 
53 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-06122017 
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üzere Ankara genelinde umuma açık alanlarda, kanuna aykırı her türlü toplanma, yürüyüş, 

oturma eylemi, anma toplantısı ve bu gibi eylemler, etkinlikler yasaklanmıştır. Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Konu ile ilgili olarak Sincan Cezaevi /Adliyesi Kampüsü ile Ankara 

Adliyesi önü ve çevresinde bir araya gelenlerden oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri 

tarafından suiistimal edilerek muhtemel hedef teşkil edeceği, terör örgütleri tarafından, 

katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem yapabileceği, böylelikle kamu düzeni, suç 

işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.”54 

 

22 Ocak 2018 tarihli Valilik kararına göre 28.01.2018 günü Çankaya ilçesindeki Hacı Bektaş 

Veli Anadolu Kültür Vakfı Ali Doğan Sahnesi’nde “Sadece Diktatör” adlı tek kişilik tiyatro 

oyunu yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep 

veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik edeceği; bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın 

tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın 

ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği 

göz önünde bulundurulduğunda”55 

 

22 Ocak 2018 tarihli Valilik kararına göre “21 Ocak 2018 tarihinden itibaren, ‘Zeytin Dalı 

Operasyonu’ devam ettiği sürece park, bahçe, genel yollar, kamu binalarının önleri ve umuma 

açık alanlarda düzenlenecek açık ve kapalı yer toplantıları, basın açıklamaları, açlık grevi, 

oturma eylemi, konser, şenlik, şölen ve benzeri eylem ve etkinlikler” yasaklanmıştır. Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Bu tür eylemlerin, umuma açık alanları, meydanları, yolları, 

parkları ve diğer dinlenme mekânlarını kullanan vatandaşlarımız ile eylemi gerçekleştiren 

şahıslar arasında, istenmeyen olayların yaşanmasına yol açabileceği; bu eylemler sırasında, 

terör örgütlerinin katılımcılar ve vatandaşlarımıza yönelik olarak bombalı eylemler 

yapabileceği yönünde istihbari duyumlar alınmaktadır.” 56 

 

28 Haziran 2018 tarihli Valilik kararına göre Komünist LGBT (Lezbiyen, gay, biseksüel ve 

transseksüel) organizesinde; 28.06.2018 günü saat 19.30’da Çankaya ilçesinde bulunan Nazım 

Hikmet Kültür Merkez’inde “Onur” (Pride) gerçekleştirilmek istenen film gösterimi 

yasaklanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya 

bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kin ve 

düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın 

tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem 

arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbari bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, 

yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak; birtakım 

toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve 

provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”57 

 

Bununla birlikte Ankara’da yer alan yasaklama kararlarının bir kısmının Valilik internet 

sitesinde duyurulmadığı tespit edilmiştir. Yaptığımız araştırmalarda 06.07.2017, 31.07.2017, 

25.09.2017, 29.09.2017 ve 30.10.2017 tarihli olmak üzere toplam 5 adet yaptırımı 

uygulandığı ancak Valilik internet sitesinde bu tarihli bir yasaklama kararı bulunmadığı 

anlaşılmıştır.  

 

Bununla birlikte basında yer alan ancak Valiliğe ait internet sitesinde yer almayan yasaklar:  

 

                                                             
54 http://www.ankara.gov.tr/hdp-es-genel-baskani-selahattin-demirtasin-katilacagi-durusmalarla-ilgili-
yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu 
55 http://www.ankara.gov.tr/sadece-diktator-adli-tiyatro-oyununu-yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu 
56 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-22012018 
57 http://www.ankara.gov.tr/yasaklama-kararina-iliskin-basin-duyurusu-28062018 
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KESK’in “İşimize geleceğimize sahip çıkıyoruz” sloganı ile 15 Ekim’de gerçekleştireceği 

miting, Ankara Valiliği tarafından “güvenlik” gerekçesiyle yasaklandı. 58 

 

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenmek istenen OHAL ve Kanun Hükmünde 

Kararnamelerle (KHK) ilgili bir açık oturum, OHAL gerekçesiyle yasaklandı. 59 

 

19. Eskişehir:  

 

19 Nisan 2018 tarihli Valilik kararına göre kapalı ve açık yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri 

ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın açıklaması, anma töreni, stand 

açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza masası açma,  oturma eylemi, çadır 

kurma, protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği gibi her türlü etkinlik ile ekonomik 

kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, 

bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, poster ve pankart taşınması ve asılması 19 Temmuz 

2018 günü saat 01.00’ a kadar, Tepebaşı ve Odunpazarı ilçelerinde Valilik, diğer ilçelerimizde 

kaymakamlıkların iznine bağlanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Terör örgütlerinin 

planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, 

basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya 

gelmelerinin önlenmesi, Eskişehir genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli güvenlik, kamu 

düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez 

bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile 

düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini güvence altına almak amacıyla”60 

 

Eskişehir Valiliği’nin internet sitesinde sadece tek yasaklama kararı bulunmaktadır. Ancak 

Eskişehir Valiliği’nin OHAL süresi boyunca farklı yasaklama kararları aldığı bilinmektedir. 

Eskişehir Valiliğince 10 Ağustos 2016 tarihinde “kapalı ve açık yer toplantılarını ve gösteri 

yürüyüşlerini, stand açma (ticari istisnalar hariç) oturma eylemi, çadır kurma, basın açıklaması 

vb. faaliyetlerin tamamı Olağanüstü hal süresince Valiliğimizin ve Kaymakamlıklarımızın 

iznine bağlanması ve izinsiz yapılan bu tür tüm faaliyetlerin yasaklanması” kararı alınmıştır. 61 

Bu habere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: “FETÖ/PDY Terör örgütü planlarının bertaraf 

edilmesi özellikle açık alanlarda yapılacak gösteri yürüyüşleri, stant açma, oturma eylemi, 

çadır kurma, basın açıklamaları vb. etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya 

gelmemesi, tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, 

Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla” 

 

 

Basında yer alan haberlerde de bazı etkinliklerin Valilik tarafından OHAL gerekçesiyle 

yasaklandığı anlaşılmıştır.  

 

14 Nisan 2018 tarihli habere göre çocuk istismarına karşı başlatılmak istenen imza 

kampanyasına valilik ‘genel güvenlik’ gerekçesiyle izin vermedi. Habere göre kararın gerekçesi 

şu şekildedir: “genel düzenlik ve kamu düzeni”62 

 

8 Ağustos 2016 tarihli bir habere göre Eskişehir Barış Akademisyenleri,nin Anadolu 

Üniversitesi Yunusemre Kampusu giriş kapısında saat 12.30’da yapacakları basın açıklaması 

                                                             
58 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
59 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
60 http://www.eskisehir.gov.tr/basin-aciklamasi-vb-etkinliklerin-izne-baglanmasi-hakkinda-yeni-duyuru 
61 https://www.esgazete.com/gundem/valilikten-ohal-genelgesi-h79323.html 
62 https://www.evrensel.net/haber/350106/istismara-karsi-cikmak-genel-guvenligi-bozuyormus 

https://www.esgazete.com/gundem/valilikten-ohal-genelgesi-h79323.html
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valilik tarafından yasaklandı. Akademisyenlere dün emniyet görevlilerince telefonla bildirilen 

yasakta OHAL gerekçe gösterildi.63 

 

24 Şubat 2018 tarihli habere göre Eskişehir’de yapılaması planlanan ‘Termik Santrale Hayır’ 

mitingi, valilik tarafından izin verilmemesi sebebi ile yapılamadı.64  

 

20. Konya:  

 

18 Ekim 2016 tarihli Valilik kararına göre toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın 

açıklamalarının OHAL süresince izne bağlı olacağı kararlaştırılmıştır. Kararda herhangi bir 

gerekçe bulunmamaktadır.65  

 

21. Niğde:  

 

Valilik internet sitesinde herhangi bir duyuru yer almamasına rağmen basında yer alan 

haberlerde toplantı ve gösterilerin 7 gün süreyle yasaklandığı görülmüştür.66 

 

22. Aksaray: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır.  

23. Nevşehir: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

24. Kırşehir: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

25. Kırıkkale : İnternet sitesinde herhangi bir duyuru yer almamasına rağmen basında yer alan 

haberlerde OHAL süresince toplantı ve gösterilerin izne tabi tutulduğu görülmüştür. 67 

26. Çankırı: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

27. Yozgat: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

28. Kayseri: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

29. Karaman: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

30.  Sivas: İnternet sitesinde herhangi bir duyuru yer almamasına rağmen basında yer alan 

haberlerde OHAL süresince toplantı ve gösterilerin izne tabi tutulduğu görülmüştür. 68 

III. MARMARA BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI  

 

31. Balıkesir: Valiliğe ait İnternet sitesinde herhangi bir duyuru yer almamasına rağmen basında 

yer alan haberlerde OHAL gerekçesiyle pikniklerin izne tabi tutulduğu ve 1 Mayıs İşçi Bayramı 

için yapılmak istenilen pikniklerin engellendiği görülmüştür. 69 

 

Aynı zamanda Valiliğin internet sitesinde yer almamasına rağmen 11.08.2016 tarihli habere 

göre Valilik tarafından verilen olur ile Edremit Kaymakamlığı tarafından Zeytinli Rock 

Festivali’nin önce yasaklandığı daha sonra ise yasağın kaldırıldığı görülmüştür. 70 

 

                                                             
63 http://m.bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/177618-eskisehir-de-baris-akademisyenlerinin-aciklamasina-
ohal-engeli 
64 http://www.milliyet.com.tr/eskisehir-de-termik-santrale-hayir-mitingi-eskisehir-yerelhaber-2618003/ 
65 http://konya.gov.tr/ilimizde-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-ile-basin-aciklamalari 
66 https://www.haber365.com.tr/gundem-haberleri/nigde-valiliginden-meral-aksenere-yasak-h47979.html 
67 http://www.milliyet.com.tr/ohal-suresince-gosteri-ve-yuruyusler-kirikkale-yerelhaber-1661746/ 
68 https://www.timeturk.com/sivas-ta-gosteri-yasagi/haber-354418 
69 https://www.evrensel.net/haber/317622/balikesirde-ohal-gerekcesiyle-piknik-yasagi 
70 https://www.haberturk.com/kultur-sanat/haber/1280583-zeytinli-rock-festivaline-ohal-yasagi-kaldirildi# 



Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

26 
 

32. Bilecik: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

33. Edirne:  

 

Valilik internet sitesinde bulunan 7 Kasım 2016 tarihli duyuruya göre “Protesto Eylemi, Oturma 

Eylemi, Basın Açıklaması, Yürüyüş, Stant Kurma, İmza Kampanyası ve Bildiri Dağıtma vb. 

etkinlikler, 04 Kasım 2016 ile 30 Kasım 2016 tarihleri arasında yasaklanmıştır”. Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “İlimizde geçmiş yıllarda meydana gelmiş toplumsal olaylar göz 

önüne alındığında karşı karşıya gelebilecek karşıt gruplar arasında çatışmaların olabileceği 

değerlendirilerek.”71  

 

Valilik internet sitesinde bulunan 2 Aralık 2016 tarihli duyuruya göre “Edirne İl Genelinde, 

Açık Yerlerde Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, her türlü Protesto Eylemi, Oturma 

Eylemi, Basın Açıklaması, Yürüyüş, Stant Kurma, İmza Kampanyası ve Bildiri Dağıtma 

vb.etkinlikler, 31.12.2016 tarihine kadar izne bağlanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının 

yaygınlaşmasını önlemek amacıyla.”72  

 

Valilik internet sitesinde bulunan 30 Aralık 2016 tarihli duyuruya göre “Edirne İl Genelinde, 

Açık Yerlerde Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, her türlü Protesto Eylemi, Oturma 

Eylemi, Basın Açıklaması, Yürüyüş, Stant Kurma, İmza Kampanyası ve Bildiri Dağıtma 

vb.etkinlikler, 18.01.2017 tarihine kadar izne bağlanmıştır.”. Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının 

yaygınlaşmasını önlemek amacıyla.”73  

 

Valilik internet sitesinde bulunan 20 Ocak 2017 tarihli duyuruya göre “Edirne İl Genelinde, 

Açık Yerlerde Yapılacak Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri, her türlü Protesto Eylemi, Oturma 

Eylemi, Basın Açıklaması, Yürüyüş, Stant Kurma, İmza Kampanyası ve Bildiri Dağıtma 

vb.etkinlikler, 1 Mart 2017 tarihine kadar izne bağlanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“genel güvenliğin, asayişin ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının 

yaygınlaşmasını önlemek amacıyla.”74  

 

34. İstanbul:  

 

Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanılmasa da çok sayıda 

yasaklama kararı olduğu basında yer alan haberlerden anlaşılmıştır. 

 

CHP tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul’daki bazı yasaklama kararları 

şunlardır:  

 

30.07.2016 Suruç Katliamı anmasına OHAL yasağı75 

Suruç Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için İstanbul’da yapılmak istenen “Hiçbir düş 

yarım kalmayacak” etkinliği Valilik tarafından OHAL gerekçe gösterilerek yasaklandı.  

 

11.12.2016 İstanbul’da her türlü eylem yasak 

İstanbul Valiliği “Valilik makamının 4 Kasım 2016 tarih ve 2016/2214 sayılı kararı gereği 5 

Kasım 2016-31 Aralık 2016 arasında her türlü açık ve kapalı toplantı, gösteri yürüyüşü, basın 

                                                             
71 http://www.edirne.gov.tr/bilgilendirme2 
72 http://www.edirne.gov.tr/bilgilendirme3 
73 http://www.edirne.gov.tr/bilgilendirme4 
74 http://www.edirne.gov.tr/bilgilendirme4 
75 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
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açıklaması, çadır kurma, stant açma, benzeri eylem-etkinlikler yasaklanmıştır.” şeklinde 

açıklama yaptı. 76 

 

03.03.2017 8 Mart’ta kadınlara OHAL yasağı  

İstanbul 8 Mart Kadın Platformu’nun “Yaşam hakkımız, özgürlüğümüz, bedenimiz, emeğimiz 

için Hayır” sloganıyla 5 Mart’ta Bakırköy’de gerçekleştirmek istediği 8 Mart mitingi Valilik 

tarafından yasaklandı. 77 

 

04.05.2017 Mimar Sinan Üniversitesi Sanat Festivali’ne ‘OHAL’ yasağı 

8-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan konserler, atölyeler, oditoryum 

etkinlikleri, dans gösterileri ve çeşitli oyunların yer alacağı MSGSÜ Sanat Festivali yasaklandı.  

78 

 

08.05.2017 LGBTİ Onur Yürüyüşüne yasak 

İTÜ’de yapılacak LGBTİ Onur Yürüyüşü, OHAL gerekçesiyle yasaklandı. 79 

 

14 Ocak 2017Artvin Cerattepe’de maden¬cilik faaliyetlerine karşı ”Artvin varsa ben de varım” 

sloganıyla başlatılan uluslararası kampan¬ya kapsamında Artvin STK ve Platformları’nın 

İstanbul’da düzenleyeceği konser Valilik tara¬fından yasaklandı. 80 

 

Bunun dışında basında yer alan ancak Valiliğe ait internet sitesinde yer almayan diğer 

yasaklama kararları ise şunlardır: 

 

1 Temmuz 2017  

İstanbul Valiliği, 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında LGBT yürüyüşünü 

yasaklandığını, bazı yolların trafiğe  kapatılacağını açıkladı.İstanbul Valiliği, Taksim'de yarın 

yapılacağı açıklanan 8. Trans Onur Haftası etkinlikleri kapsamında LGBT yürüyüşünü 

yasaklandığını, bazı yolların bu nedenle trafiğe  kapatılacağını açıkladı. Valilik, geçen Pazar 

günü yapılacak olan LGBT Onur Yürüyüşü'ne de izin vermemiş. Yürümek isteyenlere polis 

müdahale etmişti.81 

 

20 Ocak 2018  

Türkiye’nin en büyük gençlik şenliği "Genç Bi Şenlik’ Sömestr" bir gün kala İstanbul Valiliği 

tarafından iptal edildi. İstanbul Valiliği "şenliğe velilerin katılamayacak olması", alkol ve tütün 

ürünleri satışı olmamasına rağmen "alkol ve tütün kullanımını özendirdiği" gerekçesiyle şenliği 

iptal etti.82 

 

29 Haziran 2018  

İstanbul Valiliği, İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü “oluşabilecek muhtemel 

olumsuzlukları” gerekçe göstererek yasakladı. Onur Haftası Komitesi, “İstanbul Valiliği son 

iki yıldır Ramazan’a denk gelmeyen ve bu yıl hiçbir tehdit almamış yürüyüşümüzü 

yasaklayarak gösterdiği gerekçelerin sadece birer bahane olduğunu ve aslında Valilik kararının 

bizlere yöneltilen nefretin bir parçası olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır” açıklaması yaptı. 

İstanbul Valiliği, 1 Temmuz Pazar günü Taksim’de yapılacak LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü 

yasakladı. Valilik bu kararıyla İstanbul Onur Yürüyüşü’nü dördünce kez yasaklamış oldu.83 

                                                             
76 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
77 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
78 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
79 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
80 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/781244/OHAL_firsatciligi.html 
81 https://www.evrensel.net/haber/325187/istanbul-valiliginden-onur-yuruyusune-ikinci-yasak 

82 https://www.evrensel.net/haber/343735/genc-bi-senlik-istanbul-valiligi-tarafindan-iptal-edildi 
83 http://t24.com.tr/haber/istanbul-valiligi-onur-yuruyusunu-yasakladi,663647 

http://t24.com.tr/haber/istanbul-valiligi-onur-yuruyusunu-yasakladi,663647
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35. Kırklareli: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanılmamıştır. 

Ancak basında yer alan haberlerde Kırklareli Valiliği’nin işten çıkarılan Şişecam fabrikası 

işçilerinin Lüleburgaz-İstanbul yürüyüşünü ikinci gününde OHAL gerekçesiyle yasakladığı 

görülmüştür.84 

 

36. Kocaeli: Valiliğe ait internet sitesinde 2 adet yasaklama engelleme kararının bulunduğu 

görülmüştür. 

 

5 Kasım 2016 tarihli Valilik duyurusuna göre “Açık ve kapalı Toplantı, gösteri yürüyüşü, basın 

açıklaması, çadır kurma, stant açma vb.” eylem ve etkinliklerin,  05.11.2016-31.12.2016 

tarihleri arasında il genelinde yasaklanmasına karar verilmiştir. Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “Terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile 

Milli Güvenlik ve Kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi 

ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla”85 

 

23 Ocak 2018 tarihli Valilik duyurusuna göre “Zeytin Dalı Operasyonu” süresince, umuma 

mahsus açık ve/veya kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, anma 

toplantısı / toplanma, konser, şenlik, şölen ve bu gibi toplu eylem / etkinlikler Valilik iznine 

bağlanmıştır. Kararın gerekçesi şu şekildedir: “eylem / etkinliği gerçekleştiren katılımcı grup, 

şahıslar ile vatandaşlarımız, arasında sözlü ve fiziksel istenmeyen olayların yaşanmasıyla karşı 

karşıya geldiği de dikkate alındığında, terör örgütleri tarafından katılımcılar ve vatandaşlara 

yönelik olarak eylem yapabileceği, böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel 

sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye 

düşürebileceği değerlendirilmektedir.”86  

 

37. Bursa: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. Ancak 

basında yer alan haberlerde OHAL süresince tüm toplantıların Kaymakamlıkların izinlerine 

bağlandığı görülmüştür.87  

 

38. Tekirdağ: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır.  

 

39. Sakarya: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

Ancak basında yer alan haberlerde Sakarya Valiliği’nin 13 Nisan 2018 tarihinden itibaren 30 

gün süreyle stant açma imza toplama, çadır kurma, bildiri dağıtma vb.  eylem ve etkinliklerin 

yasaklandığı belirtilmiştir. Habere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: “güvenlik güçlerinin  

dikkatini buraya toplaması halinde ilimizde meydana gelen diğer suç türleriyle etkin mücadele 

edebilmesini  zafiyete uğratacağı değerlendirildiğinden”88 

 

40. Çanakkale: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır.  

 

41. Yalova: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

42.  Düzce: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

Ancak basında yer alan haberlerde Valiliğin kişiye özel bir eylem yasağı getirdiği görülmüştür. 

26 Şubat 2018 tarihli habere göre KHK ile ihraç edildiği için bir yıldır oturma eylemi yapan 

                                                             
84 http://bianet.org/bianet/siyaset/190822-luleburgaz-dan-istanbul-a-yuruyen-cam-iscileri-abluka-
altinda?bia_source=rss 
85 http://www.kocaeli.gov.tr/basin-duyurusu-05112016 
86 http://www.kocaeli.gov.tr/basin-duyurusu-bazi-etkinliklerin-izne-baglanmasi23012018 
87 https://www.olay.com.tr/bursa-valiliginden-kritik-karar-artik-yasak-84638h.htm 
88 http://www.sakaryayenigun.com.tr/48385-bunlari-yapmak-yasak-haberi.html 
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Alev Şahin’in eyleminin yasaklanması için tüm eylem ve yürüyüşlere yasak getirildiği 

belirtilmektedir.89  

 

 

IV. EGE BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI 

 

43. Afyonkarahisar: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı 

bulunmamaktadır. 

 

44. Manisa: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

45. İzmir: 08.12.2016 tarihli yasaklama kararına göre “Gündoğdu Meydanında "Haklar OHAL ve 

KHK’lerden önce gelir. İhraçlarınıza, açığa almalarınıza, sürgün ve cezalarınıza teslim 

olmayacağız." konulu yürüyüş ve açık hava toplantısı” yasaklamıştır. 90 

 

Kararın gerekçesinde şu ifadeler yer almaktadır:  

“…kamu düzenini, genel sağlığı veya başkalarının hak ve özgürlüklerini ciddi şekilde bozacak 

olaylara sebebiyet verilebileceği değerlendirildiğinden, gerçekleşmesi muhtemel, istenmeyen 

ve telafisi olmayan olayların meydana gelmesini önlemek amacıyla  11 Aralık 2016 Pazar günü 

12.00-17.00 saatleri arasında, Gündoğdu Meydanında düzenlenmek istenilen gösteri yürüyüşü 

ve açık hava toplantısının İzmir il sınırları içerisinde yapılması, aynı konu ile ilgili olarak stant 

açılması, afiş, pankart ve bildiri asılması veya dağıtılması İzmir Valiliğince yasaklanmıştır." 

 
Bununla birlikte Valiliğe ait internet sitesinde bulunmamakla birlikte sendikalar tarafından 23 
Aralık 2017 tarihinde düzenlenmek istenen OHAL karşıtı mitingin de OHAL gerekçesiyle 
yasaklandığı görüşmüştür. Habere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: “Kamu düzenini, 
başkalarının hak ve özgürlüklerini bozacak olaylara sebebiyet verilebileceği 
değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel, istenmeyen ve telafisi olmayan olayların 
meydana gelmesini önlemek amacıyla”91  
 

46. Aydın: Valiliğin internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamıştır.  

Ancak basında yer alan haberlerde Aydın Valiliği’nin 1 Eylül 2016 tarihinde gerçekleştirilen 

Dünya Barış Günü etkinliklerini92 ve 10.03.2018 tarihinden itibaren 30 gün süre ile kentteki 

tüm basın açıklaması, stant açma, bildiri dağıtma, konser ve benzeri etkinlikleri 30 gün süre ile 

yasakladığı görülmüştür. 93 Bununla birlikte Valiliğin referandum döneminde Hayır 

kampanyası için bildiri dağıtılmasını da yasakladığı görülmüştür.94  

 

47. Kütahya: 01.12.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasındaki gösteriler Valilik tarafından 

yasaklanmıştır.95 Valilik açıklamasının gerekçe kısmı şu şekildedir:  

“…Bu bağlamda terör örgütünün planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile 

Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi 

ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla…” 

 

01.11.2017 – 30.11.2017 tarihleri arasına ilişkin yasaklama kararı bulunmaktadır.96 Valilik 

açıklamasının gerekçe kısmı şu şekildedir: “…Bu bağlamda terör örgütünün planlarının 

                                                             
89 https://gazeteyolculuk.net/duzce-valiliginden-mimar-alev-sahin-icin-ozel-eylem-yasagi 
90 http://www.izmir.gov.tr/izmir-valiliginden-duyuru 
91 https://www.evrensel.net/haber/340495/izmirdeki-ohal-degil-demokrasi-mitingine-ohal-engeli 
92 https://www.haberler.com/aydin-da-gosteri-yuruyusleri-yasaklandi-8744793-haberi/ 
93 http://www.aydinyerel.com/2018/03/16/aydin-valiliginin-yasaklama-kararinin-hukuki-degerlendirmesi/ 
94 https://ilerihaber.org/icerik/valilik-hayir-propagandasini-uygunsuz-bularak-yasakladi-68169.html 
95 http://www.kutahya.gov.tr/aralik-ayi-yasaklama-ve-izne-baglama-karari 
96 http://www.kutahya.gov.tr/yasaklama-ve-izne-baglama-kararlari 
 

http://www.kutahya.gov.tr/yasaklama-ve-izne-baglama-kararlari
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bertaraf edilmesi, tesis olunan huzur ortamı ile Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin 

bozulmaması, Cumhuriyetin emel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla…” 

 

48. Muğla: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

49. Uşak: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

50. Denizli: 22.08.2016 tarihli karara göre olağanüstü hal süresince, “provoke edilebilecek eylem 

ve faaliyetlerin önlenebilmesi amacı ile açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın 

açıklamaları, oturma eylemleri ile her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlenmesi” izne 

bağlanmıştır.97 17.01.2018 tarihli güzergah belirleme, kısıtlama kararı bulunmaktadır. 98 

Kararda gerekçe yer almamaktadır. 

 

V. AKDENİZ BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI  

 

51. Adana: 30.01.2017 tarihli yasaklama kararı bulunmaktadır. 99Kararda Furkan Vakfı adı altında 

veya bunlarla irtibat/iltisaklı kişiler tarafından yapılacak gösteriler yasaklanmış ancak herhangi 

bir gerekçeye yer verilmemiştir.  

 

26.01.2018 tarihli izne bağlama kararı bulunmaktadır.100 Açıklamada şu ifadelere yer 

verilmiştir: “Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemiz sınırlar içinde ve/veya dışında güvenlik 

ve istikrarı sağlamak maksadıyla ülke güvenliğimize tehdit oluşturan ve Suriye'nin 

kuzeybatısındaki Afrin Bölgesinde bulunan çeşitli terör örgütü mensubu/unsurlarını etkisiz hale 

getirmek üzere 20.01.2018 Cumartesi günü saat 17.00'de ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ 

başlatıldı.Çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları tarafından sosyal medya üzerinde 

yapılan çağrılarla; söz konusu ‘Zeytin Dalı’ operasyonunu protesto etmek amacıyla ilimizin 

muhtelif yerlerinde bir takım eylem/etkinlik yapılacağı yönündeki paylaşımlarla toplanma 

çağrısında bulunulduğuna dair bilgiler elde edildi.Bu nedenlerle; İlimiz genelinde park/bahçe, 

genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda 26 Ocak 2018 

tarihinden itibaren ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ süresince, umuma açık veya kapalı yer 

toplantıları, basın açıklaması, açlık grevi, imza stantları, çadır kurma, oturma eylemi, anma 

toplantısı, konser, şenlik, şölen ve bu gibi eylem/etkinlikler 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 

11/c maddesine göre İlimiz sınırları içerisinde  huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, 

tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 17. maddesi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m 

maddesi hükümleri doğrultusunda Valiliğimizden izin alınarak yapılmasına karar alınmıştır.” 

 

 

52. Antalya: 04.11.2016 tarihli OHAL süresince “tamamının valiliğimizin ve 

kaymakamlıklarımızın iznine bağlanması ve izinsiz yapılacak her türlü faaliyetlerin tümünün il 

genelinde yasaklanması” kararı bulunmaktadır. 101 Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Bu 

kapsamda, terör örgütlerine ait planlarının bertaraf edilmesi, özellikle açık alanlarda 

yapılacak gösteri yürüyüşleri, stand açma, oturma eylemi, çadır kurma, basın açıklamaları vb. 

etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmemesi, tesis olunun huzur ortamı ile 

milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi 

ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla…”  

 

                                                             
97 http://www.denizli.gov.tr/denizli-valiligi-il-olaganustu-hal-burosunun-tedbirler-konulu-duyurusu 
98 http://www.denizli.gov.tr/toplanma-ve-gosteri-yuruyusu-yuruyus-guzergahi-acik-yer-toplantisininin-
yapilacagi-yerler-ve-tanitim-afislerinin-asilacagi-yerler-ile-ilgili-duyuru2 
99 http://www.adana.gov.tr/il-emniyet-mudurlugunun-toplanti-ve-gosteri-yuruyusleri-ile-ilgili-basin-bulteni 
100 http://www.adana.gov.tr/il-hukuk-isleri-sube-mudurlugunun-basin-bulteni 
101 http://www.antalya.gov.tr/izne-baglama-ve-yasaklama-karari 
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53. Burdur: İnternet sitesinde herhangi bir duyuru olmamakla beraber basında yasaklamaya 

ilişkin haberler yer almaktadır.102 Buna göre bazı bölgelerde toplantı ve gösteri düzenlemek 

yasaklanmıştır.  

 

54. Hatay:Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

55. Isparta: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

56. Kahramanmaraş: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı 

bulunmamaktadır. 

 

Ancak basında yer alan haberlerde valilik tarafından çeşitli tarihlerde yasaklama kararları 

olduğu anlaşılmıştır.  

 

19 Aralık 2017 tarihli habere göre Maraş Katliamının 38 yılında Kahramanmaraş Valiliği bir 

açıklama yaparak gösteri ve yürüyüşlerin 1 ay boyunca yasaklandığını duyurdu. Habere göre 

kararın gerekçesi şu şekildedir: “Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde tesis olan huzur ve 

güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla”103 

 

19 Aralık 2017 tarihli habere göre Kahramanmaraş Valiliği, Sivricehüyük Mahallesi'nde 

yapılan 25 bin kişilik konteyner kentinin yapımına karşı düzenlenecek her türlü toplanma, basın 

açıklaması, toplantı, yürüyüş, miting gibi eylemlere getirilen yasağı, güvenlik gerekçesiyle 

9'uncu kez uzattı. Böylece Valiliğin daha önce pek çok kez yasaklama kararı getirdiği 

anlaşılmıştır.104  

 

57. Mersin: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

58. Osmaniye: 10.11.2016 tarihli yasaklama kararı mevcuttur: “2911  sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu kapsamında, kapalı ve açık yerlerde yapılacak toplantı, meydan, sokak, 

yol ve park gibi umuma açık alanlarda her türlü gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları, 

stant açılması ile 2559 Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun Ek-1. Maddesi kapsamında 

umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösteriler vb. etkinliklerin, 

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11. Maddesi hükmü gereğince Olağanüstü Hal süresi 

boyunca Osmaniye il genelinde Valilik Makamının 05/11/2016 tarih ve 2016/108 sayılı olurları 

ile izin alınmadan yapılması YASAKLANMIŞTIR. Kamuoyuna Duyurulur.” Kararda herhangi 

bir gerekçeye yer verilmemiştir. 105  

 

 

VI. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI  

 

59. Ardahan: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

60. Ağrı: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

                                                             
102 https://www.youtube.com/watch?v=5x-OymyZYyc 
103 https://ilerihaber.org/icerik/maras-katliaminin-38yilinda-kahramanmarasta-gosteri-ve-yuruyus-yasagi-ilan-
edildi-65015.html 
104http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/651001/Kahramanmaras_ta_OHAL_yasagi_olagan_hale_geldi
.html# 
105 http://www.osmaniye.gov.tr/osmaniye-valiligi-yasaklama-karari 



Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

32 
 

Ancak basında 4 Ağustos 2016 tarihli haberde sendikalara gönderilen tebligatla, OHAL 

çerçevesinde tüm açık ve kapalı alan toplantılarının, imza stantı açma, çadır kurma ve basın 

açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığının bildirildiği görülmüştür.106   

 

61. Bingöl: Valiliğe ait internet sitesinde 2 adet yasaklama kararına rastlanılmıştır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 04 Eylül 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “İlimizde tesis 

olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel 

nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Ve 14. 

Maddelerine istinaden ilimiz genelinde 05-06-07/09/2016 tarihlerinde yapılacak olan her türlü 

miting, halk buluşması, açık hava toplantısı, gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, 

stand açma, çadır kurma vb. türdeki tüm etkinlikler YASAKLANMIŞTIR.” 107 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 05 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “Bu bağlamda 

İlimizde genel güvenliğin asayiş ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının 

yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 

2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun "Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler" başlıklı 

11. maddesinde tanımlanan yetkiye dayanılarak Bingöl İli genelinde kapalı ve açık yer 

toplantıları ve yürüyüşler ile basın açıklaması, oturma eylemi, kepenk kapatma, çadır kurma, 

stant açma, halk toplantısı adı altında yapılacak her türlü etkinlikler  ile toplantılar ve gösteri 

yürüyüşleri 13 Kasım 2016 tarihi saat 24:00'a kadar yasaklanmıştır.”108 

 

62. Bitlis: Valiliğe ait internet sitesinde 5 adet yasaklama/engelleme kararına rastlanılmıştır.  

Valilik internet sitesinde yer alan 08 Eylül 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “İl Genelinde 

yapılacak olan her türlü Yürüyüş. Miting, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Stant Açma. Çadır 

Kurma, Basın Açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma vb. türdeki tüm etkinlikler, 

bu etkinlikler öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 08-09/09/2016 

tarihlerinde İl Genelinde Valiliğimiz tarafından YASAKLANMASI hususunda karar 

alınmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Yapılması planlanan etkinlik terör örgütlerin 

propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla 

yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel 

ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği bu suretle kamu düzeninin ciddi 

şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir.109 

Valilik internet sitesinde yer alan 30 Eylül 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “İl Genelinde 

yapılacak olan her türlü Yürüyüş, Miting, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Stant Açma, Çadır 

Kurma, Basın Açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma vb. türdeki tüm etkinlikler, 

bu etkinlikler öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 01-02-

03/10/2016 tarihlerinde İl Genelinde Valiliğimizce YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “Yapılması planlanan etkinlik terör örgütlerin propagandasına dönüşebileceği, 

güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe 

gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa 

çıkarılmaya çalışılabileceği bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu 

övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir.”110 

Valilik internet sitesinde yer alan 23 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir:            Yapılması 

planlanan etkinlik terör örgütlerin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce 

terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve 

                                                             
106 https://www.evrensel.net/haber/286807/agrida-tum-toplantilar-yasaklandi 
107 http://www.bingol.gov.tr/04092016-basin-duyurusu-yasaklama 
108 http://www.bingol.gov.tr/toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerin-yasaklanmasi 
109 http://www.bitlis.gov.tr/yasaklama-karari 
110 http://www.bitlis.gov.tr/yasaklama-karari-onemli-duyuru 
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marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceİl 

Genelinde yapılacak olan her türlü Yürüyüş, Miting, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Stant 

Açma, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, Oturma Eylemi, Konser, Bildiri Dağıtma vb. türdeki 

tüm etkinlikler, bu etkinlikler öncesi ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle 

23-24-25-26-27-28-29 Kasım 2016 tarihlerinde il genelinde Valiliğimizce YASAKLANMIŞTIR. 

Kararın gerekçesi şu şekildedir: “İlimiz genelinde yapılması planlanan tüm eylem ve 

etkinliklerin terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa 

çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu 

övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir.”111 

Valilik internet sitesinde yer alan 23 Kasım 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “İlimiz Genelinde 

yapılacak olan her türlü Gösteri Yürüyüşü, Miting, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Stant 

Açma, Çadır Kurma, Basın Açıklamaları, Oturma Eylemi, Konser, Bildiri Dağıtma vb. türdeki 

tüm etkinlikler 22.11.2017 Çarşamba günü ile 21.12.2017 Perşembe günü de dahil olmak üzere 

(30) gün süre ile İl Merkezinde Valilikten İlçelerde ise Kaymakamlıklardan alınacak izne 

bağlanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Yapılması planlanan etkinliklerin terör 

örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik 

başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca 

sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu 

düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği 

değerlendirilmiştir.”112 

Valilik internet sitesinde yer alan 13 Nisan 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “İlimiz Genelinde 

yapılacak olan her türlü Gösteri Yürüyüşü, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları, Miting, Basın 

Açıklamaları, Afiş Asma, Pankart Asma, Bildiri ve El İlanı Dağıtma vb. 2935 sayılı Olağanüstü 

Hal Kanununu 3. Bölüm Şiddet Hareketlerinde Alınacak Tedbirler Başlıklı I I . maddesi (m) 

bendi gereğince 14.04.2018 tarihi ile 13.05.2018 tarihi de dâhil olmak üzere (30) gün süre ile 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE 

BAĞLANMIŞTIR.Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve 

etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Bitlis İl Merkezi ve İlçelerinde 14.04.2018 tarihi ile 

13.05.2018 tarihi de dâhil olmak üzere (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.” Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına 

dönüşebileceği, güvenlik kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen 

operasyonlar gerekçe gösterilerek terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve 

provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi 

şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme suçlarının işleneceği değerlendirilmiştir.”113 

63. Elazığ: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

64. Erzurum: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

65. Erzincan: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

66. Hakkari: Valiliğe ait internet sitesinde 6 adet yasaklama/engelleme kararına rastlanılmıştır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 03 Aralık 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “Miting, Basın 

Açıklamaları, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü 

Hal Kanununun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi 

(m) bendi gereğince 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre 

ile mevzuat hükümleri doğrultusunda izne bağlanmasına; çadır kurma, stant açma, oturma 

                                                             
111 http://www.bitlis.gov.tr/yasaklama-karari-23112016 
112 http://www.bitlis.gov.tr/toplanti-gosteri-yuruyusu-ve-her-turlu-miting-30-gun-sure-ile-valilik-ve-
kaymakamliklar-alinacak-izne-baglanmistir 
113 http://www.bitlis.gov.tr/gosteri-yuruyusu-toplanti-miting-basin-aciklamalari-afis-asma-bildiri-dagitma-vb-
30-gun-sure-ile-alinacak-izne-baglanmistir 



Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

34 
 

eylemi vb. türdeki eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve 

İlçelerinde 03/12/2017 tarihi ile 01/01/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile 

Valiliğimizin 02/12/2017 tarih ve 2017/615 sayılı olurlarıyla YASAKLANMIŞTIR.” Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Bu bağlamda terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının 

bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin 

bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez 

bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla”114 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 01 Şubat 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Miting, Basın 

Açıklaması, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanunu’nun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) 

bendi gereğince 01/02/2018 tarihi ile 02/03/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE 

BAĞLANMASI;Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve 

etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 01/02/2018 tarihi 

ile 02/03/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile YASAKLANMASI” Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Bu bağlamda terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının 

bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin 

bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez 

bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla”115 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 02 Mart 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Miting, Basın 

Açıklaması, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanunu’nun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) 

bendi gereğince 03/03/2018 tarihi ile 01/04/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE 

BAĞLANMASI;Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve 

etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 03/03/2018  tarihi  

ile  01/04/2018  tarihi de dahil  olmak üzere (30) gün  süre  ile YASAKLANMASI  Valilik 

Makamının 27/02/2018 tarih ve 2018/144 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür. Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi 

amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, 

Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla”116 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 29 Mart 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Miting, Basın 

Açıklaması, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanunu’nun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) 

bendi gereğince 02/04/2018 tarihi ile 01/05/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE 

BAĞLANMASI;Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve 

etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 02/04/2018  tarihi  

ile  01/05/2018  tarihi de dahil  olmak üzere (30) gün  süre  ile Valilik Makamının 28/03/2018 

tarih ve 2018/211  sayılı olurlarıyla YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan 

huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, 

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması amacıyla”117 

 

                                                             
114 http://www.hakkari.gov.tr/valilik-yasaklama-karari-2 
115 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari3 
116 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-02032018 
117 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-karari-02042018 
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Valilik internet sitesinde yer alan 01 Haziran 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Miting, Basın 

Açıklaması, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanunu’nun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) 

bendi gereğince 01/06/2018 tarihi ile 30/06/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE 

BAĞLANMASI;Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve 

etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 01/06/2018  tarihi  

ile  30/06/2018  tarihi de dahil  olmak üzere (30) gün  süre  ile YASAKLANMASI  Valilik 

Makamının 31/05/2018 tarih ve 2018/380 sayılı olurlarıyla uygun görülmüştür.” Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “Terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi 

amacıyla tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, 

Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla”118 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 29 Haziran 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Miting, Basın 

Açıklaması, Kapalı ve Açık Yer Toplantıları ile Gösteri Yürüyüşleri 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanunu’nun Üçüncü Bölüm Şiddet Hareketlerinde alınacak tedbirler başlıklı, 11. Maddesi (m) 

bendi gereğince 01/07/2018 tarihi ile 30/07/2018 tarihi de dahil olmak üzere (30) gün süre ile 

mevzuat hükümleri doğrultusunda mahallin en büyük mülki idare amirinin İZNİNE 

BAĞLANMASI;Oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma vb. türdeki eylem ve 

etkinliklerin aynı hükümler doğrultusunda Hakkari İl Merkezi ve İlçelerinde 01/07/2018  tarihi  

ile  30/07/2018  tarihi de dahil  olmak üzere (30) gün  süre  ile Valilik Makamının 28/06/2018 

tarih ve 2018/430 sayılı olurlarıyla YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Terör örgütünün planlarının ve terör olaylarının bertaraf edilmesi amacıyla tesis olunan 

huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, 

Devletin Ülkesi ve Milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması amacıyla”119 

 

67. Kars: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararına rastlanmamıştır. Ancak 

basında yer alan haberlerde OHAL süresince tüm etkinliklerin yasaklandığı görülmüştür.120 

Haberlere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: “Terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, 

tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin 

temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunmasını teminen” 

 

68. Iğdır: Valiliğe ait internet sitesinde herhangi bir yasaklama kararı bulunmamaktadır. 

 

69. Tunceli: Valiliğe ait internet sitesinde bir adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

Valilik internet sitesinde yer alan 29 Ekim 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “Tunceli ili Merkez 

ve İlçeleri sınırları içinde basın açıklamalarının basın açıklamasının yapılmasından en az 24 

saat önce ve mesai saatleri içerisinde hazırlanacak bildirimin Tunceli il Merkezinde Tunceli 

Valiliğine, ilçelerinde ise ilgili Kaymakamlığa verilmesi ve verilecek bildirim sonucunda ilgili 

makamca izin verilmesi durumunda alınacak yazılı izin neticesinde gerçekleştirilebilmesi,Basın 

açıklaması dışında açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşleri, oyun, temsil, stant 

kurma, bildiri dağıtma, çadır kurma, oturma eylemi, konser, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu kapsamında düzenlenecek tüm etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyet Kanunu kapsamında düzenlenecek tüm etkinliklerin,OHAL süresince yasaklanması”  

Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Bu itibarla millî güvenlik ile kamu düzeni ve esenliğinin 

                                                             
118 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-izne-baglama-karari-01062018 
119 http://www.hakkari.gov.tr/yasaklama-izne-baglama-karari-29062018 
120 https://www.yenisafak.com/karsta-ohal-suresince-bazi-etkinlikler-yasaklandi---kars-haber-h-2510794 
https://www.politikars.com/karsta-gosteriler-yasak-559264h.htm 

https://www.yenisafak.com/karsta-ohal-suresince-bazi-etkinlikler-yasaklandi---kars-haber-h-2510794
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korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak 

ve özgürlüklerinin korunması,  mal ve can güvenliğinin sağlanması amacıyla”121 

Ancak basında yer alan haberlerde Tunceli’deki yasaklamaların Valilik internet sitesinde yer 

alan duyuru ile sınırlı olmadığı anlaşılmıştır. Haberlere göre Valilik 2017 yılında 17’incisi 

düzenlenen Munzur Festivali’nin OHAL gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı. Habere göre 

kararın gerekçesi şu şekildedir: “düzenlenmek istenilen festival etkinliğinin çeşitli gruplarca 

farklı amaçlara çekilebileceği, etkinliğin amacı dışına çıkabileceği bu durumun ilimizde huzur 

ve güven ortamının bozularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği 

değerlendirildiğinden”122 

70. Malatya: Valiliğe ait internet sitesinde bir adet duyuru bulunmaktadır.  

Valilik internet sitesinde yer alan 27 Ekim 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “Malatya İl 

sınırları içinde 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yol, meydan, 

cadde, sokak, park gibi umuma açık alanlarda yapılacak her türlü; “Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşü, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, 

Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb” etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyet 

Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında umuma açık alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, 

açıklama ve çeşitli şekillerdeki gösterilerin 26/10/2016 tarihi itibariyle “İZNE 

BAĞLANMASINA” karar verilmiş olup”  Kararın gerekçesi şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin 

sağlanması, kişi dokunulmazlığı, milli güvenlik,  kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi ve 

başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla;”123 

71. Muş: Valiliğe ait internet sitesinde bir adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

Valilik internet sitesinde yer alan 02 Nisan 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “Halkların 

Demokratik Partisi’nin 16 Nisan 2017 Anayasa Değişikliği Halk Oylamasında propaganda 

amaçlı kullanmış olduğu “Bejin Na” isimli şarkının İlimiz sınırları içerisinde yayımı Valilik 

Makamı 31 Mart 2017 tarihli Oluru ile YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

““Bejin Na” isimli şarkının birçok sözünün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında belirtilen 

hususlara aykırı olduğu, halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği, Muş il sınırları içerisinde tesis 

olunan huzur ve güven ortamında olumsuzluklara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”124 

72. Van: Valiliğe ait internet sitesinde 12 adet yasaklama/engelleme kararına rastlanılmıştır.  

Valilik internet sitesinde yer alan 04 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın 

açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi vb. türdeki tüm eylem ve etkinlikler, 

bu etkinlikler öncesi sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketleri gerekçesiyle, 4 Kasım 

2016 tarihi ile 11 Kasım 2016 tarihleri arasında yedi (7) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.” 

Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Terör örgütünün planlarının bertaraf edilmesi, tesis olunan 

huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, 

devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması amacıyla”125 

Valilik internet sitesinde yer alan 13 Ağustos 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “il merkezimiz 

ve tüm ilçelerimizde, 13-14-15-16 Ağustos 2016 tarihlerinde (4) gün süre ile yapılması 

planlanan her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma, çadır 

kurma vb. gibi etkinlikler Valiliğimizce yasaklanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Milli 

güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve 

                                                             
121 http://www.tunceli.gov.tr/basin-aciklamalari-ve-toplanti-gosteri-yuruyusleri-ile-ilgili-valilik-emri 
122 https://www.birgun.net/haber-detay/gerekce-ohal-munzur-festivali-valilik-tarafindan-yasaklandi-
169888.html 
123 http://www.malatya.gov.tr/malatya-valiliginden-toplanti-gosteri-ve-yuruyus-etkinlikleri-duyurusu 
124 http://www.mus.gov.tr/basin-duyurusu-01042017 
125 http://www.van.gov.tr/basin-aciklamasi-ilimizde-tum-eylem-ve-etkinlikler-7-gun-sureyle-yasaklanmistir 
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milleti ile bölünmez bütünlüğü ile vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması 

amacıyla”126 

Basında yer alan haberlere göre 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği 2018 yılında OHAL 

gerekçesiyle yasaklanmıştır. Habere göre karar şu şekildedir: “basın açıklaması, çadır kurma, 

stant açma, oturma eylemi, anma töreni vb. türdeki eylem ve etkinlikler de 28.02.2018 

tarihinden geçerli olmak üzere otuz 30 gün süreyle yasaklanmıştır.” Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “İl sınırları içinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak 

amacıyla”127 

Valilik internet sitesinde yer alan 02 Ağustos 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “i 2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03.06.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün 

süreyle VALİLİK İZNİNE bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma 

eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda, 03.06.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi 

şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, 

kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla”128 

Valilik internet sitesinde yer alan 03 Mayıs 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: 2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 04.05.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün 

süreyle VALİLİK İZNİNE bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma 

eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda, 04.05.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi 

şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, 

kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla”129 

Valilik internet sitesinde yer alan 04 Temmuz 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: 2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 03.07.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün 

süreyle VALİLİK İZNİNE bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma 

eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise, aynı hükümler doğrultusunda, 03.07.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.” Kararın gerekçesi 

şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, 

kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla”130 

Valilik internet sitesinde yer alan 02 Şubat 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “Van il merkezi 

ve ilçelerinde; miting, kapalı ve açık yer toplantıları ile toplantı ve gösteri yürüyüşleri 

03.02.2017 tarihinden itibaren 30 gün süre ile izne bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, 

stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki eylem ve etkinlikler de 03.02.2017 tarihinden 

itibaren 30 gün süre ile yasaklanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, 

kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, 

vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla”131 

Valilik internet sitesinde yer alan 03 Nisan 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 04.04.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün 

süreyle VALİLİK İZNİNE bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma 

                                                             
126 http://www.van.gov.tr/basina-ve-kamuoyuna-duyurulur 
127 http://susma24.com/2124-2/ 
128 http://www.van.gov.tr/valiligimiz-tarafindan-30-gunluk-izne-baglama-ve-yasaklama-kararlari-alinmistir 
129 http://www.van.gov.tr/valiligimizce-30-gunluk-izne-baglama-ve-yasaklama-kararlari-alinmistir 
130 http://www.van.gov.tr/valiligimiz-30-gunluk-izne-baglama-ve-yasaklama-kararlari-almistir 
131 http://www.van.gov.tr/ilimiz-genelinde-toplanti-ve-gosteri-yuruyuslerinin-izne-baglanmasi-ile-basin-
aciklamalarinin-yasaklanmasi 
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eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda, 04.04.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile YASAKLANMIŞTIR.”  Kararın gerekçesi 

şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, 

kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla”132 

Valilik internet sitesinde yer alan 04 Mart 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan miting, kapalı ve açık yer 

toplantıları ile gösteri yürüyüşleri 05.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün 

süreyle Valilik iznine bağlanmış, basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi 

ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler ise aynı hükümler doğrultusunda, 05.03.2017 

tarihinden geçerli olmak üzere otuz (30) gün süre ile yasaklanmıştır.”  Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu 

esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla”133 

Valilik internet sitesinde yer alan 10 Kasım 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın 

açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve 

etkinlikler, 11 Kasım 2016 tarihinden itibaren on (10) gün süre ile yasaklanmıştır.”  Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak 

amacıyla”134 

Valilik internet sitesinde yer alan 30 Aralık 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın 

açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve 

etkinlikler, 31 Aralık 2016 tarihinden itibaren otuz (30) gün süre ile yasaklanmıştır.”  Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak 

amacıyla”135 

Valilik internet sitesinde yer alan 29 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak olan her türlü yürüyüş, basın 

açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve 

etkinlikler, 01 Aralık 2016 tarihinden itibaren otuz (30) gün süre ile yasaklanmıştır.” Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik 

emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak 

amacıyla”136 

 

VII. GÜNEY DOĞU ANADOLU BÖLGESİ VALİLİK KARARLARI  

 

73. Adıyaman: Valiliğe ait internet sitesinde 6 adet engelleme kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 01 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “olağanüstü hal 

süresince ilimiz genelinde yapılacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları 

Mülki amirin iznine tabi kılınmıştır. Bu yetki il merkezinde valiliğimizce ilçelerde 

kaymakamlıklarımızca kullanılacaktır.” Kararın gerekçesi bulunmamaktadır.137  

 

                                                             
132 http://www.van.gov.tr/valiligimizce-alinan-30-gunluk-izne-baglama-ve-yasaklama-kararlari 
133 http://www.van.gov.tr/valiligimizce-alinan-izne-baglama-ve-yasaklama-karari 
134 http://www.van.gov.tr/basin-aciklamasi-vanda-her-turlu-gosteri-ve-yuruyus-11102016-tarihinden-itibaren-
10-gun-yasaklanmistir 
135 http://www.van.gov.tr/gosteri-ve-yuruyusler-31122016-tarihinden-itibaren-30-gun-yasaklanmistir 
136 http://www.van.gov.tr/basin-aciklamasi-vanda-her-turlu-gosteri-ve-yuruyus-01122016-tarihinden-itibaren-
30-gun-yasaklanmistir 
137 http://www.adiyaman.gov.tr/basin-aciklamasi247 
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Valilik internet sitesinde yer alan 08 Ekim 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “ilimiz Mülki 

sınırları içerisinde 08.10.2017 ve 06.11.2017 tarihleri arasında (30) gün süreyle (48) saat 

önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın 

açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Anayasa ve 

yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi 

temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın 

açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine 

çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, 

yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği 

değerlendirilmektedir.”138 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 16 Şubat 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “ilimiz Mülki 

sınırları içerisinde 18.02.2018 ve 19.03.2018 tarihleri arasında (30) gün süreyle (48) saat 

önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın 

açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir..” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Anayasa ve 

yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi 

temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın 

açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine 

çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, 

yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği 

değerlendirilmektedir.”139 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 19 Aralık 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “ilimiz Mülki 

sınırları içerisinde 20.12.2017 ve 18.01.2018 tarihleri arasında (30) gün süreyle (48) saat 

önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın 

açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Anayasa ve 

yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi 

temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın 

açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine 

çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, 

yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği 

değerlendirilmektedir.”140 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 18 Ocak 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “ilimiz Mülki 

sınırları içerisinde 19.01.2018 ve 17.02.2018 tarihleri arasında (30) gün süreyle (48) saat 

önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın 

açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Anayasa ve 

yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi 

temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın 

açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine 

çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, 

yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği 

değerlendirilmektedir.”141 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 19 Mart 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “ilimiz Mülki 

sınırları içerisinde 20.03.2018 ve 18.04.2018 tarihleri arasında (30) gün süreyle (48) saat 

önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve Valilikçe belirlenecek yerler dışında basın 

açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Anayasa ve 

yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları gibi 

temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin, vatandaşlarımızı basın 

                                                             
138 http://www.adiyaman.gov.tr/basin-aciklamasi 
139 http://www.adiyaman.gov.tr/basin-aciklamasi20184 
140 http://www.adiyaman.gov.tr/basin-aciklamasi43# 
141 http://www.adiyaman.gov.tr/basin-aciklamasi20182 
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açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine 

çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, 

yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği 

değerlendirilmektedir.”142 

 

74. Batman: Valiliğe ait internet sitesinde 1 adet engelleme kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 04 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “l il sınırları 

içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, başkalarının hak ve özgürlüklerinin 

korunması ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla, 2935 sayılı Olağan üstü hal Kanunun 11. 

Maddesinin (m) fıkrası uyarınca, olağanüstü hal süresince; İlimiz merkez ve İlçelerinde 

yapılacak olan kapalı ve açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları 

Valiliğimiz ve Kaymakamlıklarımızın iznine bağlı olacaktır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“terör örgütlerinin istismarının önüne geçmek, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi 

dokunulmazlığının, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu esenliğinin 

sağlanması amacıyla”143 

 

Ancak basında yer alan haberlerde Batman Valiliği tarafından getirilen yasak/engelleme 

kararlarının bunlarla sınırlı olmadığı anlaşılmıştır.  

 

Basında yer alan 2 Eylül 2016 tarihli habere göre Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) tarafından 

Abdullah Öcalan'a yönelik tecrite son verilmesi için yapılmak istenen miting valilik kararıyla 

yasaklandı. Habere göre Valiliğin açıklaması şu şekildedir: "Ülkemizde ve özelikle de 

bölgemizde son zamanlarda meydana gelen bombalı terör olayları dikkate alınarak, kamu 

düzenini ciddi şekilde bozacak olayların çıkabileceği ve suç işleneceğine dair açık ve yakın 

tehlike mevcut olduğu değerlendirilerek, İl İdaresi Kanunu'nun 11/A-C, 2911 Sayılı Toplantı 

ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17 ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11'inci 

maddesinin (m) bendi uyarınca, il sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi 

dokunulmazlığının, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması ve kamu esenliğinin 

sağlanması amacıyla 03.09.2016 tarihinde ilimizde düzenlenmesi istenilen açık hava 

toplantısının ve bu amaçla oluşabilecek tüm toplanmaların valilik makamının kararı ile 

yasaklanmıştır."144 

 

Basında yer alan 29 Ağustos 2016 tarihli habere göre Batman'da 31 Ağustos-2 Eylül tarihleri 

arasında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı. Habere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Valilik'ten yapılan açıklamada, illegal örgütlerin insanların toplu olarak bulunduğu açık hava 

toplantıları, basın açıklamaları, metro ve tren istasyonu ile otogar gibi yerlere yönelik 

eylemlerinin engellenmesi amacıyla böyle bir karar alındığı belirtildi.”145 

 

Basında yer alan 19 Şubat 2018 tarihli habere göre Batman’da 20 Şubat 2018 ve 11 Mart 2018 

tarihleri arasında 20 (yirmi) gün süreyle yapılması muhtemel her türlü yürüyüş, basın 

açıklaması, miting, çadır kurma, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler yasaklanmıştır. 

Habere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: “Gruplar tarafından düzenlenen basın açıklaması 

ve benzeri etkinliklere terör örgütlerine mensup şahıslarca sızılarak bombalı eylem 

gerçekleştirilebileceği ve düzenlenecek bu etkinliklerin terör örgütüne müzahir şahıslarca 

provoke edilerek terör örgütünün propagandasına dönüştürülebileceği, bu sebeple kamu 

düzenini ve kamu sağlığını bozacak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek, güvenlik 

kuvvetlerine karşı taşlı, molotoflu, silahlı ve bombalı eylemler yapılmak istenildiği, mücadele 

edilen terörist grupların ilimize yönelik misilleme eylemi gerçekleştirebilecekleri göz önünde 

                                                             
142 http://www.adiyaman.gov.tr/basin-aciklamasi9 
143 http://www.batman.gov.tr/toplanti-gosteri-yuruyusleri-ve-basin-aciklamalarinin-izne-baglanmasi-4112016 
144 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/594663/Batman_da_DBP_mitingine_yasak.html# 
145 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201608291024607197-batman-valiligi/ 
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bulundurularak bu ve benzeri nitelikteki saldırı olaylarının önüne geçmek  ve kamu 

güvenliğinde sağlanan istikrarın bozulmaması amaçlanmaktadır." 146 

 

Basında yer alan 21 Aralık 2017 tarihli habere göre Batman’da kültürel ve sanatsal çalışmalar 

yürüten Bahar Kültür Merkezi’nin, 9 sanatçının katılımıyla kentte 22 Aralık Cuma günü 

düzenlemek istediği halk konserine izin verilmedi. Konser için Batman Valiliği Hukuk İşleri 

Şube Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyu ilk önce olumlu karşılayan Valilik, daha sonra “OHAL 

gerekçesiyle uygun görülmemiştir” gerekçesiyle konsere izin vermedi. 147 

 

75. Diyarbakır: Valiliğe ait internet sitesinde 1 adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 16 Ağustos 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “Milli Güvenlik, 

Kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunun 

12. maddesine, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 11-m maddesine istinaden İlimiz 

merkezinde 15.08.2016 tarihinden itibaren açık alanlarda stant açma, çadır kurma, basın 

açıklamaları yapma, oturma eylemi, miting, her türlü toplantı ve gösteri yürüyüşleri ikinci bir 

emre kadar yasaklanmıştır.”148 

Bununla birlikte Diyarbakır’daki yasaklamaların Valiliğin internet sitesinde yer alan karar ile 

sınırlı olmadığı görülmüştür.  

 

Basında yer alan haberlere göre 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliği 2018 yılında OHAL 

gerekçesiyle yasaklanmıştır.149 

 

76. Gaziantep: Valiliğe ait internet sitesinde 9 adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 01 Ağustos 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş 

ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Ağustos 2017-01 

Eylül 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, 

Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi 

vb.” etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil İlçelerimizde, Valiliğimizce  YASAKLANMIŞTIR.”150 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 18 Nisan 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: ““Açık Yer 

Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, 

Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.” etkinlikler genel asayiş ve kamu düzenin korunması için İl 

Genelinde 18 Nisan 2017 ile 18 Mayıs 2017 tarihleri arasında YASAKLANMIŞTIR.” Kararın 

gerekçesi şu şekildedir: “16 Nisan 2017 tarihinde gerçekleşen Halkoylaması sonucunu sabote 

etmek ve gölgelemek amacıyla başta DEAŞ olmak üzere PKK/KCK, DHKP-C, FETÖ/PYD vb. 

terör örgütleri ve legal görünümlü uzantıları içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarınca 

ülkemiz bütünlüğüne zarar vermek amacıyla muhtemel küçük çaplı asayiş olayları ve 

protestoların, yükselen siyasi tansiyonun etkisiyle büyük toplumsal olaylara 

dönüştürülebileceği;”151 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 29 Ağustos 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş 

ve kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Eylül 2017-01 Ekim 

2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant 

                                                             
146 https://ilkha.com/haber/70940/batmanda-yuruyus-ve-gosteri-yasagi 
147 https://www.evrensel.net/haber/341247/batman-valiliginden-konsere-ohal-yasagi 
148 http://www.diyarbakir.gov.tr/16082016-basin-duyurusuyasaklama-karari 
149 http://susma24.com/2124-2/ 
150 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2017--82- 
151 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2017-35- 
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Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.” 

etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil İlçelerimizde, Valiliğimizce  YASAKLANMIŞTIR.”152 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 02 Kasım 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş ve 

kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Kasım 2017-01 

Aralık 2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın 

Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, 

Oturma Eylemi vb.” etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil İlçelerimizde, Valiliğimizce  

YASAKLANMIŞTIR.”153 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 01 Şubat 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş ve 

kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Şubat 2018-01 Mart 

2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant 

Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.” 

etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil İlçelerimizde, Valiliğimizce  YASAKLANMIŞTIR.”154 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 01 Mart 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş ve 

kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Şubat 2018-01 Mart 

2017 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın Açıklaması, Stant 

Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, Oturma Eylemi vb.” 

etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil İlçelerimizde, Valiliğimizce  YASAKLANMIŞTIR.”155 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 09 Nisan 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş ve 

kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Nisan 2018 - 01 

Mayıs  2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın 

Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, 

Oturma Eylemi vb.” etkinlikler, Şahinbey, Şehitkâmil ve Oğuzeli İlçelerimizde, Valiliğimizce 

YASAKLANMIŞTIR.”156 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 27 Nisan 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “Genel asayiş ve 

kamu düzenin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11/m ve 14/c 

maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince 01 Mayıs 2018 - 01 

Haziran 2018 tarihleri arasında açık alanlarda yapılacak “Açık Yer Toplantısı, Basın 

Açıklaması, Stant Kurma, İmza Kampanyası, Bildiri Dağıtma, Pankart Asma, Çadır Kurma, 

Oturma Eylemi vb.” etkinlikler, Şahinbey ve Şehitkâmil ve Oğuzeli İlçelerimizde, Valiliğimizce  

YASAKLANMIŞTIR.”157 

 

77. Kilis: Valiliğe ait internet sitesinde 1 adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 26 Ekim 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: “İlimizde toplantı 

ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamaları OHAL süresince izne bağlı olacaktır.” Kararda 

gerekçe bulunmamaktadır. 158 

 

                                                             
152 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2017--88- 
153 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2017--93- 
154 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2018---7- 
155 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2018-11 
156 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2018-16 
157 http://www.gaziantep.gov.tr/basin-aciklamasi-2018--19 
158 http://www.kilis.gov.tr/basinaciklamaasi 
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78. Mardin: Valiliğe ait internet sitesinde 3 adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 20 Ekim 2017 tarihli duyuru şu şekildedir: “kapalı ve açık yer 

toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın 

açıklaması, anma töreni, stand açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza 

masası açma, oturma eylemi, çadır kurma,  protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği 

ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, 

poster ve pankart taşınması ve asılmasını Olağanüstü Hal süresi boyunca Kaymakamlıklardan 

alınacak izne bağlanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “yapılacak etkinliklere ve 

toplantılara katılacak kişilere karşı terör örgütlerinin çeşitli saldırı vb. provokatif eylemlerde 

bulunabileceği ve yine barışçıl etkinliklerin terör örgütleri tarafından istismar edilerek 

örgütlerin propagandasına dönüştürülebileceği ve yine benzer etkinliklerin karşıt görüşlü 

gruplar arasında istenmeyen olaylara neden olabileceği değerlendirilmektedir.159 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 23 Ocak 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “kapalı ve açık yer 

toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan basın 

açıklaması, anma töreni, stand açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza 

masası açma, oturma eylemi, çadır kurma,  protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği 

ve her türlü sahne oyunu olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, 

poster ve pankart taşınması ve asılmasını Olağanüstü Hal süresi boyunca Kaymakamlıklardan 

alınacak izne bağlanmıştır.” Kararın gerekçesi şu şekildedir: “Zeytin Dalı Harekâtı’nın 

protesto/provoke edilmesinin önlenmesi, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, 

kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma 

gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi, 

Mardin genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, 

Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının 

hak ve özgürlüklerinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi ile düşünceyi açıklama ve yayma 

hürriyetini güvence altına almak amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin 

zamanında alınabilmesi için” 160 

 

Valilik internet sitesinde yer alan 20 Nisan 2018 tarihli duyuru şu şekildedir: “kapalı ve açık 

yer toplantıları ve gösteri yürüyüşleri ile bir veya birden fazla kişi tarafından yapılacak olan 

basın açıklaması, anma töreni, stant açma (ticari olanlar hariç), meşale yakma ve taşıma, imza 

masası açma, oturma eylemi, çadır kurma,  protesto, dilek feneri, dilek ağacı, flashmob etkinliği 

ve her türlü sahne oyunu  olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtılması, duvar ilanı, afiş, 

poster ve pankart taşınması ve asılmasının, 19/04/2018 – 19/07/2018 tarihleri arasında 

Kaymakamlıklardan alınacak izne bağlandığı kamuoyuna duyurulur.” Kararın gerekçesi şu 

şekildedir: “Zeytin Dalı Harekatı’nın protesto/provoke edilmesinin önlenmesi, terör 

örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, kapalı ve açık alanlarda yapılacak toplantı, gösteri 

yürüyüşü, basın açıklaması, stand açma gibi her türlü etkinliklerde karşıt görüşlü grupların 

karşı karşıya gelmelerinin önlenmesi, Mardin genelinde tesis olunan huzur ortamı, milli 

güvenlik, kamu düzeni, kamu güvenliği, Cumhuriyetin temel nitelikleri, Devletin ülkesi ve 

milletiyle bölünmez bütünlüğü, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, suç 

işlenmesinin önlenmesi ile düşünceyi açıklama ve yayma hürriyetini güvence altına almak 

amacıyla kolluk kuvvetlerince gerekli emniyet tedbirlerinin zamanında alınabilmesi için” 161 

 

Bununla birlikte Mardin’deki yasaklamaların Valiliğin internet sitesinde yer alan karar ile 

sınırlı olmadığı görülmüştür.  

 

                                                             
159 http://www.mardin.gov.tr/20102017-basin-duyurusu 
160 http://www.mardin.gov.tr/23012018-basin-duyurusu 
161 http://www.mardin.gov.tr/20042018-basin-duyurusu 
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Basında yer alan haberlere göre 7 Eylül 2017-19 Ekim 2017 tarihleri arasındaki etkinlikler 

yılında OHAL gerekçesiyle izne bağlanmıştır.162 Habere göre kararın gerekçesi şu şekildedir: 

“Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, 

temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması 

amacıyla” 

 

79. Şanlıurfa: Valiliğe ait internet sitesinde 4 adet yasaklama kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 08 Şubat 2018 tarihli duyuruya göre il genelindeki her türlü 

etkinlik 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmemektedir.163  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 29 Eylül 2017 tarihli duyuruya göre il genelindeki her türlü 

etkinlik 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmemektedir.164  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 02 Ocak 2018 tarihli duyuruya göre il genelindeki her türlü 

etkinlik 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmemektedir.165  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 01 Aralık 2017 tarihli duyuruya göre il genelindeki her türlü 

etkinlik 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kararda herhangi bir gerekçeye yer verilmemektedir.166  

Basında yer alan 03 Kasım 2017 tarihli habere göre Şanlıurfa Valiliği, kent merkezi ve tüm 

ilçelerde bir ay boyunca yürüyüş, miting, basın açıklaması, çadır kurma ve stant açma gibi 

etkinliklerin yasaklandığını bildirdi.167 Habere göre kararda herhangi bir gerekçeye yer 

verilmemektedir.  

80. Siirt: Valiliğe ait internet sitesinde 1 adet engelleme kararı bulunmaktadır.  

 

Valilik internet sitesinde yer alan 05 Kasım 2016 tarihli duyuru şu şekildedir: Olağanüstü Hal 

süresince, “İlimiz merkez ve ilçelerinde düzenlenecek olan, kapalı ve açık yerlerde yapılacak 

toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile basın açıklamalarının izin sistemine bağlanmasına karar 

verilmiştir.il genelindeki her türlü etkinlik 30 gün süreyle yasaklanmıştır. Kararda şu gerekçeye 

yer verilmiştir: Son dönemlerde, “Terör Örgütleri, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kast eden 

eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürmektedir. Bir yandan, yollara el 

yapımı patlayıcı döşemek, güvenlik kuvvetlerimize ve masum vatandaşlarımıza karşı silahlı 

saldırıda bulunmak gibi terörist yöntemler kullanılırken, öte yandan Anayasa ve yasalarla 

güvence altına alınan toplantı ve gösteri yürüyüşleri gibi temel hak ve hürriyetleri de istismar 

etmektedir.168  

 

81. Şırnak: Valiliğe ait internet sitesinde engelleme kararı bulunmamaktadır.  

 

Ancak basında yer alan haberlerde Şırnak Valiliği’nin çeşitli zaman dilimlerinde toplantı ve 

gösterilerle ilgili yasaklama/engelleme kararları verdiği görülmüştür.  

 

20 Ekim 2016 tarihli habere göre Şırnak Valiliği kent genelinde, ikinci bir emre kadar, "Açık 

yer toplantısı, basın açıklaması, stant kurma, imza kampanyası, bildiri dağıtma, pankart asma, 

                                                             
162 https://www.evrensel.net/haber/332070/mardin-valiliginden-yeni-ohal-yasaklari 
163 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-kararisubat2018 
164 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-kararisubat2018 
165 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari 
166 http://www.sanliurfa.gov.tr/yasaklama-karari-aralik 
167 https://www.haberturk.com/yerel-haberler/haber/13560267-sanliurfada-yuruyus-ve-gosteri-yasagi 
168 http://www.siirt.gov.tr/basin-duyurusu-toplanti-gosteri-yuruyusleri-ile-ilgili-valilik-emri 
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çadır kurma, oturma" gibi eylemlerin yasaklandığını açıkladı.169 Habere göre kararın gerekçesi 

şu şekildedir: "genel asayiş, halkın can ve mal güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması" 

26 Aralık 2017 tarihli habere göre Roboski katliamının 6.yıldönümü için yapılmak istenen 

anma Şırnak Valiliği’nin “Her aileden bir kişi katılacak” kararı kapsamında engellendi. Kararın, 

Olağan Üstü Hâl (OHAL) gerekçesi ile alındığı belirtildi.170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
169 https://www.demokrathaber.org/guncel/sirnak-il-genelinde-her-turlu-eylem-suresiz-yasaklandi-
h74262.html 
170 https://t24.com.tr/haber/roboskinin-6nci-yil-anmasina-ohal-yasagi,521544 
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2 NUMARALI RAPOR EKİ 

SENDİKA.ORG HABERLERİNE GÖRE TOPLANTI ÖZGÜRLÜĞÜ İHLALLERİ 

 

 

TEMMUZ 2016 

1- Darbe girişiminin ardından İzmir’in Torbalı ilçesinde aralıksız sela okunmasına tepki gösteren 

8 kişi tutuklandı.171 

2-  “Darbelere hayır, demokrasi hemen” diyen yurttaşlar İstanbul Gazi Mahallesinde buluştu. 

Polisler çok sayıda zırhlı araç eşliğinde alana girerek yurttaşları engellemeye çalıştı.172 

3- Ankara Valiliği, ODTÜ’lülerin düzenlediği “Ne Darbe Ne Diktatörlük, OHAL Ne Anlam 

Geliyor, Üniversitenin Demokratik Ortamını Nasıl Savunuruz” forumuyla ilgili suç 

duyurusunda bulundu.173 

4- Ankara’da Batıkent halkı, “Ne darbe ne dikta, demokratik bir ülke kuracağız” şiarıyla yürüyüş 

ve açıklama gerçekleştirdi. Açıklamalar sırasında, bir araç içerisinde bulunan iki kişi kitleyi 

birçok kez tahrik etti. Polis gözetimindeki kişilerin kullandıkları aracı kitlenin üzerine sürmesi 

üzerine halkı saldırganlara müdahale etti. Bunun üzerine polisler mahalleliyi gözaltına almaya 

çalıştı, ancak kitlenin tepki göstermesiyle geri adım attı.174 

AĞUSTOS 2016 

1- HDP’nin “Darbelere hayır, demokrasi hemen” sloganıyla düzenlediği mitingler Van ve 

Adana’da devam etti. Adana’da mitinge HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ katıldı. 

Van’da ise mitinge HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve DBP Eş Genel Başkanı 

Sebahat Tuncel katıldı. Van’da Demirtaş’ın konuşmasının ardından polis kitleye saldırdı.175 

2- Elazığ’da direnişte olan Fırat Aksa işçilerine polis saldırdı. 25 işçi gözaltına alınırken, 

direnişten vazgeçmeyeceğini belirten işçiler Demokrasi Meydanı’nda eylemini sürdürüyor176 

3- Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezuniyet töreninde “Gazetecilik yargılanamaz”, 

“Özgür basın susturulamaz” sloganlarının olduğu pankartları taşıyan 12 üniversiteliye 

soruşturma açıldı.177 

4- Genco Erkal yönetimindeki Dostlar Tiyatrosu’nun İstanbul Kadıköy Lisesi bahçesindeki tarihi 

Mahmut Paşa Konağı’nda gerçekleştirdiği açık hava tiyatrosu, 15 Temmuz’daki darbe 

girişiminin ardından alınan “güvenlik tedbirleri” gerekçeiyle iptal edildi. Bu engelleme 11 

Ağustos’ta kaldırıldı.178 

5- OHAL kararı sonrası Eskişehir Valiliği kentte yapılacak bütün etkinlikleri valilik iznine 

bağladığını açıkladı.179 

6- İstanbul’da yapılan 10 Ekim Ankara Katliamı anmasında polis “Hırsız, katil AKP” sloganını 

ve açılan ozaliti yasadışı olduğu gerekçesiyle engellemeye çalıştı.180 

                                                             
171 http://sendika62.org/2016/07/avon-iscileri-ohal-dinlemedi-oturma-eylemi-baslatti-365502/ 
172 http://sendika62.org/2016/07/darbelere-hayir-demokrasi-hemen-diyen-binler-gazide-bulustu-365647/ 
173 http://sendika62.org/2016/07/odtude-yapilan-ne-darbe-ne-diktatorluk-forumuna-ankara-valiliginden-suc-

duyurusu-366764/ 
174 http://sendika62.org/2016/07/ankarada-batikent-halkindan-darbeye-ve-diktaya-karsi-yuruyus-367133/ 
175 http://sendika62.org/2016/08/hdp-van-ve-adanada-darbelere-hayir-demokrasi-hemen-mitingi-duzenledi-

367473/ 
176 http://sendika62.org/2016/08/elazigda-direnisteki-iscilere-polis-saldirdi-25-isci-gozaltina-alindi-367950/ 
177 http://sendika62.org/2016/08/mezuniyet-toreni-pankartlarina-sorusturma-ozgur-basin-susturulamaz-368047/ 
178 http://sendika62.org/2016/08/genco-erkalin-nazim-ile-brecht-oyununa-ohal-engeli-368497/ 
179 http://sendika62.org/2016/08/eskisehir-valiligi-ohal-var-izin-almadan-etkinlik-yapamazsiniz-369365/ 
180 http://sendika62.org/2016/08/10-ekim-katliaminin-10-ayinda-istanbul-ve-antalyada-anma-369196/ 
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7- Taksim Meydanı’nı “demokrasi nöbeti”ne açan İstanbul valiliği, Soma’da 301 işçinin hayatını 

kaybettiği maden katliamıyla ilgili basın açıklaması yapılmasına izin vermedi. Valilik, Sosyal 

Haklar Derneği’nin yaptığı başvuruyu işleme dahi almadı.181 

8- Erdoğan’ın “Demokrasi Nöbetleri”, kamu kurumlarında baskı aracına dönüştü. Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, personelinden “mitinge katılmama gerekçesini ve mazereti” 

vermelerini istedi.182 

9- İstanbul’da DİSK/ Limter-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten atılan Tedi 

işçilerinin direnişi Valilik tarafından OHAL gerekçesiyle engellenmek istendi. Depo önüne 

gelen polis işçileri direniş çadırına yaklaştırmayınca işçiler oturma eylemine başladı. Polis 

işçilere saldırdı.183 

10- İstanbul’da Emaar şantiyesinde bulunan taşeron firmalardan Evin Tesisat çalışanları kötü 

yemekleri protesto etmek için boykot çağrısı yapan İnşaat-İş Sendikası üyesi işçilere saldırdı.184 

11- Ermenek’te iş cinayetleri ile gündeme gelen Özkar Madencilik’e ait bir maden ocağında çalışan 

35 madenci, alacaklarını alamayınca kendilerini madene kapatarak, açlık grevine başladı. 

İşçilerin eylemi OHAL bahane gösterilerek bitirildi. 

Maden ocağına giren Jandarma komutanı, OHAL’i gerekçe göstererek işçilerden eylemlerini 

bitirmelerini istedi.185 

12- Diyarbakır Valiliği, OHAL kararına dayanarak kentte yapılacak her türlü eylem ve etkinliği 

yasaklandığını duyurdu186 

13- Eskişehir’de Özgür Gündem ile dayanışma için gazete dağıtan 12 kişi polis tarafından gözaltına 

alındı.187 

14- Kocaeli’de polis, forum yapmak için bir araya gelecek olan Yahya Kaptan halkına OHAL 

kararıyla yasak getirildiğini söyledi ve saldırı tehditinde bulundu.188 

15- İstanbul Esenyurt’ta bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda Gesi Bağları ve Kürtçe türküler 

söyledikleri için darp edilerek gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı.189 

16- Antep Katliamı’yla ilgili Kocaeli’de basın açıklaması yapmak isteyen HDP’lilere polis OHAL’i 

gerekçe göstererek izin vermedi.190 

17- Antep Katliamı, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bileşenleri ve yüzlerce yurttaşın 

katılımıyla Diyarbakır’ın Ofis semtinde bulunan DTK binası önünde protesto edildi. Polisin 

dışarıda yapılmasına izin vermek istemediği açıklamada kitle sık sık, “Katil IŞİD işbirlikçi 

AKP” sloganları attı.191 

18- Adana’da Emek ve Demokrasi Güçleri, yaptıkları yürüyüşle Antep katliamını kınadı. HDP İl 

Örgütü önünde toplanan binlerce yurttaş, “Katil Erdoğan”, “Katil IŞİD işbirlikçi AKP” ve 

“Direne direne kazanacağız” sloganları ile İnönü Parkı’na yürüdü. Polisin yoğun güvenlik 

önlemleri aldığı kent merkezinde, akrep ve TOMA’ların yanı sıra özel harekat polislerinin parkı 

çember altına aldığı görüldü. Yürüyen kitleyi sık sık müdahale etmekle tehdit eden polise karşı 

yurttaşlar, sloganlarla cevap vermeyi sürdürdü. Polis, sarı- kırmızı-yeşil renkli flamalara 

müdahale ederken, yurttaşların tepkisi üzerine geri adım attı.192 

19- İstanbul’da trans kadın Hande Kader’in öldürülmesini protesto amacıyla gerçekleştirilen basın 

açıklamasının ardından katılımcılar sloganlarla İstiklal Caddesi’ne dağıldı. Bayrak ve 

dövizlerle yürüyen kitlenin önü İstiklal Caddesi’nde üç kez polis tarafından kesildi. Bayrak ve 

                                                             
181 http://sendika62.org/2016/08/taksimde-demokrasi-nobetleri-serbest-somali-301-isciyi-anmak-yasak-369428/ 
182 http://sendika62.org/2016/08/akpden-demokratik-baski-nobete-neden-katilmadin-feto-baglantin-var-mi-

369468/ 
183 http://sendika62.org/2016/08/direnisleri-engellenmek-istenen-tedi-iscilerine-polis-saldirisi-369445/ 
184 http://sendika62.org/2016/08/emaarda-yemek-boykotu-yapan-insaat-iscilerine-taseron-firma-saldirdi-369541/ 
185 http://sendika62.org/2016/08/ermenekte-maden-iscilerinin-direnisi-ohal-bahanesiyle-bitirildi-369889/ 
186 http://sendika62.org/2016/08/diyarbakirda-ikinci-bir-emre-kadar-eylem-ve-etkinlikler-yasaklandi-370183/ 
187 http://sendika62.org/2016/08/eskisehirde-ozgur-gundem-gazetesi-dagitanlara-gozalti-370709/ 

 
188 http://sendika62.org/2016/08/kocaelide-forum-yapmak-ohal-karariyla-yasak-370712/ 
189 http://sendika62.org/2016/08/istanbulda-12-kisi-parkta-turku-soyledikleri-gerekcesiyle-tutuklandi-371143/ 
190 http://sendika62.org/2016/08/kocaelide-antep-katliamini-kinamak-isteyen-hdpye-ohal-engeli-371209/ 
191 http://sendika62.org/2016/08/antep-katliamina-karsi-binler-sokakta-katilleri-taniyoruz-371234/ 
192 Bir önceki link. 
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dövizlerin kapatılması, slogansız ve toplu halde yürünmemesi uyarısı yapan polis kitleyi 

gözaltına almakla tehdit etti. Galatasaray Lisesi’ne kadar polis ablukası altında zaman zaman 

alkış ve sloganlarla yürüyen kitle burada dağıldı.193 

20- Antep’de IŞİD saldırısında yaşamını yitiren Kumru İlter ve Ahmet Toraman’ın cenaze 

töreninde, polis ve ırkçı bir grup cenaze törenine saldırdı. Cenazeler defnedilmesini engellemek 

isteyen ırkçı gruba müdahale etmeyen polis ve jandarma tören sırasındaki sloganlar nedeniyle 

yurttaşları müdahale ile tehdit etti. Törenin ardından Toraman’ın ailesinin de aralarında olduğu 

5 kişiyi gözaltına aldı.194 

21- Uşak’ta paralarını 3 aydır alamayan TOKİ de çalışan inşaat işçileri sigortalarının da 

yapılmadığını öğrenince basın açıklaması yaptı. Polis OHAL’i bahane ederek basın açıklaması 

yapılmasını engellemeye çalıştı.195 

22- Eskişehir’de “Özel yurtlar kamulaştırılsın, her türlü tarikat ve cemaat yurdu kapatılsın” 

diyerek Kredi Yurtlar Kurumu önünde basın açıklaması yapmak isteyen üniversitelilere polis, 

OHAL’i bahane ederek izin vermedi.196 

23- İstanbul’da eylem yapan Tedi işçilerine güvenlik görevlileri saldırdı.197 

24- Bursa Kadın Platformu’nun “Kadınlar barış istiyor” çağrılı basın açıklaması Bursa Valiliği 

tarafından OHAL bahanesiyle engellendi.198 

25- Emek ve Demokrasi için Güç Birliği’nin yaptığı çağrı ile İzmir Gündoğdu 

Meyadanı’nda düzenlenecek barış mitingi için çağrı yurttaşlar polis tarafından engellendi. 

Polis, İzmir 1 Eylül Mitingi’nin yasaklandığını söyledi.199 

26- Antalya Valiliği 1 Eylül’de düzenlenecek olan barış mitingini yasakladı.200 

27- Che Guevara’ya “katil” ve “eşkıya” diyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a tepki göstererek 

Ankara’da Kuğulu Park’a Che posteri asan 5 kişi gözaltına alındı.201 

28- Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın Küba devriminin lideri ve simgesi Ernesto Che Guevara 

hakkında “Che denen eşkiya benim gencimin yakasında, göğsünde olamaz” sözlerine tepki 

göstermek amacıyla Meclis’te yapılmak istenilen açıklamaya polis saldırdı. Che tişörtü giymek 

isteyen gençlerle polis arasında arbede yaşandı.202 

29- Gazi Mahallesi’nde özel harekat polisleri eşliğinde akrep ve TOMA araçlarıyla mahalleye 

baskın düzenleyen polis, vinç ve dozerlerle Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuyla Mücadele 

Merkezi’ni, Gazi Halk Meclisi binasını, taksi duraklarını ve çay ocaklarını yıktı. Yıkımlara 

tepki göstererek Cemevi önünde toplanan mahalleliye polis ateş açtı.203 

30- HDP’nin Urfa’da düzenleyeceği ve HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da 

katılmasının planlandığı “Darbeye Hayır” mitingi, valilik tarafından güvenlik gerekçesiyle iptal 

edildi.204 

31- İzmit’te, 1 Eylül Dünya Barış günü öncesi yapılacak tüm etkinlikler İzmit Kaymakamlığı İlçe 

Olağanüstü Hal Bürosu tarafından yapılan açıklama ile yasaklandı.205 

32- Özgür Gündem gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zana Kaya, Yazı işleri Müdürü İnan 

Kızılkaya ve gazetenin Yayın Danışma Kurulu üyesi yazar Aslı Erdoğan için İstanbul Silivri 

Cezaevi önünde başlatılan “Özgürlük Nöbeti”, OHAL bahanesiyle askerler tarafından 
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198 http://sendika62.org/2016/08/bursa-kadin-platformunun-basin-aciklamasi-ohal-bahanesiyle-engellendi-

372438/ 
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engellenmeye çalışıldı. Engellemelere rağmen yapılan açıklamada baskılara rağmen her hafta 

cezaevi ve adliye önünde olmaktan vazgeçilmeyeceği söylendi. 

Yapılan konuşma ardından “Özgür basın susturulamaz” sloganı ile araçlara binen gazeteciler, 

polisler tarafından “Terörist başının propagandasını yapmanıza izin vermeyeceğiz” denilerek, 

tehdit edildi.206 

 

 

 

EYLÜL 2016 

1- Diyarbakır’da ortak deklarasyonun açıklanmasının ardından DTK binasına polis baskın 

düzenledi.  DTK binası önünde dün (31 Ağustos) Kürt siyasi hareketinin bileşenleri 

tarafından ortak deklarasyon açıklanmış, Abdullah Öcalan’dan haber alınıncaya kadar 50 

siyasetçinin 5 Eylül’de süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayacağı belirtilmişti.207 

2- 1 Eylül Barış Günü eylemlerinin yasaklanmasının ardından bugün de Aydın ve Bursa’da 

yürüyüşler valilik kararıyla yasaklandı.208 

3- Barış Anneleri Meclisi, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle Galatasaray Meydanı’nda eylem 

düzenledi. Tecridin kaldırılması ve müzakerelerin başlaması çağrısını yapan kadınların “barış” 

temalı pankartları polis tarafından yırtıldı.209 

4- Antalya Valiliği, 1 Eylül’e ilişkin gösteri ve yürüyüşleri 1 Eylül itibariyle yasakladı.210 

5- Bursa’da 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılmak istenen yürüyüş engellendi.211 

6- İzmit Kaymakamlığı, saldırı olabileceğini gerekçe göstererek 1 Eylül Barış Buluşması 

yasaklandı.212 

7- Aydın Valiliği 1 Eylül Dünya Barış Günü için yapılmak istenen basın açıklamasına izin 

vermedi.213 

8- Urfa’da 1 Eylül Dünya Barış Günü için 3 Eylül’de yapılması planlanan miting yasaklandı.214 

9- Batman Valiliği, OHAL’i gerekçe göstererek gösteri, yürüyüş, mitingleri yasakladı.215 

10- İzmit’te kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamayla 1 Eylül yasaklanmıştı. 

KESK/Eğitim-Sen binasını ablukaya alan polis binadan çıkarak basın açıklaması yapmak 

isteyenleri gözaltına almakla tehdit etti. 

Polisin tehditlerine rağmen basın açıklaması bina içinde yapıldı. Basın açıklamasının ardından 

binadan toplu olarak çıkılarak polislerin keyfi uygulaması protesto edildi.216 

11-  Ankara’da 3 Eylül saat 17.00’da Kurtuluş Meydanı’na başlayıp, Kolej Meydanı’nda 

gerçekleştirilecek olan miting için polis saatler öncesinden trafiği kesmiş, miting için güvenlik 
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önlemi hazırlıkları yapmıştı. Mitingin başlamasına yarım saat kala miting saldırı ist ihbaratı 

gerekçe gösterilerek yasaklandı. 

12- İstanbul Emek ve Demokrasi İçin Güç Birliği bileşenlerinin “Faşizme, darbelere ve savaşa karşı 

barış hemen şimdi” çağrısıyla düzenlediği Barış Mitingi bitiminde “Katil Erdoğan”, “Katil 

AKP” sloganı atan bir kişiyi polis gözaltına aldı. Gözaltına tepki gösteren bir kadının polisler 

tarafından darp edilmesine ise kitle “Baskılar bizi yıldıramaz”, “Katil polis” sloganlarıyla tepki 

gösterdi.217 

13- Bingöle’de 6 Eylül’de yapılması planlanan Barış Mitingi valilik tarafından yasaklandı. Valilik 

açıklamasında ilde üç gün boyunca her türlü eylem ve etkinliğin yasaklandığı belirtildi.218 

14- HDP Ankara İl Örgütü’nün, Abdullah Öcalan ile görüşme yapılması için 50 Kürt siyasetçinin 

başlattığı süresiz, dönüşümsüz açlık grevine başlamasıyla ilgili yapmak istediği basın 

açıklaması polis tarafından engelledi. Çok sayıda kişi, polis saldırısı sonucu gözaltına alındı. 

DİHA muhabiri Mehmet Kurnaz ile birlikte basın emekçileri de gözaltına alındı219 

15- Öğrenci Kolektifleri, “yurt istiyoruz” talebini yinelemek için Ankara Kredi Yurtlar Kurumu 

(KYK) önünde buluşmak istedi, polis OHAL gerekçesiyle müdahale tehditinde bulundu.220 

16- İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nden atılan İSİG Çapa işyeri temsilcisi Cemal Bilgin 

için yapılan eyleme özel güvenlik görevlileri saldırdı221 

17- Gazi Mahallesi halkı Hasan Ferit Gedik Uyuşturucuya Karşı Savaş ve Kurtuluş Merkezi’ne 

yapılan baskının ardından işgal edilip Kalekol’a çevrilmesini ve mahalledeki polis ablukasını 

protesto etti. Polis, cenaze namazı kılındığı anda basın açıklamasına izin verilmeyeceği, cenaze 

sahiplerinin de dağılması yönünde anons geçerek, açıklamanın yapılmasını engellemeye 

çalıştı.222 

18- İzmir Adliyesi önünde bir önceki gün Antalya’da gözaltına alınan avukatlar için açıklama 

yapmak isteyen ÇHD üyesi avukatlara polis saldırdı, 25 avukat gözaltına alındı223 

19- Eğitim-Sen üyelerinin tasfiye operasyonlarına karşı Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü 

önünde gerçekleştirmek istediği basın açıklamasına polis saldırdı. En az 30 eğitim emekçisi 

darp edilerek gözaltına alındı224 

20- Ankara’da MEB önünde oturma eylemi yapmak isteyen kamu emekçilerine polis engel olmaya 

çalıştı. Eğitim Sen Genel Başkanı Kamuran Karaca açıklama yaparken, kamu emekçileri de 

oturma eylemi gerçekleştirdi. 225 

21- Urfa’nın Suruç Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto eden halka polis saldırdı.226 

22- Van Erciş’te kayyum atanmasına ilişkin protesto yürüyüşüne polis saldırdı. Polis kitleye gerçek 

mermi ile ateş açtı.227 

23- Diyarbakır Sur’da polis kayyum atanmasını protesto eden halka saldırırken, görüntü alan 

gazetecileri gözaltına almaya çalıştı bazı gazetecilerin ise almış oldukları görüntüleri sildirdi228 

24- Hakkari Belediyesi’ne kayyum atandığı haberi üzerine yurttaşlar belediye binası önünde 

toplandı. Polis kitleye dağılması yönünde anons yaptı, dağılmayan kitleye saldırarak 5 kişiyi 

gözaltına aldı.229 
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25- Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren HDP Avcılar İlçe Yöneticisi Binali Korkmaz’ın mezarını 

ziyaret etmeye giden HDP’lilere polis biber gazı ile saldırdı. Saldırıda yaralananlar olurken, 

saldırıya rağmen ziyaret gerçekleştirildi230 

26- Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasını protesto etmek için DBP il binasında açlık grevi 

yapanlara polis operasyon yaptı. Polis baskınında 20 kişi gözaltına alındı.231 

27- Cerattepe’de madene karşı doğa ve yaşam hakkını savunan üniversiteliler, “Çıkabilecek 

taşkınlara karşı yardımcı envanterlerimizle geleceğiz” denilen “Vatansever Rizeli Gençler” 

imzalı bir bildiri ile tehdit edildi.232 

28- Cerattepe’de yapılmak istenen maden projesine karşı açılan davanın Rize’deki karar duruşması 

öncesinde Rize Valiliği toplantı, gösteri, miting ve basın açıklaması yasağı getirdi. 233 

29- CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi’nin Meclis’te öğrenci velileriyle birlikte 

yapmak istediği basın açıklamasını polisler engellemek istedi, engele rağmen yapılan 

açıklamada velilerin okulların imam hatibe çevrilmesi ve öğretmenlerin açığa alınması kararları 

durdurulmalıdır denildi.234 

30- İzmir’de Vali Rahmi Bey İlkokulu önünde “Laik, bilimsel ve kamusal eğitim” talebiyle bildiri 

dağıtan Halkevleri Eğitim Hakkı Meclisi üyelerini polis gözaltına aldı. İzmir’de iki okulda daha 

bildiri dağıtımı engellendi.235 

31- Van, Ağrı, Muş, Hakkari, Suruç ve Erzurum’da binlerce kişi, DBP’li belediyelere atanan 

kayyumları protesto etti. Hukuksuzca yapılan atamalara karşı mücadele ve direniş öne çıkarken, 

Batman’da yapılan eyleme saldıran polis 9 kişiyi gözaltına aldı236 

32- Van’ın Özalp ilçesinde yüzlerce kişi kayyuma karşı DBP ilçe binası önünde bir araya geldi.  

“İradene sahip çık, kayyuma karşı nöbetteyiz’’ pankartını açan kitle AKP aleyhine sloganlar 

eşliğinde çarşı merkezinde yürüyüş düzenledi. Kalabalığın belediye binasına doğru yaptığı 

yürüyüşe, yüzlerce polis TOMA’lar eşliğinde engel olmaya çalıştı.237 

33- Varto’da açığa alınan eğitim emekçilerinin yaptığı oturma eylemine polis saldırdı. Lice’de de 

emekçilerinin yapmak istediği basın açıklamasına polis saldırdı. Öğretmenleri gözaltına almak 

isteyen polise, halk engel oldu.238 

34- 15 Temmuz Demokrasi Zaferi etkinlikleri adı altında AKP propagandası yapılmasına karşı 

çıkarak Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi önünde bildiri dağıtan liseliler gözaltına alındı.239 

35- Bursa Valiliği, Gemlik’te MSC/Medlog Lojistik’te Nakliyat-İş üyesi olduğu için işten atılan 

130 işçinin eylemini OHAL’i gerekçe göstererek yasakladı.240 

36- İstanbul’da, işten çıkartılmalarına karşın 50 gündür eylemlerine devam eden işçiler 

eylemlerini Moda’da bulunan TEDİ mağazası önüne taşıdı. Dün (21 Eylül) gerçekleşen 

eylemde, mağaza önünde boykot  çağrısı yapan işçileri ablukaya alan polis iki işçiyi gözaltına 

almaya çalıştı.241 

37- Bursa’da Medloj Lojistik’te Nakliyat-İş üyesi oldukları için işten atılan işçilerin eylemi OHAL 

bahanesiyle engellendi. Eylemlerinde ısrarcı olan işçilere polis saldırarak iki işçiyi gözaltına 

aldı.242 

38- Diyarbakır’da açığa almalara ve saldırılara karşı insan zinciri yapıp yürüyüşe geçen eğitim 

emekçilerine polis saldırdı, çok sayıda öğretmen gözaltına alındı.243 
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39- Yüksel Caddesi girişini kapatan çevik kuvvet polisleri, Laiklik bildirisi dağıtımını engellemeye 

çalıştı. Birleşik Haziran Hareketi (BHH) tarafından yapılan bildiri dağıtımı boyunca sokak 

girişinde üst araması yaptı.244 

40- İstanbul Gazi Mahallesi ve Kadıköy’de ‘laikliği kazanacağız’ başlıklı bildiri dağıtan 14 BHH 

üyesi gözaltına alındı245 

41- Eskişehir’de bildiri dağıtan BHH üyelerine polis saldırdı, 25 kişi gözaltına alındı.246 

42- Urfa Valiliği, her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma ve benzeri etkinlikleri 

10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.247 

43- Bursa’da MSC/Medlog işçileri işten atılan işçilerin geri alınması için farklı kentlerden 

İstanbul’a geldi, şirketin önünde eylem yapmak istedi ancak polis saldırısına maruz kaldı.248 

44- Halkevleri üyesi Kadınlar, “İtaat yok isyan var” sloganıyla kadına yönelik şiddeti protesto için 

Kadıköy Boğa Meydanı’nda bir araya geldi. Kadınlar yazdıkları dövizleri Bahariye yolu 

boyunca ağaçlara asarken, polis “Mırıldanma Binali” dövizini ‘hakaret’ bahanesiyle kadınların 

elinden almak istedi.249 

 

 

EKİM 2016 

1- Ankara’da 10 Ekim Ankara Katliamı anmasına çağrı için stant açan AKA-DER üyelerini polis 

darp ederek gözaltına aldı. Saldırıyı görüntüleyen gazeteciler de polis tarafından tehdit edildi.250 

2- Okmeydanı halkı mahallede polis gözetiminde yapılan uyuşturucu ticaretine karşı eylem yaptı. 

Polis eylem öncesi mahalleyi ablukaya aldı.251 

3- “Kadın hareketinin 10 mücadele alanı”nı açıklayan Kadın Cinayetlerini Durduracağız 

Platformu’nun 1-3 Ekim tarihlerinde 30 ilde düzenleyeceği eylemler bugün (1 Ekim) başladı. 

Ankara -Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ‘Laiklik için direneceğiz’ diyerek 

Sakarya Caddesi’nde eylem yaptı. Eylem sırasında yürüyüşe geçen kadınları polis engellemeye 

çalıştı.252 

4- Eskişehir- İsmet İnönü Caddesi’ndeki Kanatlı Alışveriş Merkezi önünde toplanan kadınlar, 

“Laiklik için direneceğiz” yazılı pankart açıp, sloganlar attı. Alışveriş merkezi önünden Porsuk 

Bulvarı’na yürüyüş gerçekleştirmek isteyen kitleyi polisin engellemesi üzerine açıklama 

yürüyüş yapılamadan alışveriş merkezi önünde yapıldı.253 

5- Görevden alınan eğitim emekçilerine ilişkin KESK’in öncülüğünde İstanbul, Ankara, Mersin, 

Hatay, Adana, Dersim, Van, Muş ve Elazığ Harput’ta eylem ve açıklamalar yapıldı.  

Mersin KESK Şubeler Platformu, eğitim emekçilerinin açığa alınmasını protesto etmek için 

Akdeniz ilçesine bağlı İstiklal Caddesi’nden Özgür Çocuk Parkı’na yürümek istedi ancak polis 

engeline takıldı.254 

6- Mersin’de BHH üyesi Oktay Canpolat’ın evin, laiklik bildirisi dağıttığı gerekçesi ile polis 

baskını gerçekleşti. Canpolat gözaltına alındı.255 

7- Hayatın Sesi TV, Özgür Radyo, İMC TV ve TV10’nun polis tarafından basılarak 

mühürlenmesinin ardından “Özgür basın susmayacak” diyenler   İstanbul’da Galatasaray 
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Meydanı’nda buluştu. Polis, eylemi polis barikatı dışından izlemeye çalışan yurttaşları 

engellemeye çalıştı.256 

8- Polis, İzmir’de Halkın Sesi gazetesini toplu şekilde dağıtan yurttaşları engellemeye çalıştı.257 

9- Didim’de 68 öğretmen, Dünya Öğretmenler Günü’nü barış talebiyle greve çıktıkları 

gerekçesiyle haklarında açılan soruşturmaya savunma vermekle geçirdi.258 

10- Ankara Valiliği OHAL yetkisine dayanarak Abdi İpekçi’den Sıhhiye’ye kadar olan alanda 

basın açıklaması yasağı getirdi.259 

11- İstanbul Avcılar’da bildiri dağıtan Eğitim Sen üyesi 12 öğretmen gözaltına alındı. Eğitim 

emekçileri karakolda verdikleri ifadenin ardından serbest bırakıldı.260 

12- Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10 Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yıl dönümünde Ankara’da 

yapılacak anma etkinliklerinin yasaklandığını duyurdu.261 

13- 10 Ekim Ankara Katliamı’nın hesabını sormak ve yıldönümündeki anmaya çağrı amacıyla AKP 

İl Binası önüne giden Halkevleri yöneticilerine, basın açıklaması sırasında polis saldırdı. 9 

Halkevleri yöneticisi ile Sendika.Org ve DİHA muhabirleri gözaltına alındı.262 

14- Mamak halkı, 10 Ekim’in birinci yıl dönümünde, katliamda kaybettiğimiz 101 kişinin 

fotoğraflarıyla yürüyüş düzenledi. Polis yürüyüşü engellemeye çalıştı.263 

15- 10 Ekim Ankara Katliamı’nın birinci yılında Bursa’da yaşamını yitirenler için yapılacak 

yürüyüşe polis saldırdı. Saldırı sırasında çok sayıda kişi darp edilerek gözaltına alındı264 

16- İstanbul Kadıköy’de 10 Ekim Ankara Katliamı için düzenlenen anmanın ardından polis, dağılan 

kitleye saldırdı. Polisin tahrik ve saldırılarına esnaf başta olmak üzere halk tepki gösterdi265 

17- Alanya’da Eğitim Sen’in 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirilenler için düzenlediği anma 

sonrasında faşist bir grup sendika binasına girerek üst katından bayrak sallandırdı. Yerel basının 

da provokasyon yaratmaya çalıştığı ilçede katliamda hayatını kaybedenlerin olduğu mezarlıkta 

bir mezara ay yıldızlı tişört giydirildi266 

18- CHP’li Kartal Belediyesi’nin 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yıldönümünde Türk-İslamcı 

konuşmacılarla düzenlediği İslam sempozyumunda, salonda ayağa kalkarak “Bugün 10 

Ekim…” diye söze başlayan Halkevleri üyeleri, anında üzerlerine çullanan polisler ve siviller 

tarafından karga tulumba gözaltına alındı267 

19- İstanbul Üniversitesi’nde 10 Ekim anması için toplanan üniversitelilere polis saldırdı. Onlarca 

üniversiteli darp edildi, gözaltına alındı. Polis gün içerisinde şiirlerle anma etkinliğine çağrı 

yapan 15 üniversiteliyi ise “şiir okumak yasak” diyerek gözaltına almıştı268 

20- Ankara Katliamı’nın yıldönümünde Ankara Garı önünde anma yapmak isteyenlere polis 

saldırdı. 80’e yakın kişi polis tarafından gözaltına alındı269 
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21- Gar önüne gitmek isteyenlere yönelik saldırı sürerken, “10 Ekim’in hesabını soracağız. 10 

Ekim’i yasaklayamazsınız” diyerek Ankara Güvenpark’ta eylem yapan Halkevcilere polis 

saldırdı. 11 Halkevci darp edilerek gözaltına alındı270 

22- Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) 10 Ekim Ankara Katliamı’nda hayatını 

kaybedenleri anmak isteyen üniversitelilere faşistler, özel güvenlik ve polis saldırdı. 20 

üniversiteli gözaltına alındı271 

23- Dokuz Eylül Üniversitesi’nde katliamda hayatını kaybedenler için anma köşesi hazırlandı. 

Ancak özel güvenlikler üniversitelilerin derse girmesiyle dövizleri kaldırdı.272 

24- Esenyurt Emek ve Demokrasi Güçleri Depo mahallesinde eylem yaptı. Esenyurt Halkevi’nin 

eylem çağrısı için ağaçlara astığı dövizleri ise sivil polisler topladı. Polis Akrep tipi zırhlı araçla 

ve TOMA’yla kitleyi taciz etti.273 

25- Hopa’daki 10 Ekim anmasında “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla suçlanan iki Halkevi üyesi, 

eylemin üzerinden 24 saat geçmeden ifadeye çağrıldı, savcılığa sevk edildi. İki Halkevi üyesi 

ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.274 

26- İstanbul’da Dünya Enerji Zirvesi’ni “İçeride hangi katliamı planlıyorsunuz” diyerek protesto 

eden Devrimci Partililer gözaltına alındı.275 

27- KESK’in “İşimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz. Bu ağır saldırıyı da püskürteceğiz” 

sloganıyla bugün (12 Ekim) Van’dan yürüyüşe başladı. Yürüyüş öncesi kamu emekçileri polis 

engeline rağmen açıklama yaptı.276 

28- Van’dan Bitlis ve Batman’a doğru yola çıkan kamu emekçileri Batman’da polis tarafından 

engellenmeye çalışıldı. 277 

29- Kocaeli Üniversitesi’nde polis, özel güvenlik ve faşistlerin saldırısının ardından üniversiteliler 

kampüs içerisinde bir basın açıklaması yapacaklarını duyurdu. Polis Umuttepe 

Kampüsü’nde yapılacak olan basın açıklamasını yasakladığını duyurdu.278 

30-  Ankara Valisi Ercan Topaca, KESK’in mitinginin ardından “güvenlik” bahanesiyle kent 

genelindeki tüm aşure etkinliklerini yasakladı. Tepkiler üzerine valillik geri adım attı.279 

31- KESK’in üç koldan başlattığı yürüyüş Ankara’ya ulaştı. Polis Ankara’ya varan KESK’lilerin 

önünü kesmeye çalıştı.280 

32- Sivas’ta KESK’in Ankara mitinginin yasaklanmasını protesto etmek isteyen kamu emekçileri 

emekçilerinin eylemi yasaklandı.281 

33-  “Proje okul” uygulamasını protesto eden Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencilerini bu sabah okul 

girişinde uzun namlulu silahlarla bekleyen polisler karşıladı.282 

34- Ankara’da 30 Kasım’a kadar her türlü toplantı, gösteri ve etkinlik yasaklandı.283 

35- Ankara’da tutuklu olan basın emekçilerine dayanışma için kart göndermek isteyen kadınların 

eylemini takip eden bir çevik kuvvet polis ekibi, kadınlar dövizlerini açtığında üstlerine yürüdü. 
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Kadınların açıklamasını engellemeye çalışan polisler, kadınlar postane içerisindeyken de 

bekleyişini sürdürdü. 284 

36- Ankara’nın ardından Antep ve Artvin’de de valilik kararlarıyla kent genelindeki tüm toplantı, 

gösteri ve etkinlikler yasaklandı.285 

37- Çukurova Üniversitesi’nde “Demokratik ülke, demokratik üniversite” talebiyle pankart açan 5 

üniversiteli, “terör örgütü propagandası” yaptıkları iddiasıyla tutuklandı286 

38- Ankara’da valiliğin eylem yasağı sürerken Dev-Lis’liler MEB önüne giderek “Proje okul ve 

imam hatip dayatmasına son” dedi. İki liseliyi polis darp ederek gözaltına aldı287 

39- Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’nde avukatların çantalarının aranmasını protesto etmek 

isteyen ÇHD üyesi avukatlar çevik kuvvet polisinin ve özel güvenliğin saldırısına uğradı.288 

40- Bağcılar’da CHP Milletvekili Eren Erdem’in katıldığı etkinliğe faşist bir grup taşlı sopalı 

saldırıda bulundu. Erdem saldırı altında olduklarını Twitter hesabından duyurdu.289 

41- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde OHAL ve KHK’ler konulu etkinliğe OHAL 

gerekçesiyle fakülte idaresi tarafından izin verilmedi.290 

42- Ankara’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği tarafından düzenlenen aşure dağıtımı etkinliğinde 

polis dernek yöneticilerini gece evlerinden almakla tehdit etti.291 

43- Nusaybin’de sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahallere çekilen tel örgülerinin tamamının 

kaldırılmasını isteyen halka polis ateş açtı.292 

44- Diyarbakır Büyükşehir Belediye eş başkanlarının gözaltına alınması ve belediyeye baskın 

yapılmasının ardından halk belediye önüne akın etti. Polis engellerine rağmen halk bekleyişini 

sürdü.293 

45- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde bekleyişi sürdüren halk, polis saldırısına rağmen 

buradan ayrılmazken, polis HDP’nin 3 milletvekilini coplarla darp etti, Ayla Akat Ata’yı da 

gözaltına aldı.294 

46- HDP Mersin İl Örgütü belediyelere yönelik operasyonlara ilişkin HDK ve diğer bileşenlerle 

birlikte il binasında olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı nedeniyle yüzlerce polis 

TOMA eşliğinde binayı abluka altına aldı.295 

47- Cizre de belediyelere yönelik operasyonları protesto için yapılan basın açıklamasına DBP İl 

Eşbaşkanı Kadir Kunur, MEYA-DER, Cizre Belediyesi’nin yönetici ve çalışanları, HDP ve 

DBP üyeleri katıldı. Polis burada da kitleyi abluka altına aldı.296 

48- Bursa’da da Arabayatağı Pazar alanında HDP öncülüğünde yapılan eyleme polis saldırdı. 

“İrademe dokunma” dövizlerini açan ve slogan atan HDP’liler saldırı sırasında polislerce 

gözaltına alındı.297 

49- Kocaeli Üniversitesi’nde Öğrenci Kolektifleri “4 Kasım Demokratik Üniversite Buluşması” 

için çağrı yaptıktan sonra, sivil polislerin saldırısına uğradı. 5 üniversiteli gözaltına alındı.298 

50- Silivri Cezaevi önünde açıklama yapmak isteyen Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi üyeleriyle 

beraber ETHA muhabiri Havva Cuştan da gözaltına alındı.299 
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51- Adana’da “Akdeniz mahallesi OHAL’de demokrasiyi tartışmak için buluşuyor!” başlıklı 

etkinlik OHAL bahanesiyle yasaklandı.300 

52- Tunceli Valiliği, “huzur ve güven” tahsis etmek iddiasıyla Dersim’de açık alanda yapılan tüm 

etkinlikleri yasakladı.301 

53- Adana Halkevleri, düzenlemek istedikleri etkinliğin Valilik tarafından, OHAL bahanesiyle 

yasaklanmasını protesto etti. Yapılan açıklamanın sonunda polis ile arbede yaşandı ve hakkında 

arama olduğu gerekçesiyle bir Halkevi üyesi gözaltına alındı.302 

54- CHP’li Avcılar Belediyesi’ninden atılan işçilerle dayanışmak için tiyatro oyunu sergileyen 

BEKSAV tiyatro ekibine polis saldırdı. Tiyatrocuları gözaltına almaya çalışan polis işçilerin 

müdahalesi ile geri çekildi303 

55-  “Güvenlik tehdidine” rağmen CHP’nin çağrısıyla 1. Meclis önünde toplanan binlerce kişi, 29 

Ekim Cumhuriyet Bayramı için Anıtkabir’e yürüdü. CHP Gençlik Kolları’nın Ankara Garı 

önünde yapmak istediği anmaya polis engel oldu.304 

56- Belediyelere yönelik operasyon ve belediye başkanlarının gözaltında tutulmasını protesto 

etmek için Şişli’de eylem yapan kitleye polis saldırdı.305 

 

KASIM 2016 

1- Cumhuriyet gazetesine yapılan operasyonu protesto etmek için bugün öğlen saatlerinden 

itibaren yüzlerce kişi gazetenin Ankara bürosu önünde nöbet tuttu. Halkevleri saat 15.00’da 

“Teslim olmayız” yazılı dövizlerle gazetenin önüne gelirken Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın 

çağrısı ile saat 18.00’da polisin engelleme çabalarına rağmen basın açıklaması 

gerçekleştirildi.306 

2- Samsun ve Çanakkale’de Cumhuriyet gazetesine yönelik operasyona karşı üniversiteliler 

kampüslerinde gazete okuma eylemi gerçekleştirdi. Faşistlerin ve güvenlik görevlilerinin 

tehditleri ise Cumhuriyet’in üniversiteliler tarafından okunmasına engel olamadı.307 

3- Antalya’da kadınların kent merkezinde düzenlediği OHAL eylemine polis TOMA ve biber gazı 

ile saldırdı.308 

4- HDP Genel Merkezi polis tarafından ablukaya alınırken binaya giriş ve çıkışlar 

yasaklandı. Binada bulunan HDP Eş Sözcüsü Ayhan Bilgen bina önünde açıklama yaparken, 

HDP’ye gitmek için sokakta bekleyenler polis tarafından uzaklaştırıldı.309 

5- Ankara’da HDP eşbaşkanlarının da aralarında olduğu milletvekillerinin gözaltına alınmasını 

Yüksel Caddesi’nde protesto etmek isteyen halka polis saldırdı. Saldırıda en az 7 kişi gözaltına 

alındı.310 
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6- HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da aralarında bulunduğu 

12 HDP’li milletvekilinin gece saatlerinde gözaltına alınmasına karşı Diyarbakır’da adliye 

önünde toplanan halka polis saldırdı.311 

7- Eskişehir’de HDP binasında açlık grevi sürüyor. HDP binasına asılan “Teslimiyet ihanete 

direniş zafere götürür” pankartını indirmek isteyen faşistler bina önüne geldi. Polis pankartı 

indirmek için binaya girdi. Binada direnişle karşılaşan polis “Savcılık kararı ile geleceğiz” 

diyerek binadan çıkarak, bina girişinde nöbet tutmaya başladı.312 

8- Antalya’da, gece saatlerinde HDP Eş Genel Başkanları ile birlikte 12 HDP’li vekilin gözaltına 

alınmasına ilişkin yapılmak istenen açıklamaya polis TOMA ve biber gazı ile saldırdı. HDP İl 

Başkanlığı binasından çıkarak Cumhuriyet Meydanı’na yürümek isteyenlere polis izin vermedi. 

Yürümek isteyen HDP’lilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.313 

9- Polis İzmir’de yapılmak istenen oturma eylemine izin vermedi. İzmir’de HDP’nin çağrısıyla 

18.00’da tekrar bir araya gelenler polis saldırısıyla karşılaştı. Alsancak’taki Sevinç Pastanesi 

önünde toplananlara yönelik saldırıda aralarında JINHA muhabiri Ayşe Yılmaz’ın da 

bulunduğu 52 kişi darp edilerek gözaltına alındı.314 

10- Didim İlçesi’nde, HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın da 

olduğu partili milletvekilinin gözaltına alınmasını protesto etmek için toplanan gruba, polis 

biber gazıyla müdahale etti. Müdahale edilen HDP’li gruptaki 12 kişi gözaltına alındı.315 

11- Açıklama yapmak isteyen HDP Bursa İl Başkanı Yüksel Akgün’ü polis “açıklama 

yapamazsınız” diyerek tehdit etti. 316 

12- Okmeydanı‘nda gözaltıları protesto için esnaf kepenk kapattı. HDP İstanbul Milletvekili Hüda 

Kaya ile birlikte basın açıklaması yapmak üzere toplananlar is epolis tarafından gözaltı ile tehdit 

edildi.317 

13-  Gazi Mahallesi‘nde Şair Abay Konanbay Lisesi önünde oturma eylemi yapıldı. Şair Abay 

Lisesi önünde toplanan kitleye polis saldırdı. HDK Sultangazi İlçe Örgütü önünde HDP ve ESP 

üyelerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi oturma eylemi yaptı. İlçe binasını ablukaya alan 

polis, eylemi engellemeye çalıştı.318 

14- HDP Esenler İlçe binası polis tarafından basıldı. İçeride bulunan ilçe yöneticiler ve üyeler darp 

edilerek gözaltına alındı.319 

15- Zeytinburnu‘nda yapılan eyleme polis plastik mermiyle saldırdı. Avukat Mesut Oruk polis 

tarafından gözaltına alındı.320 

16- HDP Kadıköy ilçe binası önünde toplananların bulunduğu Halitağa Caddesi’ni ablukaya alan 

polis, kitlenin dağılması için anons yaptı. Bir süre karşılıklı bekleyişin ardından polis ilçe binası 

önünde bekleyenlere saldırdı, darp ederek ara sokaklara sürdü.  Polis slogan atmaya devam 

edenlere silah doğrulttu. Silah çekme anını fotoğraflamaya çalışan HDP üyesi Şehriban Alkış 

gözaltına aldı. Kadıköy’de parti binası önünde oturma eylemi yapanlara polis ikinci defa plastik 

mermi ve gaz bombalarıyla saldırdı.321 

17- Sancaktepe HDP İlçe Örgütü binası önünde toplananlara polis gaz bombalarıyla saldırdı. Bir 

kısım ara sokaklara dağılırken polis, ilçe binasını ablukaya aldı.322 

18- Esenyurt Meydanı’nda operasyonlara karşı toplananlara polis biber gazı ve gazlı mermi ile 

saldırdı.323 
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19- Beşiktaş‘ta Başbakanlık Çalışma Ofisi’ne yürüyen Devrimci Partililer gözaltına alındı.324 

20- Akdeniz İlçe Belediyesi, operasyonu kınadı. Akdeniz Belediyesi önünde yapılacak olan ve daha 

önceden Valilik tarafından izin verilen basın açıklamasının belediye önünde yapılmasına polis 

izin vermedi. 325 

21- Tuzluçayır’da saat 18.30’da yapılacak basın açıklaması öncesinde halk Abidin Aktaş Sokak’ta 

toplanırken polis saldırdı. Ara sokaklara kadar girerek gazla saldıran polisler çok sayıda kişiyi 

de gözaltına aldı.326 

22- Adana’da HDP’ye yönelik operasyon ve tutuklamaları protesto edip kepenk kapatan esnaf 

hakkında soruşturma başlatıldı.327 

23- HDP’li vekillerin tutuklanmasına karşı Şişli’de buluşanlar, açıklamalarının ardından “Hırsız 

katil Erdoğan” sloganlarıyla Cumhuriyet’e yürümek isteyince polis saldırdı. Kitle saldırıya 

direndi, barikatlar kurdu, gözaltıları engellemeye çalıştı. Polis ise havaya ateş açtı328 

24- İzmir’de, HDP’li vekillerin tutuklanmasına karşı eylem yapan SGD ve Dev-Güç üyelerine polis 

saldırdı 9 kişi gözaltına alındı.329 

25- Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarının tutuklanmasının ardından Cumhuriyet Ankara 

bürosu önünde günlerdir süren nöbet büyüyerek devam etti. Polisin tüm engelleme girişimlerine 

rağmen “Özgür basın susmayacak” denildi330 

26- Devrimci Parti üyeleri, Antalya’da OHAL yasağına rağmen hükümet konağı önünde eylem 

yaptı. 7 kişi gözaltına alındı331 

27- HDP’li vekillerin tutuklanması, İstanbul İkitelli’de protesto edildi, kitleye polis saldırdı.332 

28- Adana, Mersin ve Dersim’de birçok mahallede, HDP’li vekillerin tutuklanmasını protesto 

etmek için sokağa çıkan halka polis saldırdı333 

29- Hatay: HDP, tutuklamaları polis ablukası altında protesto etti.334 

30- YÖK’ün kuruluş yıldönümünde İzmir’de “Faşizme ve YÖK’e karşı gençlik direnişte” diyerek 

açıklama yapmak isteyen gençlik örgütlerine polis eylem yasağını gerekçe göstererek saldırdı. 

12 üniversiteli darp edilerek gözaltına alındı335 

31- HDP Ankara İl Örgütü’nün etrafını ablukaya alan polisler, HDP Genel Merkezi önünde 

yapılmak istenen açıklamaya engel olmaya çalıştı. Genel merkez yakınında açıklama yapan 

kitleye saldıran polisler iki kişiyi gözaltına aldı336 

32- Kadın örgütlerinin HDP’lilerin ve  kadın milletvekillerinin tutuklanmasına karşı Kadıköy 

İskele Meydanı’nda düzenlediği basın açıklamasına polis saldırdı.337 

33- Kadıköy İskele Karakolu önünde, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını bekleyen 

kadınlara “Kara Kalpaklılar” denilen faşist grup silahla saldırdı.338 

34- Esenyurt’ta HDP eş başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasına karşı çıkan mahalleliye 

polis gaz bombası ve plastik mermiyle saldırdı.339 
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35- İkitelli halkı HDP eş genel başkanları ve milletvekillerinin tutuklanmasına karşı eylem 

düzenledi. Polis kitleye silahla ateş açtı, en az 1 kişi yaralandı.340 

36- İhraçlara ve açığa almalara karşı Sağlık Bakanlığı’na yürümek isteyen Sağlık Emekçileri 

Sendikası (SES) üyelerine polis saldırdı, SES Eş Genel Başkanları Gönül Erden ve İbrahim 

Kara’nın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.341 

37- KHK ile açığa alınan kamu emekçisi Nuriye Gülmen’in Ankara’da yapmak istediği oturma 

eylemine ikinci gününde de polis saldırdı. Gülmen yine gözaltına alındı.342 

38- KHK ile açığa alınan kamu emekçisi Nuriye Gülmen’in Ankara’da yapmak istediği oturma 

eylemine üçüncü defa polis saldırdı. Gülmen yine gözaltına alındı.343 

39- Ankara’da kadınlar valiliğin yasağını bir kez daha delerek sokakta şarkılarla 25 Kasım’a çağrı 

yaptı. Polisler “Her türlü eylem, etkinlik ve sesli çalışma yasak” diyerek etkinliğe izin 

vermeyeceğini söyledi.344 

40- İstanbul’da HDP’nin milletvekillerinin tutuklanmasına ve derneklerin kapatılmasına karşı 

“İrademize sahip çıkıyoruz” eylemine faşist grup saldırmaya çalıştı. Polis faşist gruba bir şey 

yapmazken, HDP’lilere gaz ve plastik mermilerle saldırdı.345 

41- Boğaziçi Üniversitesi’nde yüzlerce üniversiteli “Kayyum rektör istemiyoruz” pankartıyla 

yürüdü. Yürüyüşün ardından öğrencilere saldıran polis iki kişiyi gözaltına aldı.346 

42- Ankara Mamak’ta ihraç edilen bir öğretmen için açıklama yapmak isteyen Eğitim Sen ve ESM 

üyeleri gözaltına alındı.347 

43- Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi 

avukatların, derneklerin kapatılmasını protesto etmek için İzmir Bayraklı Adliyesi önünde 

yaptığı basın açıklamasına polis saldırdı. 17 kişi gözaltına alındı.348 

44- OHAL sonrası Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilen akademisyen Nuriye 

Gülmen, “Açığa alındım, işimi istiyorum” diyerek Yüksel Caddesi’nde yaptığı eylemde 6’ıncı 

kez gözaltına alındı.349 

45- Van, Dersim, Mardin ve Siirt belediyelerine kayyum atanmasının ardından belediye çalışanları 

belediye önlerinde eylem yaptı. Van’da polis saldırısı yaşanırken Mardin’de iki kişi gözaltına 

alındı350 

46- KHK ile açığa alınan kamu emekçisi Nuriye Gülmen Ankara’daki  direnişinin 9. günün de 8. 

kez gözaltına alındı351 

47- Tutuklu HDP eş genel başkanlarının fotoğraflarının bulunduğu pankart nedeniyle polis 

Devrimci Parti İstanbul il binasını bastı. Pankartı alan polis içeride bulunan iki partiliyi 

gözaltına aldı.352 

48- Bursa’da metro ve otobüs seferlerine yapılan %15 zamma karşı Bursa Halkevleri, polisin tüm 

engellemelerine rağmen eylem yaptı.353 
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49- OHAL KHK’si ile işinden atılan eğitim emekçileri Nuriye Gülmen 9., Acun Karadağ ise 5. kez 

gözaltına alındı354 

50- İzmir Bayraklı’da CHP’li belediye halkın tepkilerine karşın cemevinin düğün salonunu yıkma 

kararı aldı. Yıkıma karşı toplanan halka polis gaz bombalarıyla saldırdı.355 

51- Kocaeli ve Samsun’da Meclis’e getirilmek istenen yasayı “Tecavüz meşrulaştırılamaz” diyerek 

protesto eden kadınlara polis saldırdı, gözaltına aldı.356 

52- Akademisyen Nuriye Gülmen, eyleminin 11. gününde 10. kez gözaltına alındı. Hızını alamayan 

polis, Kamu Emekçileri Cephesi 6 kişi ile saldırıyı görüntüleyen Seyri Sokak muhabirini de 

gözaltına aldı.357 

53- Antalya’da ‘Tecavüz Yasası’nı protesto eden 7 kadın Cumhuriyet Meydanı’nda gözaltına 

alındı.358 

54- Sarıgazili Kadınlar “Tecavüzü aklayacak hiçbir yasayı kabul etmiyoruz” diyerek Demokrasi 

Caddesi’nde bir araya geldi. El ele tutuşarak dayanışma zinciri kuran kadınlar “Tecavüz 

aklanamaz”, “O yasayı meclisten geçirtmeyeceğiz” sloganları attı. 359 mahallede yürüyüş 

gerçekleştiren kadınları, polis engellemeye çalıştı. 

55- Isparta Valiliği önünde sessiz eylem yapan Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri, sivil 

polisler tarafından durduruldu ve üniversitelilere GBT kontrolü yapıldı.360 

56-  “Tecavüzü aklatmayacağız” diyerek sokağa çıkan yüzlerce Antalyalı; “O yasa geri çekilecek” 

sloganlarıyla Cumhuriyet Meydanı’nı doldurdu. Polisin engellmeye çalıştığı eylemde barikatın 

önüne gelen milletvekillerinin polisle yaptığı görüşme esnasında CHP Antalya Milletvekili ve 

Halkevleri MYK üyesi Niyazi Nefi Kara polis tarafından tartaklandı.361 

57- Açığa almalara karşı Sakarya Caddesi’nde eylem yapmak isteyen SES’lilere saldıran polis, SES 

Eş Genel Başkanı İbrahim Kara, Ankara Şube Eş Başkanı Hüsnü Yıldırım ve YK üyesi Fikret 

Çalağan’ı gözaltına aldı362 

58- Hopa’da tecavüzcüleri aklayan yasa tasarısına karşı Hopa Meydanı’nda bir araya gelerek 

açıklama yapmak isteyen kadınlar polis saldırısıyla karşılaştı.363 

59- Tecavüzcüleri aklayacak yasa tasarısına karşı kadınların önü İzmir’de sivil polisler ve çevik 

kuvvet tarafından kesildi. Eylemi sürdürmekte kararlı olan kadınlar, basın açıklama metnini 

polis saldırısı altında okuyarak sloganlarıyla, ıslık ve alkışlarıyla bu saldırı ve engellemeyi 

protesto etti. Basın açıklaması sonrasında da kadınlar eylem alanından ayrılırken polis 

saldırısına uğradı.364 

60- İstanbul Sarıyer’de basın açıklaması son bulduğunda, katılanlar “Açıklamamız son bulmuştur 

dağılıyoruz” açıklamasıyla dağılmaya başladı. Arkasını dönerek dağılan kitleye polis “Dağılın” 

diye bağırarak saldırdı. Yoğun biber gazı da kullanılan polis saldırısında ufak çapta yaralananlar 

oldu.365 

61- Eylül Üniversitesi’nde süren yasakları ve Meclis’ten çıkarılmak istenen cinsel istismar yasasını 

protesto etmek isteyen Kolektifçiler, ellerinde tuttukları duvar gazetesi ile tacizi ve tecavüzü 

aklayan yasa tasarısının detaylarını ve sonuçlarını anlattı ancak Özel güvenliğin ve sivil 

polislerin müdahalesi ile karşılaştı.366 
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62- Meclis Genel Kurulu’nda bugün (22 Kasım) görüşülmesi planlanan ve kamuoyunda “tecavüz 

yasası” olarak bilinen önergeye karşı binlerce kadın pek çok şehirden Meclis önüne aktı. 

Sabahın erken saatlerinde başlayan bekleyiş sloganlarla ve marşlarla saat 13.00’a kadar 

sürdü.  Akay Kavşağı üzerinden Meclis’e gitmek isteyen Halkevcileri engelledi. Polisin biber 

gazlı saldırısına rağmen Halkevciler Meclis önüne geldi367 

63- OHAL kararnamesi ile Selçuk Üniversitesi’ndeki görevinden açığa alınan akademisyen Nuriye 

Gülmen, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önündeki direnişini sürdürüyor. Gülmen, 

direnişinin 15. gününde 13. kez gözaltına alındı368 

64- Proje okulların velileri topladıkları 23 bin imzayı teslim etmek için saat 10.00’da Milli Eğitim 

Bakanlığı önünde bir araya geldi. İzmir ve İstanbul’dan gelen velilere bakanlık önünde polis, 

OHAL gerekçesiyle biber gazı ile saldırdı. 369 

65- Ankara’da Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın eylemine 14. kez polis saldırdı. Dayanışmak 

için eylemde bulunan ve 2000 yılındaki hapishane katliamlarında iş makinesi ile kolu koparılan 

Veli Saçılık ve beraberindekiler darp edilerek gözaltına alındı370 

66- KHK’ler ile ihraç edilen Eğitim Sen’li eğitim emekçileri, hukuksuz ihraçlara ve haksız 

açığa almalara son verilmesi için Ankara’ya geldi. MEB’ye yürümek isteyen eğitim 

emekçilerine polis OHAL gerekçesiyle engel olmaya çalıştı. 371 

67- Okmeydanı Halkevi’ne yönelik polis tacizine karşı nöbet tutan mahallelinin kasıtlı olarak 

üzerine Akrep süren polis, bir kişinin ayağını ezdi, buna tepki gösteren mahalleliye ise biber 

gazı ile saldırdı, mahalleli nöbete devam dedi372 

68- 100 BES yönetici ve üyesinin KHK ile ihraç edilmesine karşı BES’lilerin Maliye Bakanlığı 

önünde yapmak istediği eyleme polisler OHAL gerekçesiyle saldırarak 3 kişiyi gözaltına 

aldı.373 

69- Eskişehir Demokratik Kadın  Platformu’nun çağrısıyla Espark önünde toplanan kadınların 

“OHAL’de itaat yok isyan var” sloganıyla yaptıları eylemi polis engellemeye çalıştı.374 

70- Kocaeli’nde 25 Kasım’da Belediye İşhanı önünde buluşan kadınlar, yürümek isteyince polis 

engeliyle karşılaştı.375 

71- Ankaralı kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis OHAL bahanesiyle saldırdı. 11 kadın gözaltına 

alındı.376 

72- Adana Beyazevler’de “Aladağ katliamının sorumlususunuz” diyen Halkevleri üyeleri AKP İlçe 

binası önünde gözaltına alındı.377 

73- Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılar Cemaati’ne ait yurtta 11’i çocuk 12 kişinin yanarak 

yaşamını yitirmesi üniversitelilerde protesto edildi. Öğrenci Kolektifleri’nin çağrısıyla İstanbul, 

Orta Doğu Teknik, Çukurova, Kocaeli ve On Dokuz Mayıs üniversitelerinin yemekhanelerinde 

ses çıkarma eylemleri gerçekleştirildi. Kocaeli’de özel güvenlikler eylemi engellemeye çalıştı, 

bir üniversiteliyi alıkoydu.378 

74- Ankara’da “Kaza değil cinayet! Cemaat ve tarikat yurtları kapatılsın” diyerek Adana’da 

yaşanan çocuk katliamına karşı MEB’e gidenlere polis saldırdı. Çok sayıda kişi saldırıda 

gözaltına alındı.379 
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75- OHAL KHK’siyle açığa alınan Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Veli Saçılık Yüksel 

Caddesi’nde işlerine geri dönmek için tuttukları nöbete polis yine saldırdı, darp ederek 

gözaltına aldı.380 

 

ARALIK 2016 

1- Adana Aladağ’da tarikat yurdunda çıkan yangın sonucu 11 çocuğun ölmesine karşı Ankara ve 

İstanbul’da kadınlar sokağa çıktı. Ankara Kadın Platformu, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı 

önünde açıklama gerçekleştirdi. Polis basın açıklaması öncesi kadınları “hemen açıklama yapıp 

dağılmaları” yönünde tehdit etti.381 

2- Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Öğrenci Kolektifleri, Yabancı Diller ve 

Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin yemekhaneye ulaşımı için ‘Ring otobüs’ talebinde bulundu. 

Rektörlüğün taleplerini reddetmesi üzerine bina önünde eylemi sürdüren Kolektifçilere özel 

güvenlikler ve polisler saldırdı.382 

3- Adana Aladağ’da ortaokul öğrencilerinin kaldığı yurtta çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 

on iki kişi için ‘12 arkadaşımız için sessiz kalmayacağız’ başlıklı bildiri dağıtan Emek Gençliği 

üyesi öğrenciler polis ve ÖGB tarafından engellenmek istendi.383 

4- ODTÜ yönetimi, HDP Milletvekillerinin tutuklanmasını protesto eden öğrencilere soruşturma 

açmadan ceza verdi.384 

5- İzmir’de Halkevci Kadınlar, Adana’da Süleymancılar yurdunda yaşanan yangında hayatını 

kaybeden 11’i çocuk 12 kişi için İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Polis 

açıklama yapmak isteyen kadınları tehdit etti.385 

6- Koç Üniversitesi’nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü için 

açılan stant nedeniyle dört öğrenci hakkında disiplin soruşturması açıldı.386 

7- Kocaeli polisi 8 kişiyi Halkın Sesi gazetesi dağıttığı için gözaltına aldı.387 

8- Dersim’de HDP milletvekillerinin gözaltına alınıp tutuklanmalarını protesto eden 14 öğrenci 

yapılan ev baskınları ile gözaltına alındı.388 

9- Karabük’te TİS görüşmeleri sırasında lokavt ilan etmesini protesto etmek isteyen Mescier- 

UGR Lojistik işçilerinin eylemi OHAL bahanesiyle engellendi.389 

10- Çanakkale’de Boyun Eğme dergisi dağıtan Komünist Parti üyelerine faşistler ve polisler birlikte 

saldırdı. 9 kişi darp edildi.390 

11- Antalya’da tecavüz yasasına karşı “Tecavüz aklanamaz” diyerek Cumhuriyet Meydanı’nda 

eylem gerçekleştiren ve gözaltına alınan kadınlara dava açıldı.391 

12- Beşiktaş saldırısının yaşandığı noktaya yürüyüş düzenleyerek anma yapan CHP’lilere saldırı 

gerçekleşti. CHP’nin aracı Vodafone Arena Stadyumu önünde AKP’liler tarafından 

tekmelendi.392 
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13- OHAL KHK’si ile işlerinden edilen eğitim emekçileri Nuriye Gülmen ve Semiz Özakça’ya 

direnişlerinin 34’üncü gününde polis saldırdı ve 3 kişiyi gözaltına aldı.393 

14- Anadolu Üniversitesi’nde üniversitelilerin çetelere karşı yapmak istediği basın açıklamasını 

polis engellemeye çalıştı. 394 

15- Gazi Mahallesi’nde, acele kamulaştırma kararına karşı bir düğün salonunda mahallelinin 

yaptığı toplantı, kar maskeli ve otomatik silahlı polisler tarafından basıldı.395 

16- İzmir’de 25 Kasım’da sokağa çıkan kadınlar hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesi 

ile soruşturma başlatıldı. Delil olarak kadınların attığı “Tayyip kaç kaç kaç kadınlar geliyor” 

sloganı gösterildi.396 

17- KESK’in ihraçlara karşı İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı Emekçi Yürüyüşü’ne polis engel 

oldu. “İşimi, ekmeğimi geri istiyorum” diyerek Kadıköy’de toplanan kamu emekçilerine polis 

saldırdı.397 

18- 25 Kasım’da Kocaeli’de yapılan gece yürüyüşüne katılan ve valinin yasağını delen kadınlara 

“OHAL Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla soruşturma açıldı.398 

19- IŞİD’in yakarak katlettiği askerlerden AKP’nin sorumlu olduğunu söyleyen Halkevleri üyeleri 

İstanbul’da eylem yaptı. Polis ise Halkevcilere saldırdı, 18 kişi gözaltına alındı.399 

20- Valiliğin yasak kararına ve engelleme çabalarına karşın Maraş Katliamı’nda yaşamını yitirenler 

anıldı.400 

21- Asker ölümlerinden AKP iktidarının sorumlu olduğunu söyleyen Halkevleri üyelerinin 

Ankara’daki eylemini polis engelledi. İki Halkevci gözaltına alındı.401 

22- IŞİD’i, AKP’yi ve gözaltıları protesto eden 8 kişi Galatasaray Meydanı’nda gözaltına alındı.402 

23- TKP’liler İstanbul, Ankara, İzmir ve Çorlu’da sokakta bildiri dağıtımları yaparak “Başkanlığa 

hayır” çalışması başlattı. Beşiktaş’ta bildiri dağıtanlara polis saldırdı, 4 kişi gözaltına alındı.403 

24- Okmeydanı’nda Halkın Sesi gazetesi dağıtan Halkevleri üyelerini polis gözaltına almaya 

çalıştı.404 

25- Kadıköy’de katliamları protesto eden ESP üyelerine faşistler saldırdı. Kadıköy halkının tepki 

göstermesi üzerine faşistler uzaklaştı.405 

26- Ankara’da Mimar Kemal İlkokulu öğrencilerinin evlerinden okullarına güvenli şekilde gidip 

gelmesi için başlatılan “Çocuklar için güvenli yol” kampanyasını polis engellemeye çalıştı. 

Polisler çocukları karşıdan karşıya geçirmenin yasa dışı olduğunu iddia etti.406 

27- Nakliyat-İş’in Gebze’de asgari ücret ile ilgili yapacağı basın açıklamasını polisler, valiliğin 

OHAL yasağı engellenmeye çalıştı.407 
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28- Ege Üniversitesi’nde AKP’nin tecavüz yasasına karşı “Tecavüzü meşrulaştıramazsınız” diyen 

üniversitelilere özel güvenlik ve polislerin saldırısının ardından üniversite yönetimi soruşturma 

açtı.408 

OCAK 2017 

1- Reina katliamının gerçekleştiği yere karanfil bırakmak isteyen 7 ESP üyesi, Eş Başkan Okan 

Danacı da dahil olmak üzere 4 SGDF’li, Ezilenlerin Hukuk Bürosu avukatlarından Sezin Uçar, 

Gülhan Kaya ve Diren Karabağ ile ETHA Editörü İsminaz Temel gözaltına alındı.409 

2- Reina saldırısının ardından Okmeydanı’nda halkı laikliği savunmaya çağıran bir konuşma 

yapmaları üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterilen Halkevleri üyelerinden 

Ayşegül Başar gözaltına alındı. 2 Ocak sabahı Halkevleri üyesi ve Cumhuriyet gazetesi çalışanı 

Ayşegül Başar polisler tarafından evine yapılan baskın sonucu gözaltına alındı. Savcı, Başar 

hakkında beş günlük gözaltı talebinde bulundu.410 

3- Çanakkale’de ise otobüs duraklarına “Ölümlerin karşısında yaşamı savunuyoruz” afişi asan 3 

Halkevleri üyesi gözaltına alındı.411 

4- Antalya’da laiklik için mücadele çağrısı yapan iki kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişi 

ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.412 

5- İstanbul’da HDP’ye yönelik operasyonları protesto etmek isteyen gruba saldıran polis HDP 

MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.413 

6- Laikliği savunmak için bir araya gelen Hopalılara polis saldırdı. Saldırı sonrası tekrar toplanan 

kitle Hopa Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.414 

7- Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde üniversiteliler “Sarayın savaşına geçit 

vermeyeceğiz” yazılı pankart astı. Okula giren çevik kuvvet ekibi saldırarak 10 üniversiteliyi 

gözaltına aldı.415 

8- İstanbul’da HDP’ye yönelik operasyonları protesto etmek isteyen gruba saldıran polis HDP 

MYK üyesi Gülsüm Ağaoğlu’nun aralarında bulunduğu 4 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.416 

9- İşlerine ve öğrencilerine geri dönme talebiyle nöbete başlayan Malatyalı öğretmenler, 

nöbetlerinin ikinci gününde de polis tarafından gözaltına alındı. AKP’nin OHAL KHK’leriyle 

işten atılan Malatyalı eğitim emekçileri işlerine geri dönmek için başlattıkları oturma eyleminin 

ikinci gününde de gözaltına alındı. “İşimi ve öğrencilerimi geri istiyorum” diyerek 6 Ocak’ta 

oturma eylemi yapan dört eğitim emekçisi  darp edilerek gözaltına alındı.417 

10- AKP’nin OHAL KHK’leriyle işten atılan Malatyalı eğitim emekçileri işlerine geri dönmek için 

başlattıkları oturma eyleminin üçüncü gününde de gözaltına alındı. “İşimi ve öğrencilerimi geri 

istiyorum” diyerek 7 Ocak’ta oturma eylemi yapan dört eğitim emekçisi  darp edilerek gözaltına 

alındı.418 

11- Cumartesi Anneleri’nin 615. eyleminde Maside Ocak gözaltına alındı.419 
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12- İşlerine ve öğrencilerine geri dönme talebiyle nöbete başlayan Malatyalı öğretmenler, 

nöbetlerinin üçüncü gününde de polis tarafından gözaltına alındı.420 

13- Sakarya’da ‘Türkiye laiktir, laik kalacak’ pankartı açan 3 CHP’li genç çevredeki kişiler darp 

edildi sonra gözaltına alındı. Sakarya’nın Serdivan İlçesi’ndeki bir alışveriş 

merkezinde “Türkiye laiktir, laik kalacak” yazılı pankart açıp slogan atan 3 genç çevredeki 

kişiler tarafından darp edildi. Özel güvenlik görevlileri gençleri polise teslim etti.421 

14- Meclis Dikmen Kapısı’nda açıklama yapmak isteyen avukatlara ve CHP’li vekillere polis biber 

gazıyla ve kalkanlarla saldırdı.422 

15- Ankara Valiliği, kentte açık alanlarda yapılacak her türlü gösteri, yürüyüş, etkinlik ve stant 

açmaya 30 gün yasak getirdi. Halkın güvenliğini almakla sorumlu olan valilik, “terör örgütlerin 

eylem arayışında” olmasını yasağa gerekçe gösterdi. 423 

16- Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kamu görevlerinden ihraç edilen Akademisyen Nuriye 

Gülmen ve Öğretmen Semih Özakça gözaltına alındı424 

17- Adana Beyazevler Mahallesi’nde “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıtan 4 Halkevleri üyesi 

gözaltına alındı. Üzerinde “Bu memleket bizim! Başkanlığa hayır!” yazan bildirileri dağıtan 

Halkevleri üyeleri önce yol ortasında polis ekipleri tarafından durduruldu, sonra da “Savcılık 

kararı var” denilerek gözaltına alındı.425 

18- Adana’da “Başkanlığa Hayır” bildirisi dağıttıkları için gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle 

mahkemeye sevk edilen 4 Halkevleri üyesi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 

Halkevciler, haftada 2 gün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.426 

19- Artvin Cerattepe’de Cengiz Holding’in madencilik faaliyetlerine karşı İstanbul’da yapılacak 

konser OHAL bahanesiyle yasaklandı.427 

20- Konya’da CHP’li gençler, metroda yaptıkları konuşmayla başkanlık sistemini getirmeyi 

öngören Anayasa değişiklik teklifine karşı mücadele çağrısında bulundu. Konuşmayı yapan 

CHP Konya Gençlik Kolları Başkanı Orkun Polat ifade vermek için Konya Emniyet 

Müdürlüğü’ne götürüldü.428 

21- KESK’in çağrısıyla tüm ülkede, bölgelerde yapılması planlanan Laiklik Mitingi’nin Antalya’da 

yasaklanmasını protesto eden 48 kişiye dava açıldı. Aralarında kurum yöneticilerinin de 

bulunduğu 48 kişinin davası 28 Nisan 2017’de görülecek. 429 

22-  “Adana’da “Başkanlığa hayır” diyerek bildiri dağıtan Halkevleri üyesi 3 kişi son bir haftada 

ikinci kez gözaltına alındı.430 

23- Malatya’da KHK’lerle ihraç edilen kamu emekçileri “İşimizi geri istiyoruz” diyerek 

başlattıkları eylemin 13’üncü gününde 13’üncü kez gözaltına alındı. 

AKP’nin OHAL’i fırsat bilerek muhalif kamu emekçilerine yönelik saldırılarında Malatya’da 

KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri 13 gündür direnişini sürdürüyor. “İşimi geri istiyorum” 

diyerek oturma eylemi başlatan kamu emekçileri, 13’üncü günde 13’üncü kez darp edilerek 

gözaltına alındı.431 

24- Ankara’da Hrant Dink’i anmak isteyenlere polis engel olmaya çalıştı. Valiliğin yasağına ve 

polisin saldırılarına rağmen Ankara’da farklı noktalarda anma gerçekleştirildi.432 
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25- Ankara’da ihraç edilen KESK üyesi kamu emekçileri Mülkiyeliler Birliği’nde forum 

gerçekleştirdi. Forumun ardından yürümek isteyen KESK’lilere polis saldırdı.433 

26- İstanbul’da üniversiteliler “Başkanlığa hayır” sesini yükseltmek için 23 Ocak’ta Beşiktaş-

Kadıköy vapur hattında şarkı söyledi. Şarkı vapurdakiler tarafından alkışlarla desteklenirken o 

sırada gelen vapur güvenliği üniversitelileri engellemeye çalıştı. Vapurdaki “sorumlu kişi” 

üniversitelileri, “Başkanlığa hayır de” şarkısının “Cumhurbaşkanına hakaret” içerdiği 

iddiasıyla polise şikayet etti. Vapurdan inildiği sırada polis üniversitelileri gözaltına almaya 

çalıştı.434 

27- Haklarını aradıkları için işten atılan otobüs şoförleri, Konya Büyükşehir Belediyesi önünde 

Nakliyat İş ile birlikte eylem gerçekleştirdi. 15 Temmuz sonrasında otobüslerini askeriye önüne 

çektikleri için ödül alan şoförler, haklarını arayınca işten atıldı.  

Polisler basın açıklamasına OHAL gerekçesiyle baskı ve tehditlerle engel olmaya çalıştı.435 

28- Malatya’da KHK’ler ile ihraç edilen kamu emekçileri 19 gündür “İşimizi istiyoruz” diyerek 

direnişte. AKP’nin muhalif kamu emekçilerine yönelik saldırısı karşısında direndikleri için her 

gün gözaltına alınan emekçiler, bugün (26 Ocak) 19’uncu kez darp edilerek gözaltına alındı.436 

29- Cizre’de yaşanan sokağa çıkma yasaklarına dikkat çekmek amacıyla Beyoğlu Tünel’de eylem 

yapan 18 avukat hakkında soruşturma başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cizre’de yaşanan ablukalara dikkat çekmek amacıyla yedi 

avukat örgütünün çağrısıyla Beyoğlu Tünel’den Galatasaray Lisesi’ne kadar yapılmak istenen 

ve polislerce engellenen eyleme katılan 18 avukat hakkında soruşturma başlattı.  

Savcılık tarafından avukatlar hakkında “örgüt propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Gösteri 

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek”ten soruşturma açtığı ortaya çıktı. 437 

30- Aydın’da maçta Barış Manço’nun ölüm yıl dönümüyle ilgili “Hayır… Hayır… 

#YüzbinKereHayır” yazılı pankartı polis engelledi. Pankartı açmak isteyen CHP’li gençler 

emniyete götürülürken, avukatları “Evet yazsa polisin tepkisi aynı mı olacaktı” dedi.438 

 

 

ŞUBAT 2017 

1- İzmir’de KESK’in çağrısıyla 29 Aralık 2015’te düzenlenen iş bırakma eylemine katılan beş 

eğitim emekçisi gözaltına alındı.439 

2- Adana’da bazı noktalarda yapılacak olan toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, imza 

standı, çadır kurma gibi etkinlikler 1-28 Şubat 2017 tarihleri arasında yasaklandı.440 

3- Eskişehir’de referandumda hayır çağrısı yapan Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri üyeleri polis 

tarafından gözaltına alınmakla tehdit edildi.441 

4- Antalya’da Halkevleri üyesi üç kişi sabaha karşı “Hayır” afişi yaparken gözaltına alındı. 

Kabahatler Kanunu’na muhalefet suçundan para cezası kesildi.442 

5- Malatya’da ihraç edilen 4 kamu emekçisine direnişlerinin 26. gününde KESK üyesi çok sayıda 

kamu emekçisi destek verdi. Polis en az 30 kamu emekçisini darp ederek gözaltına aldı.443 
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6- KESK Ankara Şubeler Platformu, OHAL’e, KHK’lere ve ihraçlara karşı Sakarya Caddesi’nde 

bir araya geldi. Eyleme izin vermeyeceğini söyleyen polis oturma eylemi başlar başlamaz 

saldırıya geçti. Üç kişi polis tarafından gözaltına alındı.444 

7- Küçükçekmece Halkalı’da, referandum çalışması olarak “Hayır” afişi yapan EMEP ve Emek 

Gençliği üyeleri, silahlı bir kişi tarafından tehdit edildi.445 

8- Sultangazi Hayır Platformu’nun halk toplantısını yapacağı dernek polis tarafından ablukaya 

alındı. Hayır diyenler engellemelere rağmen buluşmayı gerçekleştirdi.446 

9- OHAL’in son KHK’siyle gerçekleşen ihraçları protesto etmek için Yüksel Caddesi’nde oturan 

liseliler gözaltına alındı.447 

10- Adana’da Hayır çalışması yapan iki Halkevciye polisler silah çekti.448 

11- Kadıköy’de “Hayır’da birleşelim” diyerek bildiri dağıtanlara saldıran polis, Devrimci Parti 

MYK üyesi Gözde Tenikeci’yi başına silah dayayarak gözaltına aldı. Çevredekilerin tepki 

göstermesi üzerine polis biber gazı kullanarak tepki gösterenlere de saldırırken tepki daha da 

büyüdü ve “Hayır” sloganları yükseldi.449 

12- Dün (7 Şubat) gece çıkarılan KHK ile Ankara Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen 

sayısı 92’ye yükseldi. Akademisyen kıyımı olarak nitelendirilen KHK’ye tepkiler de 

gecikmedi. KHK’nin hemen ardından bugün (8 Şubat) Cebeci Kampüsü akademisyen ve 

öğrencileri kampüste polis ablukasına rağmen bir araya geldi.450 

13- Akademisyen tasfiyesine karşı büyük buluşma için Cebeci Yerleşkesi’ne gelenler polis 

kuşatmasıyla karşılaştı. Akademisyenler üniversitelere girmekte ısrarcı olunca polis defalarca 

saldırdı ve en az 11 kişiyi gözaltına aldı.451 

14- Halkların Demokratik Partisi ve Halkların Demokratik Kongresi’nin İstanbul Şişli’de 

düzenlemek istediği basın açıklamasına polis saldırdı. Saldırıda 4 kişi darp edilerek gözaltına 

alındı.452 

15- Aydın’da KHK ile meslekten ihraç edilenler için yapılan eyleminin üçüncü gününde de polis 

saldırdı, 32 kişiyi gözaltına aldı453 

16- Suriye’de iki askerin IŞİD tarafından katledilmesinin sansürle halktan gizlenmesine karşı 

Ankara metrosunda “Ölümlerin sorumlusu AKP’dir” diyerek halkı bilgilendiren Halkevcilerin 

evine operasyon düzenlendi. Metroda konuşmayı yapan kişi gözaltına alınırken, bir kişi evinde 

bulunamadı.454 

17- İstanbul’da Yeşilkent Hayır Meclisi üyesi üç kişi duvara “Başkanlığa Hayır” yazdıkları 

gerekçesiyle gözaltına alındı. Avcılar Firüzköy Karakolu’na götürülen üç kişi hakkında para 

cezası kesildi.455 

18- Denizli’de MHP’nin “hayır”cı vekillerinden Atilla Kaya’nın konuşmacı olarak katılacağı “Milli 

İradenin Önemi” konulu konferansın yapılacağı Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu için 

verilen izin, konferansa bir gün kala iptal edildi.456 

19- HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güzelyüz ve iki il yöneticisi dün gerçekleştirilen Koruköy 

eylemi nedeniyle gözaltına alındı.“Örgüt propagandası” yaptığı öne sürülen Güleryüz ve iki 

yönetici polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü 

Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. 457 
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20- Antakya’nın Armutlu Mahallesi’nde ve İzmir’de “Başkanlığa hayır” bildirisi dağıtanlar 

gözaltına alındı. 458 

21- Yıldız Teknik Üniversitesi’nden (YTÜ), son KHK ile ihraç edilen akademisyenler; öğrenciler, 

mezunlar ve akademisyenler tarafından alkışlar eşliğinde uğurlandı. Öğrencilerin ve 

akademisyenlerin, dışarıdan desteğe gelenlerle birlikte, Davutpaşa Kampüsü ana kapısında 

buluştuğu uğurlamada, polis ve Özel Güvenlik Birimleri (ÖGB) ablukası yaşandı. Kampüs ana 

kapısında çanta ve kimlik kontrolü yapılırken; öğrenciler, ring araçları ve otobüslerden 

indirilerek tek tek arandı.459 

22- Antalya Akdeniz Üniversitesi’nde “Başkanlığa hayır” bildirisi dağıtan üç öğrenci için kampüse 

çok sayıda çevik kuvvet ve 2 TOMA getirildi.  Üniversitelilere engel olmak isteyen polise karşı 

çıkan üniversitelilerle birlikte 8 kişi gözaltına alındı. 460 

23- İzmir’de “Başkanlığa hayır” pankartı asanlar gözaltına alındı461 

24- Ankara Valiliği kentteki rektörlere yolladığı yazıyla üniversitelerde seçim propagandası 

yapmanın yasak olduğunu bildirdi462 

25- HDP İzmir İl Eş Başkanı Mahfuz Güleryüz ve iki il yöneticisi Koruköy eyleminde “örgüt 

propagandası” yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.463 

26- Ankara Üniversite İletişim Fakültesi’nin geleneksel yıl sonu etkinliği Panayır, bu yıl KHK’lerle 

ihraç edilen akademisyenler için PanHayır olarak yapılmak istendi. Kampüste hazırlıkların 

tamamlanmasının ardından çevik kuvvet içeri girerek o esnada İspanyolca bir şarkı çalmasına 

rağmen Kürçe müzik gerekçesiyle PanHayır’ı engellemeye çalıştı.464 

27- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi amfisinde “Gençlik laiklik istiyor” diyerek konuşma yapan 

üniversitelilere uzaklaştırma cezası verildi.465 

28- Samsun’da “Hayır” çalışması yürüten Atakum Hayır Meclisi, polis tarafından YSK kararları 

gerekçe gösterilerek engellenmeye çalışıldı. Polislerin “karar” diyerek gösterdiği belgelerdeki 

ifadeler ise, YSK’nin kararları arasında yer almıyor.466 

29- Aydın’da ihraç edilen ve açığa alınan kamu emekçilerinin eylemine polis saldırdı. KESK 

üyeleri, polis saldırılarına ve gözaltılara rağmen işlerine geri dönene dek eylemlerinin 

süreceğini ifade etti.467 

30- İstanbul Ümraniye’de Birleşik Haziran Hareketi (BHH) üyeleri 16 Nisan referandumu için 

bildiri dağıtımı yaptıkları sırada saldırıya uğradı. Faşistlerin bıçaklı saldırısında bir BHH üyesi 

yaralandı.468 

31- Hopaspor’un taraftar grubu Denizin Asi Çocukları’nın “Hayırda hayır var” marşına polis 

engellemeye çalıştı.469 

 

                                                             
458 http://sendika62.org/2017/02/antalya-antakyada-hayir-bildirisi-dagitanlara-gozalti-404599/ 
459 http://sendika63.org/2017/02/yildiz-teknik-universitesinde-atilan-hocalara-ugurlama-akademi-biat-etmez-

404648/ 
460 http://sendika62.org/2017/02/antalya-antakyada-hayir-bildirisi-dagitanlara-gozalti-404599/ 
461 http://sendika62.org/2017/02/antalya-antakyada-hayir-bildirisi-dagitanlara-gozalti-404599/ 
462 http://sendika63.org/2017/02/ankarada-kampuslerde-secim-yasagina-yanit-universiteyi-engelleyemezsiniz-

404617/ 
463 http://sendika63.org/2017/02/korukoy-icin-yapilan-eylemden-hdp-izmir-il-yoneticilerine-gozalti-404566/ 
464 http://sendika63.org/2017/02/ilef-panhayirina-polis-engel-olamadi-dayanisma-fakulteye-renk-katti-404660/ 
465 http://sendika63.org/2017/02/ege-universtesinde-amfi-amfi-laikligi-savunan-universitelilere-uzaklastirma-

404481/ 
466 http://sendika63.org/2017/02/samsunda-skandal-olmayan-ysk-karariyla-hayir-calismasini-engelleme-girisimi-

404527/ 
467 http://sendika62.org/2017/02/aydinda-kamu-emekcilerine-polis-saldirdi-14-gozalti-404960/ 
468 http://sendika63.org/2017/02/umraniyede-hayir-bildirisi-dagitan-bhh-uyelerine-fasist-saldiri-405129/ 
469 http://sendika63.org/2017/02/polis-hopaspor-taraftarinin-hayir-demesini-engelleyemedi-405308/ 

http://sendika62.org/2017/02/antalya-antakyada-hayir-bildirisi-dagitanlara-gozalti-404599/
http://sendika62.org/2017/02/antalya-antakyada-hayir-bildirisi-dagitanlara-gozalti-404599/
http://sendika62.org/2017/02/antalya-antakyada-hayir-bildirisi-dagitanlara-gozalti-404599/
http://sendika62.org/2017/02/aydinda-kamu-emekcilerine-polis-saldirdi-14-gozalti-404960/


Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

69 
 

MART 2017 

1- Samsun OMÜ Eğitim Fakültesi önünde Hayır bildirisi dağıtan üniversitelilere özel güvenlikler 

saldırdı. Polis saldırıya uğrayan üniversitelileri gözaltına aldı.470 

2- Ankara’da Havagazı Fabrikası’nın önlemsiz yıkımı nedeniyle kanserojen olan asbest 

maddesinin kente yayılıyor olmasına karşı sokağa çıkan Halkevciler, üstlerinde koruyucu 

kıyafetlerle kent merkezini dolaşarak halkı tepki göstermeye çağırdı. “Gökçek halkın sağlığıyla 

oynuyor” diyen Halkevcilere polis engel olmaya çalıştı.471 

3- İstanbul’da 8 Mart mitingi gerçekleştirmek için valiliğe başvuruda bulunan kadınların 

başvurusu “güvenlik” gerekçesiyle reddedildi.472 

4- İzmir Valiliği, 5 Mart’ta İzmir’de yapılması planlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitingini 

“kamu güvenliğini tehdit ettiği ve 8 Mart gününden farklı bir günde yapılmak istendiği” 

bahaneleriyle yasakladı.473 

5- Binali Yıldırım’ın Sinop’ta düzenleyeceği miting öncesi Halkevi üyesi iki kişi şüpheli sıfatıyla 

keyfi bir şekilde gözaltı alındı.474 

6- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde “Üniversite başkanlığa Hayır diyor” afişleri asan 

üniversitelilere KTÜ Öğrenci Derneği üyesi faşistler saldırdı.475 

7- Urfa’da 8 Mart için sokağa çıkan kadınlara polis saldırdı, 21 kişi gözaltına alındı.476 

8- Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’ne giren çevik kuvvet polisleri, üniversiteli kadınların 8 

Mart standına saldırdı. Üniversiteli Kadın Kolektifi’nin (ÜKK) standına saldıran polisler, 6 

üniversiteli kadını darp ederek gözaltına aldı.477 

9- İstanbul Fatih’te bulunan İstanbul Müftülüğü önünde 58 gündür cenazesi sınırda bekletilen 

Muzaffer Kandemir için eylem yapan Devrimci Partili Kadınlar gözaltına alındı.478 

10- Antalya Kadın Platformu çağrısıyla kadınlar Feminist Gece Yürüyüşü gerçekleştirdi. Üç 

Kapılar’da toplanan kadınlara yürüyüşün izinsiz olduğu bahane edilerek engel olundu. Basın 

açıklamasının ardından halaylarla, şarkılarla dağılmaya başlayan kadınlara TOMA ve onlarca 

çevik kuvvet polisi saldırdı. 479 

11- Kocaeli’nde 8 Feminist Gece Yürüyüşü için sokağa çıkan kadınlar polis engeliyle karşılaştı. 

Polis yürüyüşe saldırıp çok sayıda kadını gözaltına alınca kadınlar, 8 Mart Uluslararası Kadın 

Grevi’yle dayanışma metnini  polis aracında okudu.480 

12- Bilgi Üniversitesi’nde, Bilgi Kadın Kulübü’nün 8 Mart için açtığı standa tekbirli saldırı 

gerçekleşti. Kadın öğrencilerden biri yaralandı.481 

13- Giresun’da referanduma giderken başkanlık sistemini anlatan broşür dağıtan ve halkı “hayır” 

demeye çağıran 5 kişi gözaltına alındı.482 

14- Mersin’in Silifke ilçesinde Hayır’cı MHP’lilerin toplantısını basan Devlet Bahçeli taraftarları, 

saldırarak masa ve sandalyeleri devirdi. MHP başkan adayı Ümit Özdağ ve MHP Kayseri 
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Milletvekili Yusuf Halaçoğlu’nun bulunduğu salona giren Bahçeli taraftarları ‘Hareketin lideri, 

Devlet Bahçeli’ sloganları attı.483 

15- Ankara Mamak’ta “Hayır” afişi yapan Halkevciler darp edilerek gözaltına alındı.484 

16- Nuriye Gülmen’in 123 gün önce başlattığı direnişe polis saldırdı: 8 gözaltı485 

17- Gazi Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için yürüyüş gerçekleştiren Gazi halkına, 

mahalleyi ablukaya alan polisler saldırdı. Saldırıya rağmen yeniden bir araya gelen halk 

mezarlığa doğru yürüyüşe geçti.486 

18- İzmir’de “Evet”çi konvoyunu protesto eden üniversitelilerin evleri basıldı, üç kişi gözaltına 

alındı.487 

19- Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Berkin Elvan’ın yaşamını yitirmesinin üçüncü yılında yapılan 

anma konuşmasına  faşistler saldırdı.488 

20- Son çıkartılan KHK’lar sonucu ihraç edilen akademisyenlerle dayanışma ve hocalarına sahip 

çıkmak için eylem yapan 24 İTÜ’lüye soruşturma açıldı.489 

21- Ankara Güvenpark’ta hayırcılar şarkılarıyla, sloganlarıyla bildiri dağıtmaya çalışınca polis, 

YSK’nin olmayan kararını göstererek engel olmaya çalıştı.490 

22- Bahçeli “Sabırları zorlamanın sonu iyi değildir” ve “Gençlerimize sesleniyorum, hiç durmayın” 

dedi, taraftarları “hayır”cı MHP’liler Ümit Özdağ ile Yusuf Halaçoğlu’nun Mezitli’deki 

etkinliğini de hedef aldı.491 

23- Denizli’de Candoğan Parkı’na “hayır” standı açan BHH’lilere taşlı saldırı gerçekleşti. 

Saldırının ardından dağıtıma devam eden BHH’liler dayanışma için herkesi 18.00’da stantlarına 

çağırdı.492 

24- Üniversite öğrencileri, hayır forumlarına çağıran bir metin yayınladı ardından da İstanbul 

Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde üniversiteliler forumda buluştu. 

Özel güvenlik ve polis foruma engel olmaya çalıştı.493  

25- Esenler’de Hayır çalışması yapan CHP’lilere AKP yöneticileri saldırdı. Saldırıyı CHP 

Milletvekili Aykut Erdoğdu, CHP aracının geçişine izin verilmediğini belirtti.494 

26- HDP Avcılar Yeşilkent temsilciliğinde referandum çalışması için bulunan HDP’lilere kimliği 

belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırının Hayır çalışmalarına yönelik olduğunu 

belirten HDP’liler, çalışmalara kararlılıkla devam edecelerini belirtti.495 

27- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile onlara destek verenlere polis bir kez daha saldırdı. 9 kişi 

gözaltına alınırken, polis işkencesi canlı yayın ile kayda alındı. 496 

28- Çanakkale Köprüsü’nün temelini atma bahanesiyle “evet” kampanyası yapmaya giden Erdoğan 

için kentteki “hayır”cılar “önleyici gözaltı” talimatıyla gözaltına alındı.497 

29- Erdoğan’ın temel atma için geleceği Çanakkale’de “önleyici” adı altında gözaltı terörü sürüyor. 

Pazarda bildiri dağıtan “hayır”cıları gözaltına alan polis, elindeki listeyle kentteki operasyonu 

sürdürüyor.498 
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30- Mersin’de AKP’liler polis eşliğinde “evet” bildirisi dağıtırken, aynı alanda “hayır” çalışması 

yapanları polis engellemeye çalıştı. Polisin keyfi bir şekilde GBT işlemi yapmak istemesi 

üzerine yoldan geçen yurttaşlar duruma tepki gösterdi.499 

31- Ankara’da Hayırcılar Ulus ve Kızılay meydanında buluşarak Hayır bildiri ve gazetelerini halka 

ulaştırdı. Yüzlerce “Biz de Hayır diyoruz” tepkisiyle karşılaşan Hayırcılar, polisin bütün 

engelleme girişimlerine rağmen etkinliğini gerçekleştirdi. Günlerdir Güvenpark’ın karşısında 

AKP’liler bir engel yaşamadan stant kurup, bildiri dağıtırken; Hayırcıların bildiri dağıtımına 

polis engel olmaya çalıştı. Sık sık gelip giderek Demokrasi İçin Birlik’in referandum çalışması 

yapamayacağını ve “Halkın Hayır’ı” gazetesinin dağıtılamayacağını söyleyen polisler, gazete 

hakkında da suç duyurusunda bulunulacağını belirtti.500 

32- Ankara’da Karanfil Sokak’ta “Hayır” bildirisi dağıtan 11 kişi gözaltına alındı.501 

33- Yüksekova’da Newroz kutlamalarının sürdüğü saatlerde alana zırhlı araçlarla giren özel hareket 

polisi, gaz bombalarıyla kitleye saldırdı. Saldırıda 3 kişiyi yaralanırken, 10’u aşkın kişi 

gözaltına alındı.502 

34- KTÜ’de 8 Mart öncesi üniversiteli kadınların birlikte oluşturduğu Kadın Meydanı’na, rektörün 

talimatıyla güvenlikler saldırdı.503  

35- Antalya’da Kepez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okullara “hayır” kampanyasına ait afiş, broşür 

ve pankartların asılmasını yasakladı. Ancak yazıda, “evet” kampanyasına ait afişlere ilişkin 

herhangi bir uyarının yer almadığı görüldü.504 

36- Diyarbakır Dicle Üniversitesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasında 16 öğrenci gözaltına 

alındı.505 

37- Bilal Erdoğan’ı İzmir Marşı’yla protesto eden lise öğrencileri, haklarında soruşturma 

başlatılmakla tehdit edildi.506 

38- Ankara Güvenpark’ta Hayırcılar rengarenk balonları ile buluşup bildiri dağıtımı gerçekleştirdi. 

Ulus’ta olduğu gibi “Evet’i dağıtabilirsiniz ama Hayır’ı dağıtamazsınız” diyerek engel olmaya 

çalışan polislere rağmen Hayırcılar çalışmalarını sürdürdü.507 

39- YTÜ’de “Hayır için pedal çeviriyoruz” diyen üniversiteliler karşısında polisi buldu. Bisiklete 

binmeye de “hayır” demeye izin olmadığını söyleyen polis 17 üniversiteliyi gözaltına aldı.508 

40- Ankara’da polis, kadınların “Hayır” boyama etkinliği engellemeye çalıştı. Kadınlar ise polisin 

yasağını aşarak bedenleri ile “Hayır” yazdı.509 

41- Samsun’un Atakum ilçesi, Cumhuriyet mahallesinde “hayır” stickerları yapıştıran 7 kadın 

“kamu malına zarar vermek” iddiasıyla gözaltına alındı.510 

42- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Rıfat Ural’ın, 1 Nisan’da 

gerçekleştirilecek AKP mitinge katılmaları yönünde personele baskı uyguladığı, “Cenazeniz 

dahi olsa geleceksiniz, aksi takdirde yarın işe gelmeyin” dediği ortaya çıktı.511 
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43- İhraçlara karşı 136 gündür direnen ve 16 gündür de açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ile ona 

destek verenlere polis yine saldırdı. 11 kişi gözaltına alındı.512 

44- Okullarının imamhatipleştirilmesine karşı uzun süredir direnen İsmail Tarman Ortaokulu 

velileri AKP’lilerin saldırısına uğradı.513 

45- Son çıkarılan KHK ile ihraç edilen Barış Akademisyenleri’ni uğurlamak için biraraya gelen 

Anadolu Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı.514 

46- CHP’nin Üsküdar’da referandum çalışması için dağıttığı “hayır” lokması, zabıta tarafından 

güvenlik gerekçesiyle engellendi.515 

47- Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Yavuzlar Pazarı’nda zabıta memurları hayır bildirisi 

dağıtanlara saldırdı. Saldırı da dört kişi kesici aletlerle yaralandı.516 

48- Batman’da HDP’nin açtığı seçim lokalini polisler bastı. Ağrı’da ise korucular HDP’nin seçim 

aracının önünü keserek silahla tehdit etti.517 

49- Koç Üniversitesi’nde KHK’lerle ihraç edilen akademisyenlerle dayanışma eylemi yapan 

öğrencilere soruşturma açıldı. O gün okulda bulunmayan bir öğrenci dahi soruşturmaya dahil 

edilirken üniversiteliler herkesi disiplin kurulunun toplanacağı 29 Mart günü düzenleyecekleri 

soruşturma şenliğine çağırıyor.518 

50- İstanbul Alibeyköy’de “hayır” çalışması yapan AKA-DER üyelerine polis havaya ateş ederek 

saldırdı. Afiş asanlar ardından da gözaltına alındı.519 

51- Devlet Bahçeli taraftarları, Yozgat’ta MHP’li “hayır”cılardan Sinan Oğan’a ve destekçilerine 

saldırdı. Arbede, polisin gaz bombası atmasıyla sonlandı. Oğan, AKP ile ortak planlandığını 

söylediği saldırıya “Hedef tüm Hayır diyenlerdir. Bu diktatörlük kurulma çabası değil de ne?” 

diye tepki gösterdi.520 

52- CHP’nin “hayır” aracı saldırıya uğradı. Aracın lastikleri kesildi, üstündeki “hayır” yazıları 

kazındı.521 

53- CHP PM üyesi Hakkı Süha Okay’ın referandum için bir araya geldiği 50 muhtara “izinsiz 

toplantıya katılmak”tan soruşturma açıldı. Okay, “Baskı, Tek Adam düzeni gelmeden 

uygulamaya girmiştir” dedi.522 

54- Ankara’da polisler ve belediye ekipleri “hayır” afişi avına başladı. Sakarya Caddesi’nde afişlere 

müdahale edilmesine tepki gösteren dört yurttaş gözaltına alındı.523 

55- AKP’li Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop’un “evet” propagandası yaptığı etkinliğe 

izin verip, öğretim görevlileri ve öğrencilere resmi davet gönderen İzmir Dokuz Eylül 

Üniversitesi Rektörlüğü, CHP’nin hukukçu milletvekillerinden İlhan Cihaner’in etkinliğine izin 

vermedi.524 

56- İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde Kızıldere anması yapmak isteyen 37 FKF’li 

gözaltına alındı525 

57- İzmir’in Konak ilçesinde Kızıldere anması yapmak isteyen 25 üniversiteli gözaltına alındı.526 
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58- Ankaralı avukatlar Sıhhiye-Kızılay arasında bildiri dağıtarak yürüdü, halkı “hayır” demeye 

çağırdı. Öğle saatlerinde adliye önünde bir araya gelen avukatlar bildirilerle Kızılay’a doğru 

yürümek istediklerinde karşılarında polis barikatını buldu. Polis amirleri ilk olarak YSK’nin 

aldığı karar çerçevesinde bildiri dağıtımının yasak olduğunu iddia etti. Avukatlar ise Samsun İl 

Seçim Kurulu’nun aldığı bu kararın kaldırıldığına ilişkin belgeyi polis amirlerine sundu.527 

 

NİSAN 2017 

1- İzmir Emek ve Demokrasi Platformu tarafından düzenlenmek istenen “Umudunu Kesme 

Yurdundan” müzik festivali Konak Kaymakamlığı tarafından gerekçesiz olarak yasaklandı.528 

2- Kocaeli’de Yürüyüş Yolu’nda “hayır” gazetesi dağıtanlara polis saldırdı. Polis üç “hayır”cıyı 

gözaltına aldı, bir kişinin burnunu kırdı.529 

3- Meclis’ten geçirilmeye çalışılan tecavüz yasasını protesto ettiği için gözaltına alınan Antalyalı 

kadınların davası 5 Nisan’da görülecek. Kadınlar kadın ve çocuk düşmanlığına “Hayır” demek 

için davaya çağrı yaptı.530 

4- Batman’da HDP’nin anons aracının önünü kesen silahlı iki kişi, camlarını kırdıkları aracın 

şoförünü de silah dipçikleriyle yaraladı.531 

5- Cumhuriyet gazetesi operasyonunda tutuklanan meslektaşları için Çağlayan’daki İstanbul 

Adliyesi’nde nöbete başlayan avukatlara polis saldırdı. Polis saldırısı sırasında Çağdaş 

Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnu kırıldı.532 

6- MEB, öğrencilerin LGBTİ farkındalığını artırmak için etkinlik hazırlayan ve Yeni Akit’in 

“Sapkınlık” diyerek hedef gösterdiği köklü okullardan Robert Koleji hakkında soruşturma 

başlattı.533 

7- Beykoz’da gece yarısı “hayır” pankartı asan CHP’lilere bir araçtan ateş açıldı. Saldırıda 

yaralanan olmazken üç kişi gözaltına alındı.534 

8- İBB’ye bağlı zabıtalar, Beylikdüzü metrobüs durağında AKP’nin “evet” çadırından küçük olan 

CHP’nin “hayır” çadırını “prefabriğe benzediği” gerekçesiyle söktü. CHP’liler akşam 

saatlerinde “yeterli büyüklükteki” çadırlarını yeniden kurdu.535 

9- Sakarya Hendek’te 15-20 kişilik bir grup “teröristlerin ‘hayır’ dediğini” söyleyerek CHP’li 

gençlere ve stantlarına saldırdı. Üç CHP’li darp edilirken, saldırganlardan üçü gözaltına 

alındı.536 

10- Ankara’da “Tek Adam rejimine ‘Hayır'” bildirisi dağıtan KESK’lilere polis “Dağıtamazsınız” 

diyerek saldırdı. 7 KESK’li gözaltına alındı537 

                                                             
527 http://sendika63.org/2017/03/ankara-polisinin-yalanlari-ve-cabalari-kar-etmedi-avukatlar-hayira-cagirdi-

411041/ 
528 http://sendika63.org/2017/04/yasaklar-umudunu-kesmeyenleri-durduramadi-ayni-saatte-ayni-yerde-olacagiz-

411361/ 
529 http://sendika63.org/2017/04/kocaelide-hayir-standinda-saldiran-polise-halk-tepkisi-411393/ 
530 http://sendika63.org/2017/04/tecavuz-yasasini-protesto-ettigi-icin-yargilanan-kadinlarin-davasi-5-nisanda-

411961/ 
531 http://sendika63.org/2017/04/hdpnin-hayir-aracina-saldiri-soforu-dipcikle-yaraladilar-411775/ 
532 http://sendika63.org/2017/04/cumhuriyet-gazetesi-icin-adliyede-nobet-tutan-avukatlara-polis-saldirisi-

412280/ 
533 http://sendika63.org/2017/04/yeni-akit-hedef-gosterdi-meb-harekete-gecti-lgbti-etkinligine-sorusturma-

412117/ 
534 http://sendika63.org/2017/04/beykozda-hayir-pankarti-asan-chplilere-ates-acildi-uc-kisi-gozaltinda-412619/ 
535 http://sendika63.org/2017/04/ibb-zabitasi-prefabrige-benzedigi-gerekcesiyle-hayir-cadirina-saldirdi-412589/ 
536 http://sendika63.org/2017/04/reisin-yolu-hayir-bildirisi-dagitan-chplilere-terorist-diye-saldirdilar-412586/ 
537 http://sendika62.org/2017/04/ankarada-hayir-bildirisi-dagitan-kesklilere-saldiri-7-gozalti-412668/ 
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11- Hukuksuz ihraçlara karşı Bakırköy’de nöbet tutan kamu emekçileri “Bakırköy Özgürlük 

Meydanı’na KESK alınmayacak. Kararlıyız sizi bu alana almayacağız” denilerek polis 

tarafından gözaltına alındı.538 

12- Mersinl Özgür Çocuk Parkı’na açılan stantta “Hayır” için bildiri ve gazete dağıtımı yapıldı. 

Polis stantı engellemeye çalıştı.539  

13- Artvin’in Cerattepe’de Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen madene karşı nöbet 

tutanların kurduğu kulübe nedeniyle “orman alanını işgal” iddiasıyla dava açıldı.540 

14- Aydın’da HDP’nin “Hayır” standı 10-15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Polis 

saldırganlar yerine 2 HDP üyesini darp ederek gözaltına aldı.541 

15- Halkların Demokratik Partisi (HDP)’nin “Mutlaka Kazanacağız” şiarıyla İzmir Gündoğdu 

Meydanı’nda düzenlediği mitinge on binlerce kişi katıldı. HDP Eş Genel Başkanı Figen 

Yüksekdağ’ın fotoğrafının olduğu kartpostallara polis yine izin vermedi. Kartpostalı mitinge 

sokmak isteyen bir kişi gözaltına alındı.542 

16- Ankara’da ihraçlara karşı oturma eylemi yapan ESM üyesi kamu emekçilerine saldıran 

polisler, emekçileri darp edip yerde sürükledi. Saldırıda 15 kişi gözaltına alındı.543 

17- Yüksekova’da HDP’ye kent dışında verilen miting yeri, polis engellemeleri ve aralıksız 

sağanak yağmura rağmen dolup taştı. Polis platformda çalınan şarkılara sürekli müdahale 

etti.544  

18- İzmir’in Bornova, Buca, Karşıyaka ve Hatay ilçelerinde halk, şaibeli seçim sonuçlarına tepki 

göstererek sokağa çıktı. Bornova’daki eylemlere önce polis, ardından AKP’liler saldırdı.545 

19- Alibeyköy’de referandum sonuçlarını protesto etmek için toplanmaya çalışan gruba polis 

saldırdı. Edinilen bilgilere göre, saldırıda polis silah kullanarak gruba ateş açtı. Kullanılan biber 

gazı fişeklerinden de yaralıların olduğu belirtildi.546 

20- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde “Hayır daha bitmedi” diyerek eyleme çağrı yapan 10 

üniversiteli polis tarafından gözaltına alındı. Üniversiteliler adli para cezası kesilerek serbest 

bırakıldı.547 

21- Şaibeli referandumun ardından meşru olmayan Tek Adam rejimine karşı ülkenin dört bir 

yanına yayılan eylemlere katılanlara yönelik operasyonlar sürüyor. İzmir’de bugün (21 Nisan) 

sabah 15 kişinin evine operasyon düzenlendi.548 Toplam gözaltı sayısı 21’e çıktı. 549 7 kişi 

tutuklandı.550 

22- KTÜ rektörlüğü üniversite içerisinde “hayır” çalışması yürütülmesini engellemek için balon 

taşımanın yasak olduğunu iddia etti.551 

23- Edirne’de YSK’nin kararını ve gayri meşru referandum sonuçlarını protesto eden yurttaşların 

evleri polis tarafından basıldı. 3’ü BHH üyesi 1’i HDP’li olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. 

Gözaltına alınanlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı552 

                                                             
538 http://sendika62.org/2017/04/hukuksuz-ihraclara-karsi-nobet-tutan-kamu-emekcileri-gozaltina-alindi-412687/ 
539 http://sendika63.org/2017/04/mersinde-pedallar-hayir-icin-cevrildi-413150/ 
540 http://sendika63.org/2017/04/cerattepelilere-nobet-kulubesinden-orman-isgali-iddiasiyla-dava-413283/ 
541 http://sendika63.org/2017/04/aydinda-hdpnin-hayir-standina-saldiri-413499/ 
542 http://sendika63.org/2017/04/on-binler-gundogduda-fasizme-hayir-diyecegiz-mutlaka-kazanacagiz-413728/ 
543 http://sendika63.org/2017/04/ihraclari-protesto-eden-kamu-emekcilerine-polis-saldirdi-15-gozalti-413896/ 
544 http://sendika63.org/2017/04/yuksekovada-araliksiz-yagmura-ve-polis-engeline-ragmen-binler-hayir-dedi-

414140/ 
545 http://sendika63.org/2017/04/izmirde-halk-hayirina-sahip-cikiyor-415076/ 
546 http://sendika63.org/2017/04/hilelisonucahayir-diyenler-sokakta-il-il-eylemler-415235/ 
547 http://sendika63.org/2017/04/muglada-hayir-daha-bitmedi-diyen-universiteliler-serbest-birakildi-415804/ 
548 http://sendika63.org/2017/04/hayira-yonelik-operasyonlar-suruyor-izmirde-cok-sayida-eve-baskin-416091/ 
549 http://sendika63.org/2017/04/izmirde-universitelilerin-gozalti-suresi-uzatildi-diktatore-teslim-olmayiz-

415703/ 
550 http://sendika63.org/2017/04/izmirde-hayirina-sahip-cikan-6-universiteli-ile-kazim-kizil-tutuklandi-416223/ 
551 http://sendika63.org/2017/04/ktu-rektoru-gencligi-nasil-engelleyecegini-sasirdi-hayir-balonu-tasimak-yasak-

413300/ 
552 http://sendika62.org/2017/04/edirnede-hayiri-savunan-yurttaslara-polis-operasyonu-en-az-4-gozalti-415953/ 
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24- “Evet sonucunu meşru görmeme” adı altındaki operasyonlar kapsamında Çorum’da 

referandumun iptalini isteyenlerden 17’si gözaltına alındı, 13’ü ifadeleri sonrası serbest 

bırakıldı.553 

25- “Evet sonucunu meşru görmeme” adı altındaki operasyonlar kapsamında Çorum’da 

referandumun iptalini isteyenlerden 17’si gözaltına alındı, 13’ü ifadeleri sonrası serbest 

bırakıldı.554 

26- Grup Yorum’un 23 Nisan’da Yenikapı’da düzenleyeceği “Bağımsız Türkiye” konseri valilik 

tarafından “güvenlik” bahanesiyle yasaklandı.555 

27- Şişli’de Ermeni Soykırımı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla gerçekleştirilmek istenilen anmaya 

polis izin vermedi.556 

28- ÖDP İstanbul İl yöneticisi Naim Göktaş, referandum sonrasında YSK’nin usulsüzlüğüne karşı 

yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı.557 

29- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı yasağının süreceğini açıkladı.558 

30- Artvin’de etkinlik düzenleyen Ensar Vakfı’nı “tecavüzcü Ensar kapatılsın” diyerek protesto 

eden Artvinliler darp edilerek gözaltına alındı.559 

31- Kızılay’da 1 Mayıs’a çağrı yapan bildiriler dağıtan ESP ve SGDF’lilere polis saldırdı, ESP İl 

Eş Başkanı Didar Gül dahil 6 kişi gözaltına alındı560 

32- Ankara’da kadınlar “Hayırlarımızla 1 Mayıs’ta alanlardayız” diyerek yürüyüş gerçekleştirdi. 

Polis yürüyüşü engellemeye çalıştı.561 

33- Şengal ve Rojava’ya dönük saldırıları protesto etmek için HDP İstanbul il binası önünde bir 

araya gelen HDP’lilere polis saldırdı. İl binasının önünü ablukaya alan polis, pankart açan 

siyasetçilere plastik mermilerle saldırdı. Saldırı esnasında HDP Sayman’ı Mahmut Çanlı sağ 

ayağından yaralandı.562 

MAYIS 2017 

1- 1 Mayıs Kriz Masası yaptığı açıklamada, 18.30 itibariyle 181 kişinin gözaltına alındığını tespit 

ettiklerini belirtti. İstanbul Emniyeti ise il genelinde 165 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 

Kriz masası Levent Polis Merkezi’ne götürülenlerin işkenceye maruz kaldıklarının tespit 

edildiğini aktardı.563 

2- Denizli’de Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anan Sosyalist Yeniden Kuruluş 

Partisi, Dev-Lis, Emek Partisi ve HDP partisi üyelerine polis saldırdı. 34 kişi gözaltına alındı564 

3- İstanbul Maltepe’de bulunan Sokak Kültür Merkezi özel harekatçılar tarafından basılarak 

AKA-DER üyeleri Cemil Köymen ve Bulut Arslan zorla gözaltına alındı. AKA-DER 

üyelerinin gözaltına alınma sebebinin Beşçeşmeler Meydanı’na polis tarafından katledilen Sıla 

Abalay için pankart asmak olduğu öğrenildi.565. 

4- Sağlık meslek örgütleri ve TİHV’den açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 

basın açıklaması yaptı. TBMM önüne giden sağlıkçılar Nuriye ve Semih için kritik bir eşikte 

                                                             
553 http://sendika62.org/2017/04/corumda-hayirina-sahip-cikan-15-kisi-gozaltina-alindi-415967/ 
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olunduğunu belirterek “Çığlığımızı duyun, yaşatmak istiyoruz” dedi. Polisin saldırma 

tehditinde bulunması üzerine açıklama yarım kaldı.566 

5- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 65’nci gününde polis saldırdı, grev 

nöbetinde olanlardan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis, “Kim buraya destek olur, burada duracak 

olursa gözaltına alınacak” diyerek halkı tehdit etti567 

6- İhraç edilen kamu emekçileri Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevine yetkililerin 

sessizliğini İzmir’de protesto etmek isteyen, KHK ile kapatılan Çağdaş Hukukçular Derneği 

(ÇHD) üyesi üç kadın avukat gözaltına alındı568 

7- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevleri 66. gününe girerken, direniş alanına gece 

yarısı polis baskını gerçekleşti. Direnişe destek olan 13 kişiyi gözaltına aldı. Polis, ilk 

saldırısından sonra alandaki çiçekleri toplamaya başladı. Buna tepki gösterenlere ise ikinci 

saldırıyı gerçekleştirdi. Bu saldırıda da 5 kişi gözaltına alındı569 

8- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişinin 190, açlık grevinin 70. günü yine polis 

saldırısıyla başladı. Gözaltına alınan 12 kişi sabah serbest bırakılırken, alana gelenler direnişi 

sürdürüyor.570 

9- İzmir’de kamu emekçileri, 68 gündür açlık grevinde olan akademisyen Nuriye Gülmen ve 

öğretmen Semih Özakça’nın durumuna dikkat çekmek için Başbakanlık binası önünde 

açıklama yapmak istedi.Ellerinde Gülmen ve Özakça’nın fotoğrafları ile “OHAL ve ihraçlara 

hayır”, “Yaşam”, “Adalet” ve “Vicdan” yazılı dövizler taşıyan emekçilere polis saldırdı. 

Devrim Cem Erturan, Veli Yaprak, Veli Atanur, Ergün Demir ve Adnan Çobanoğlu gözaltına 

alındı.571 

10- KHK’lerle ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın nöbet tuttukları direniş alanı olan 

Yüksel Caddesi’nde bekleyenlere saldırı oldu, en az üç kişi gözaltına alındı. 

11- KESK üyeleri, açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için, Diyarbakır’da açıklama 

yapmak istedi. Açıklamaya izin vermeyen polis 31 kamu emekçisini gözaltına aldı572 

12- Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Veli Saçılık’ın anneleri başta olmak üzere Yüksel 

Caddesi’ndeki devralan annelere polis saldırdı, aralarında Semih’in annesi Sultan Özakça’nın 

da olduğu dokuz kişiyi gözaltına aldı573 

13- Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için Kadıköy ve Kartal’da 

yapılan eylemlere polis saldırdı, 22 kişi gözaltına alındı. Kadıköy’de dayanışma nöbeti 

büyüyerek devam etti.574 

14- Adalet için Üsküdarlılar Grubu’nun Nuriye ve Semih için sürdürdüğü “Adalet ve yaşam 

nöbetine” saldıran polisler 4 kişiyi gözaltına aldı.575 

15- İbrahim Kaypakkaya’yı ölümünün 44’üncü yılında Çorum’da bulunan mezarı başında anmak 

isteyen kitleye jandarma izin vermedi. İstanbul Kadıköy’deki anmaya saldıran polis 8 kişiyi 

gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar işkenceye maruz kaldı.576 Gözatlına alınanlardan 2 kişi 

tutuklandı.577 

16- Gayri meşru referanduma karşı mücadele etmeye devam edeceklerini ve bunu söylemekten 

vazgeçmeyeceklerini ilan etmek için bir araya gelen Hayır Meclisleri sloganlarla Süreyya 
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Operası’ndan yürüyüşe başladı. Yürüyüşe engel olmak isteyen polis hayırcılara saldırdı. Polis 

saldırısı sonrası dağılmayan kitle eylemi sürdürdü.578 

17- Emek ve Demokrasi Güçleri’nin(TMMOB-İKK, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, 

ASMMMO) çağrısıyla Ankara Sakarya Caddesi’nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 

tutuklama talebini protesto etmek amacıyla toplananlara polis saldırdı. 5 kişi gözaltına alındı579 

18- Açlık grevindeki Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın adliyedeki işlemleri sürerken KHK ile 

ihraç edilen öğretmen Acun Karadağ Karanfil Sokak’ta polis barikatı önünde basın açıklaması 

yaptı. Basın açıklamasına polis saldırdı.580 Gülmen ve Özakça ise tutuklandı. 

19- İstanbul Beşiktaş’ta Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışmak için bir araya gelenlere 

polis saldırdı. Saldırının ardından Kartal Heykeli’nde yeniden bir araya gelenler açıklama yaptı. 

Polis saldırısında en az 15 kişi gözaltına alındı581 

20- İstanbul Kadıköy’de Nuriye ve Semih’in gözaltına alınmasını protesto etmek ve direnişlerine 

destek vermek için bir araya gelenlere polis yasadışı slogan attıkları iddiasıyla saldırdı. 

Gözaltına alınanların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’ye götürüldüğü ve 

haklarında 7 günlük gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi.582 

21- Okmeydanı’nda Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışma için tencere tava çalanlara, 

hoparlörden müzik açanlara, pankart asanlara polis saldırdı.583 

22- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutuklanmasını protesto etmek isteyen Antakya Emek ve 

Demokrasi Güçleri’ne polis saldırdı. 18 kişi gözaltına alındı.584 

23- Direnişlerinin 196, açlık grevlerinin 76. gününde tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça 

için İstanbul İkitelli’de yapılan eyleme polis saldırdı.585 

24- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 78’nci gününde, abluka altındaki Yüksel 

Caddesi’nde basın açıklaması yapmak isteyenlere polis saldırdı. 3 kişi gözaltına alındı586 

25- Malatya’da 107 gündür ihraçlara karşı eylem yapan 3 KESK üyesi 102. kez gözaltına alındı587 

26- Edirne’de KHK ile ihraç edilen ve açlık grevlerinin 76. gününde tutuklanan akademisyen 

Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın serbest bırakılması için basın açıklaması 

yapmak isteyen KESK üyeleri gözaltına alındı588 

27- Referandum gayrimeşrudur diyerek bildiri dağıtımı yapan 5 Halkevleri üyesi Esenyurt’ta 

gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar daha sonra tutuklandı. 589590 

HAZİRAN 2017 

1- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişinin 205’inci günün İnsan Hakları Anıtı önünde 

eylem gerçekleştiren, KHK’ler ile ihraç edilen Esra Özakça ve Veli Saçılık’ı polis engellemeye 

çalıştı. Alanda hazır bekleyen polis, Özakça ve Saçılık’ı zor kullanarak, İnsan Hakları Anıtı 

önünden uzaklaştırdı. 591 
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2- KHK ile işlerinden atılan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın “İşimizi geri istiyoruz” diyerek 

girdikleri açlık grevinin büyümesinin ardından tutuklanmaları sonrası Yüksel Caddesi’ne polis 

yine saldırdı. 592 

3- “İşimizi geri istiyoruz” diyerek İnsan Hakları Anıtı önünde başlayan direnişin 205. gününde 

Veli Saçılık’ın eylemine polis ikinci kere saldırdı, Saçılık polisin ateşlediği plastik mermiler ile 

birçok yerinden vuruldu593 

4-  “İşimizi geri istiyoruz” diyerek başlattıkları direnişte bugün yine Yüksel Caddesi’ne çıkan ve 

basın açıklaması yapmak isteyen Veli Saçılık ve Acun Karadağ’ı engellemeye çalışan polis, 

direnişle karşılaşınca Saçılık ve Karadağ’ın üstüne yine plastik mermi yağdırdı.594 

5- KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen Esra Özakça ve Acun Karadağ  İnsan Hakları Anıtı 

önünde açıklama yapmak için Yüksel Caddesi’ndeydi. Polis kitleyi zor kullanarak Konur 

Sokak’a sürdü. Konur Sokak’ta bekleyen insanlara plastik mermi sıktı. 595 

6 Direnişin 210. gününde OHAL KHK’leri ile ihraç edilen kamu emekçilerinin akşam eylemine 

polis gazla saldırdı, destek için gelen CHP milletvekillerini itti. Gazdan kötüleşen Acun 

Karadağ hastaneye götürüldü.596 

7 DİSK’in 15. Genel Kurulu’na gelen dönemin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman 

Soylu’yu protesto eden 19 işçiye cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla dava açıldı.597 

8 Akdeniz Üniversitesi mezuniyetinde geçiş sırasında “Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya 

özgürlük!” pankartı taşıyan öğrencilere cisim fırlatıldı. Açılan pankartı almak için ÖGB, bir 

grup faşist ve polis mezuniyet gösterisinin düzenlendiği alana girdi.598 

9 Ümraniye’de, yıllardır tapu bekleyen Tepeüstü Mahallesi sakinleri 2B yasasının çıkmasının 

ardından tapularını almayı bekliyordu. Ancak mahallelilere, bölgenin 2B kapsamında olmadığı 

söylendi. Basın açıklaması yaparak Erdoğan’a seslenen ve haklarını isteyen mahalle 

sakinlerinin eylemine polis saldırdı en az üç kişi gözaltına alındı.599 

10 Akdeniz Üniversitesi mezuniyet töreninde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek pankartı 

taşıyanlara yönelik operasyonda çok sayıda üniversiteli gözaltına alındı. Mezuniyet 

töreninde Gülmen ve Özakça’ya özgürlük talebinin yer aldığı bir pankart taşıyan öğrencilere 

önce faşistler saldırmış, ardından polisler ve özel güvenlikler alana inerek pankarta el 

koymuştu. 600 

11 Ankara polisi, ihraç edilmelerine karşı “İşimizi istiyoruz” diyerek Yüksel Caddesi’nde direnen 

kamu emekçilerine yaklaşık bir aydır  her gün düzenlediği saldırılarına direnişin 216. gününde 

de devam etti. Polis, eylemcileri kalkanları ile sürükleyerek zorla alandan uzaklaştırdı.601 

12 Mersin’de 7 Renk LGBTİ Derneği tarafından düzenlenen “Onur Haftası” etkinliğine, gerici bir 

grup saldırdı. 602 

13 İhraç edilen kamu emekçilerinin Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” 

diyerek sürdürdüğü eyleme polis ağır saldırdı. Gazlı ve plastik mermili saldırıda yaralananlar 

oldu603 

14 Ankara Yüksel Caddesi’nde direnişin 218. gününde “İşimizi istiyoruz”, “Nuriye ve Semih işe 

geri alınsın” diyen emekçilere polis saldırdı604 
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598 http://sendika63.org/2017/06/akdeniz-universitesi-mezuniyetinde-ogrenciler-pankart-acti-fasistler-saldirdi-

426207/ 
599 http://sendika63.org/2017/06/umraniyede-2b-magdurlarinin-eylemine-polis-saldirisi-426010/ 
600 http://sendika62.org/2017/06/akdeniz-universitesi-mezuniyet-pankartina-operasyon-cok-sayida-gozalti-var-
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15 Malatya’da 120 günde 105 kez gözaltına alınan kamu emekçileri, eylemlerine Nuriye Gülmen 

ve Semih Özakça’ya destek için Ankara Yüksel Caddesi’nde devam edecek.605 

16 Açlık grevinin 100. gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın işe geri dönme taleplerinin 

kabul edilmesi için Yüksel Caddesi’nde buluşanlara polis saldırdı. Polis 10 kişiyi gözaltına 

aldı.606 

17 Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla Yüksel Caddesi’ne yürümek isteyen 

eylemcilere direnişin 221. gününde yine polis saldırısı gerçekleşti.607 

18 Direnişin 225, açlık grevinin 105. gününde “İşimizi geri istiyoruz”, “Nuriye ve Semih’in 

talepleri kabul edilsin” diyen emekçilere polis saldırdı. Polis emekçileri darp etti608 

19 CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kent merkezinde kurulan ‘adalet çadırı’ Antalya Valiliği 

tarafından OHAL gerekçesiyle kaldırıldı.609 

20  İstanbul Valiliği, her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi internet sitesinde yayımladığı yazılı 

açıklamada LGBTİ Onur Yürüyüşü’ne izin verilmeyeceğini belirtti.610 

21 Alperen Ocakları’nın açık saldırı tehdidini “toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki 

gösterildiği” diye sunarak 25. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’nü yasaklayan İstanbul 

Valiliği, tehdidin altında yatan fikri de polisler eliyle İstiklal Caddesi’ne taşıdı.İstiklal 

Caddesi’nin hem Taksim hem de Tünel girişine barikatlar kuran polis, “LGBTİ+’ye 

benzemek”, “gökkuşağı renkli tişört giymek”, “gökkuşağı renkli şemsiye taşımak” gibi 

suçlamalar geliştirerek çok sayıda kişinin caddeye girmesine engel oldu.611 

22 LGBTİ+ 15. Onur Yürüyüşü’ne ilişkin İstanbul Valiliğinin yasaklama kararı ve polis 

ablukasına rağmen yürüyüş engel tanımadı.612 

23 Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek vermek için Ankara İnsan Hakları Anıtı önünde 

eylem yapanlara polis saldırdı, 4 kişiyi gözaltına aldı.613 

24 Gezi eylemlerinin üzerinden geçen 4 yılın ardından İzmir’de eylemlere katılan 192 kişi 

hakkında 80 yıl hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 24 sayfalık iddianamenin 23 sayfası 

isimden oluşuyor.614 

25 Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü, eski Eş Başkan ve Van Milletvekili Figen 

Yüksekdağ’ın tutulduğu Kocaeli-Kandıra Cezaevi’ne gitmek için parti binası önünde toplandı. 

Ancak partilileri almak için parti binası önüne gelen otobüs, polis tarafından bağlandı. 

HDP’liler hakkında tutanak tutularak, Kandıra Cezaevi’ne gitmelerinin Olağanüstü Hal 

(OHAL) kapsamında valilik kararı ile yasaklandığı bildirildi.615 

26 KHK ile ihraç edilmelerinin ardından açlık grevine başlayan ve sonrasında tutuklanan Nuriye 

Gülmen ile Semih Özakça için Ankara’da bir araya gelenlere polis saldırdı. Yüksel 

Caddesi’nden Sakarya Caddesi’nde yürümek isteyenlere yönelik saldırıda 11 kişi gözaltına 

alındı616 
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TEMMUZ 2017 

1- Tayyip Erdoğan’ın“Millete karşı”, “Mahkemelere saldırı”, “Kandil’in yolu”, “Pensilvanya’nın 

yolu” ifadeleriyle Adalet Yürüyüşü’nü hedef almasıyla birlikte yürüyüşün Sakarya kent 

merkezine ulaşmasının ardından önce tekbirli protesto, ardından küfürlü provokasyon, son 

olarak taşlı saldırı gerçekleşti.617  

2- İstanbul LGBTİ Dayanışma Derneği tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenecek olan Trans Onur 

Yürüyüşü valilik kararıyla yasaklandı. İstanbul Valiliği’nin mesai saatleri dışında yaptığı 

açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu yürüyüş için çağrı yapılan Taksim Meydanı ve 

çevresinin ilan edilen toplantı ve gösteri yürüyüşü alanları arasında bulunmamaktadır. Ayrıca 

Valiliğimize 2911 sayılı kanun hükümleri uyarınca usulüne uygun bir başvuru yapılmamıştır. 

Bu arada yine sosyal medya platformlarında bu çağrıya karşı toplumun farklı kesimlerinden 

çok ciddi tepki gösterildiği görülmektedir. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda 

Valiliğimizce, başta katılımcılar olmak üzere vatandaşlarımızın ve gezi amacıyla bölgede 

bulunan turistlerin güvenliği ve kamu düzeni gözetilerek, söz konusu yürüyüşün 

düzenlenmesine izin verilmeyecektir.“618 

3- HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında, gözaltıları protesto etmek için DBP binasının 

merdivenlerine oturması gerekçe gösterilerek “dokunulmazlığının kaldırılması” için fezleke 

hazırlandı.619 

4- Açlık grevinin 111’inci gününde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek olmak için Yüksel 

Caddesi’nde bir araya gelenlere saldıran polis, 2 kişiyi gözaltına aldı.620 

5- İstanbul Valiliğin yasağına rağmen 8. Trans Onur Yürüyüşü başladı. Yürüyüşe polis saldırısı 

gerçekleşti. Polis ablukası altına alınan Taksim’de 9 kişi gözaltına alındı.621  

6- HDP eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ’ın tutulduğu Kandıra Cezaevi önünde basın 

açıklaması yapacak olan HDP’li heyeti OHAL gerekçe gösterilerek cezaevi yakınına 

alınmadı.622 Jandarma birlikleri, basın açıklamasından önce Kandıra Cezaevi yakınında kontrol 

noktası kurdu. Jandarma, OHAL gerekçe gösterilerek cezaevlerinin 5 kilometre yakınında basın 

açıklaması yapılamayacağını, basın mensuplarının alandan ayrılmadığı durumda ise 

ekipmanlarına el koyarak gözaltına alınacağını söyledi. 

7- Yüksel’de direnişin 237. gününde “Nuriye ve Semih işe geri dönsün”, “İşimizi istiyoruz” 

diyerek açıklama yapan emekçilere polis saldırdı. Polis saldırısında yere düşürülen Veli 

Saçılık’ın omzu kırıldı.623 

8-  Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamudaki görevinden ihraç edilen ve 118 gündür açlık 

grevinde olan Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, ablasına destek olmak için katıldığı 

eylemde “dilek feneri uçurduğu ve halay çektiği” gerekçesiyle hakkında işlem başlatıldığını, 

kendisini kaldığı devlet yurdundan atmak istediklerini söyledi.624 

9- SGK ile TMMOB arasındaki asgari ücret protokolünün 9 Haziran’da SGK tarafından tek taraflı 

feshedilmesine karşı bugün (4 Temmuz) Politeknik Mühendis Mimar Şehir Plancıları 

Dayanışma Derneği SGK önündeydi. Polisin engelleme girişimine rağmen mühendis, mimar 

ve şehir plancıları  SGK önünde açıklama gerçekleştirdi. Ankara İl Özel İdaresi’nin bugün 

aldığı kararla “eylem yasağı” olduğunu belirten polisler, eylemin SGK’den uzak bir noktada 

yapılabileceğini söyledi. Açıklamanın yarısında çevik kuvvet polislerini çağıran sivil polisler, 
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açıklamayı durdurmaya çalıştı.625 

10- Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” talebi ile 238 gündür direnişte olan Veli Saçılık, eşi 

Solmaz Saçılık ile birlikte gözaltına alındı.626 

11- Akdeniz Üniversitesi mezuniyet töreninde kortej geçişi sırasında açılan pankartlara üniversite 

yönetimi tarafından soruşturma açıldı.627 İletişim Fakültesi öğrencilerinin bir kısmının açtığı 

“Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya özgürlük” pankartı sebebiyle 6 öğrenci günlerce 

gözaltında tutulmuştu. Aradan bir ay geçtikten sonra Akdeniz Üniversitesi yönetimin pankart 

açan tüm öğrencilere soruşturma açıldığı belirtildi. Aralarında “Silivri ne tarafta mezun olduk 

da”, “Yüksek lisansa alacak mısınız yoksa polis mi çağıralım”, “AA’ya göre bile mezunuz”, 

“Açlık grevinde 93. Gün Nuriye Gülmen ve Semih Özakça yalnız değildir” ve “Ahmet Şık 

Burada” yazılı pankartlar taşıyan öğrenciler ifadeye çağrıldı. 

12- Ankara Valiliği, OHAL Kanunu’ndan aldığı yetkiye dayanarak yeniden eylem yasağı getirdi. 

Bu sefer süresiz yasak getiren Ankara Valiliği’nin dün ilgili kurumlara gönderdiği yazıda bir 

yandan basın açıklamasının temel hak ve özgürlükler arasında olduğu belirtilirken bir yandan 

bu hakkın kullanımının yasaklandığı ifade edildi.628 OHAL boyunca belli aralıklarla eylem 

yasakları koyan Ankara Valiliği, 3 Temmuz tarihli bir yazı ile süresiz eylem yasağı getirdi. 

Valiliğin açıklamasında eylem yapılması yasaklanan yerler şöyle belirtildi: “Çankaya ilçesi 

Atatürk Bulvarı Kızılay Kavşak’tan Ziya Gökalp Caddesi Mithatpaşa Caddesi kesişimi arasında 

kalan güzergah, Ziya Gökalp Caddesi Mithatpaşa Caddesi kesişiminden Mithatpaşa Caddesi 

Meşrutiyet Caddesi arasında kalan güzergah, Meşrutiyet Caddesi Mithatpaşa kesişiminden 

Meşturiyet Caddesi Atatürk Bulvarı kesişimi arasında kalan güzergah ile Meşrutiyet Caddesi 

Atatürk Bulvarı kesişiminden Atatürk Bulvarı Kızılay Kavşak arasında kalan (Yüksel Caddesi, 

Selanik Caddesi, Bayındır 2 Sokak, Konur Sokak, Ihlamur Sokak, Karanfil Sokak, Hatay 

Sokak) ve bağlayan yol üzerinde bulunan yerlerde çeşitli sivil toplum kuruluşları tarafından 

basın açıklaması adı altında (film gösterimi, çadır kurma, ateş yakma, açlık grevi/oturma eylemi 

vb.) toplantı ve gösteri yürüyüşü türünden eylem/etkinliklerin yapılmakta olduğu, bu durumun 

bölge esnafı ile vatandaşlar arasında korku ve panik ortamı oluşturduğu ve bu bölgenin marjinal 

gruplarca kazanılmış eylem alanı olarak görüldüğü, basın açıklaması adı altında düzenlenen her 

türlü eylem/etkinliklerin yapıldığı bu yerler ve çevresinde bulunan alanların, halkın yaya olarak 

yoğun bir şekilde kullandığı alanlardan/yerlerden olması sebebiyle katılımcı grup/şahıslar ile 

yayaların geçişi esnasında sözlü/fiziksel istenmeyen olayların yaşandığı, bu haliyle yukarıda 

sayılan eylem ve etkinlikler toplumun geniş kesimlerine sirayet potansiyeli taşıdığından 

toplumsal güvenliği tehlikeye düşürebileceği değerlendirilmektedir.“ 

13- Karadeniz Ereğli’nin Kandilli Beldesi Yeni Mahalle Muhtarı Ali Erdoğan, sosyal medya 

hesabından provokasyon çağrısında bulundu. Adalet Yürüyüşü’nü hedef gösteren Erdoğan, 

“Adalet Yürüyüşü’nü köprüde karşılamak isteyen varsa özelden yazsın” dedi.629 

14- 119 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için kendisini MEB binasına 

zincirleyen Nazife Onay’a özel güvenlik görevlisi boğmaya çalışarak işkence yaptı.630 Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça için kendisini MEB binasına zincirleyen Nazife Onay’a, özel 

güvenlik boğmaya çalışarak işkence yaptı. Ardından özel güvenlik, işkence görüntülerini 

kaydeden yurttaşa “Çekme lan, ne çekiyorsun” diyerek saldırdı. Güvenliğin saldırısı sonrası, 

Nazife Onay gözaltına alındı. 

15- Birleşik Haziran Hareketi’nin “Laikliği kazanacağız” bildirisini dağıttığı gerekçesiyle CHP 

Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı hakkında fezleke hazırlandı.631 BirGün’ün haberine göre; 
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laiklik çağrılı bildiri dağıttığı gerekçesiyle Atıcı hakkında fezleke hazırlandı. Fezlekede laiklik 

talebi “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile suçlandı. 

16- Nuriye ve Semih serbest bırakılsın ve talepleri kabul edilsin” diyerek sokağa çıkan Ankaralılara 

polis iki kez saldırdı. Saldırılarda toplamda 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.632 

17- Esra Özakça’nın açlık grevinin 45. gününde çiçeklerle Yüksel Caddesi’nde buluşanlara polis 

saldırdı. Esra Özakça, hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle darp edilerek gözaltına 

alındı.633OHAL KHK’siyle ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için Ankara Yüksel 

Caddesi’nde direnen Veli Saçılık, Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve 

Abidin Sırma’nın evlerine polis baskını düzenlendi.634 

18-  Ankara Adliyesi’nde Reyhanlı Katliamı Davası için gelen ailelere dava sonrası alkış tuttukları 

gerekçesiyle polis saldırdı. Polisler, saldırı sonrası “Sizi HDP’liler sandık” diyerek savunma 

yaptı.635 

19- KHK ile ihraç edilen ve ardından açlık grevine başlayan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 

İzmir’den Ankara’ya yürüyüş başlatan Adem Kızılçay, Ankara’ya 30 km kala jandarma 

tarafından gözaltına alındı.636 

20- Mersin’de akşam 21.40 sularında Adalet Mitingi’ne katılacak yurttaşları İstanbul’a taşıyacak 

olan araçların bulunduğu Tevfik Sırrı Gür Stadyumu çevresine araçla gelerek birkaç el ateş eden 

saldırganlar polisin karşı ateşiyle engellendi.637 

21- Yüksel Direnişi’nin 243. gününde gözaltındaki direnişçilerin adliyede işlemleri sürerken, 

eylemler devam etti. Polis bir kamu emekçisini gözaltına aldı.638 

22- KHK ile ihraçlara karşı Yüksel Caddesi’nde 243 gündür eylem yapan 5 kişi 3 gün önce 

gözaltına alınmıştı. “Ev hapsi” istemiyle mahkemeye sevk edilen eylemciler mahkeme 

tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.639 

23-  10 Ekim Ankara Katliamı’nın 21. ayında adalet talepleriyle anma gerçekleştiren yüzlerce kişi, 

10 Ekim Davası’nın 4. grup duruşması için Ankara Adliyesi’ne yürüdü. Polis aileleri 

kaldırımdan yürümeye zorladı. 640  

24- Nuriye ve Semih için İzmir’den Ankara’ya yürüyen ve Ankara’da gözaltına alınan Adem 

Kızılçay, 3 gün sonra hakim karşısına çıkarıldı. Kızılçay’a “adalet” talep ettiği için ev hapsi 

cezası verildi.641 

25- 17 Nisan’da şaibeli başkanlık referandumu sonuçlarını protesto ettiği gerekçesiyle gözaltına 

alınan ve daha sonra Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan 6 üniversite 

öğrencisi ve bağımsız belgeselci Kazım Kızıl’ın ilk duruşması İzmir Bayraklı Adliyesi’nde saat 

10.00’da başladı. 24 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşmasında bütün tutuklular tahliye 

edildi. 642  

26- Harbiyeli oğlunun haksız yere tutuklandığını söyleyerek adalet arayan ve Adalet Yürüyüşü’nde 

en önde yer alan Veysel Kılıç, Çağlayan Adliyesi’nde kısa süreli gözaltına alındı. Kılıç, 

adliyenin yanındaki üst geçitte eylemini sürdürdüğü sırada “15 Temmuz gazisi” olduğunu 

söyleyen bir kişi Kılıç’a sözlü saldırıda bulundu. Kılıç da oğlunun haksız yere tutuklandığı 

yanıtı verince tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce adliye polisleri Kılıç’ı gözaltına 

aldı.643 

27- Geçtiğimiz günlerde evleri basılan ve Yüksel’deki basın açıklaması sırasında gözaltına alınarak 

                                                             
632 http://sendika62.org/2017/07/ankarada-nuriye-ve-semih-icin-sokaga-cikanlara-2-kez-polis-saldirdi-431584/ 
633 http://sendika62.org/2017/07/aclik-grevinin-45-gununde-esra-ozakca-gozaltina-alindi-431602/ 
634 http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direniscilerinin-evlerine-polis-baskinlari-431633/ 
635 http://sendika62.org/2017/07/reyhanli-katliaminda-hayatini-kaybedenlerin-yakinlarina-polis-saldirisi-431720/ 
636 http://sendika62.org/2017/07/gulmen-ve-ozakca-icin-ankaraya-yuruyen-adem-kizilcay-gozaltina-alindi-

431814/ 
637 http://sendika62.org/2017/07/mersinde-silahli-saldirganlar-engellendi-432093/ 
638 http://sendika62.org/2017/07/yukselde-243-gun-direnisciler-adliyede-eylem-suruyor-432257/ 
639 http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direniscileri-3-gun-gozaltinin-ardindan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-

432442/ 
640 http://sendika62.org/2017/07/10-ekim-katliami-davasi-oncesinde-anma-adalet-icin-buradayiz-432454/ 
641 http://sendika62.org/2017/07/nuriye-ve-semih-icin-ankaraya-yuruyen-adem-kizilcaya-ev-hapsi-432662/ 
642 http://sendika62.org/2017/07/izmirde-hayir-tutuklulari-tahliye-edildi-432478/ 
643 http://sendika62.org/2017/07/adalet-yuruyusunun-veysel-amcasi-gozaltina-alindi-432794/ 

http://sendika62.org/2017/07/ankarada-nuriye-ve-semih-icin-sokaga-cikanlara-2-kez-polis-saldirdi-431584/
http://sendika62.org/2017/07/aclik-grevinin-45-gununde-esra-ozakca-gozaltina-alindi-431602/
http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direniscilerinin-evlerine-polis-baskinlari-431633/
http://sendika62.org/2017/07/reyhanli-katliaminda-hayatini-kaybedenlerin-yakinlarina-polis-saldirisi-431720/
http://sendika62.org/2017/07/gulmen-ve-ozakca-icin-ankaraya-yuruyen-adem-kizilcay-gozaltina-alindi-431814/
http://sendika62.org/2017/07/gulmen-ve-ozakca-icin-ankaraya-yuruyen-adem-kizilcay-gozaltina-alindi-431814/
http://sendika62.org/2017/07/mersinde-silahli-saldirganlar-engellendi-432093/
http://sendika62.org/2017/07/yukselde-243-gun-direnisciler-adliyede-eylem-suruyor-432257/
http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direniscileri-3-gun-gozaltinin-ardindan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-432442/
http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direniscileri-3-gun-gozaltinin-ardindan-adli-kontrol-sartiyla-serbest-432442/
http://sendika62.org/2017/07/10-ekim-katliami-davasi-oncesinde-anma-adalet-icin-buradayiz-432454/
http://sendika62.org/2017/07/nuriye-ve-semih-icin-ankaraya-yuruyen-adem-kizilcaya-ev-hapsi-432662/
http://sendika62.org/2017/07/izmirde-hayir-tutuklulari-tahliye-edildi-432478/
http://sendika62.org/2017/07/adalet-yuruyusunun-veysel-amcasi-gozaltina-alindi-432794/


Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

83 
 

3 gün gözaltında tutulan Yüksel direnişçilerinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. 

Savcılık itirazıyla Esra Özakça, Acun Karadağ, Nazife Onay, Nazan Bozkurt ve Erdoğan 

Canpolat hakkında ev hapsi kararı verildi.644 

28- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi, “Kalkışmanın Birinci Yılında FETÖ: Bir İhanet Şebekesinin 

Anatomisi” başlıklı bir panel düzenleyeceğini duyurdu.  Etkinliğe tüm akademik personel ve 

üniversite çalışanlarının katılımı zorunlu tutuldu.645 

29- Yüksel Caddesi’nde açlık grevindeki Gülmen ve Özakça için yapılan destek eyleminde 

gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemede ev hapsi cezası verilen Acun Karadağ’a elektronik 

kelepçe takıldı.646 

30- Dersim Belediyesi’ne atanan kayyumun festivaline karşı “Festival halkındır, halkın kalacak” 

sloganıyla 27-30 Temmuz’da gerçekleştirilecek 17. Munzur Doğa ve Kültür Festivali, OHAL 

gerekçesiyle valilik tarafından yasaklandı.647 Valilik tarafından gönderilen yazıda şu ifadeler 

yer aldı: 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunları kapsamına düzenlenecek tüm 

etkinlikler Olağan Üstü Hal süresince yasaklanmıştır. Festival etkinliğinin çeşitli gruplarca 

farklı amaçlara çekileceği, etkinliğin amacı dışına çıkabileceği, huzur ve güven ortamının 

bozularak kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlike oluşturabileceği 

değerlendirildiğinden: Belirtilen etkinliğin yapılması valilğimizce uygun görülmemiştir. 

31- Açlık grevinin 128. gününde olan Nuriye ve Semih için sokağa çıkanlara polis saldırdı. 

Yüksel’deki akşam açıklamasında ve Sakarya Caddesi’nde yapılmak istenen eylemde toplamda 

8 kişi gözaltına alındı.648 

32- İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz için anma etkinliği düzenlenmesi talimatı verdi, valilik bütün 

kamu personelinin katılımını zorunlu tuttu. İçişleri Bakanlığı, 15 Temmuz için anma etkinlikleri 

düzenlenmesi talimatını verdi. Talimat üzerine Antalya Valililiği’nden tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarına resmi yazı gönderildi. Yazıda akşam düzenlenecek yürüyüş ve devamında 

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşecek programa ilişkin “Bölge, il ve şube müdürleri tüm 

personelleri ile birlikte katılacaklardır” ifadeleri kullanıldı. 649 

33- Yüksel’de direnişin 249, Nuriye ve Semih’in açlık grevinin 129. gününde öğlen açıklamasına 

polis saldırdı. Saldırıda 5 kişi gözaltına alındı.650 

34- Tutuldukları Sincan Cezaevi’nde açlık grevinin 131’inci gününde olan Nuriye Gülmen ve 

Semih Özakça’ya destek eylemleri sürüyor. Konur Sokak’ta toplanarak, Yüksel Caddesi’nde 

bulunan ve 22 Mayıs’tan bu yana etrafı polis bariyerleriyle çevrili olan İnsan Hakları Anıtı’na 

yürümek isteyen gruba polis bir kez daha saldırdı. Gün içinde destek eylemlerinde toplam 8 

kişi gözaltına alındı.651 

35- Son KHK ile belediye çalışanların ihraç edilmesini protesto eden Diyarbakır KESK Şubeler 

Platformu bileşenlerine polis saldırdı, 30 emekçi gözaltına alındı.652 

36- Öğle saatlerinde Yüksel Caddesi’nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için 

düzenlenen eylemde gözaltına alınan Cemile Karakaş gözaltı sırasında aldığı darplar nedeniyle 

hastaneye kaldırıldı.653 

37- Kocaeli’nin Gebze ilçesine bağlı Kirazpınar Mahallesinde, evlerinin kentsel dönüşüm 

kapsamında yıkılmasına tepki gösteren yurttaşlara polis biber gazı ve tazyikli suyla saldırdı.654 
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38- Yüksel Caddesinde 253 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde 3 kişi gözaltına 

alındı.655 

39- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amacıyla Yüksel Caddesi’nde 254 gündür devam 

eden, “İşimizi geri istiyoruz” eylemine müdahale eden polis, Derviş Larmi’yi gözaltına aldı.656 

40- Urfa’nın Suruç ilçesinde Kobanê ile dayanışma etkinliği için bir araya gelen sosyalist gençlere 

yönelik katliamın ikinci yıldönümünde Ankara’da gençlik örgütleri bir araya geldi.Gençlik 

örgütlerinin Sakarya Caddesi’ndeki basın açıklaması başladıktan kısa bir süre sonra, basın 

açıklamasında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın adının geçmesiyle birlikte polis 

“Yaptığınız eylem kanunsuz bir hâl almıştır. Valilik bu tip eylemleri yasaklamıştır” anonsu 

yaptı. Anonsa rağmen basın açıklamasına devam eden gençlik açıklamaya sloganlarla yanıt 

verirken polis ise plastik mermilerle saldırıya geçti. Saldırı sırasında polis 14 kişiyi darp ederek 

gözaltına alırken, çevrede bulunan vatandaşları tepki gösterdi. Polis tepki gösteren vatandaşları 

tehdit ederken, plastik mermi sıktı.657 

41- “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” iddiasıyla CHP Sakarya Milletvekili 

Engin Özkoç hakkında hazırlanan fezlekede Can Dündar ve Erdem Gül’ün yargılandığı davaya 

katıldığı iddia edilen Özkoç‘un kalabalıkla birlikte duruşma çıkışında sloganlar ve alkışlarla 

gösteri yapıp adliyeyi terk ettiği belirtildi.658 

42- Ankara Konur Sokak’ta açlık grevinin 135’inci gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça’ya destek için basın açıklaması yapmak isteyenlere polis saldırdı. Yedi kişi darp 

edilerek gözaltına alındı.659 

43- Dersim Ovacık Belediyesi’nin 24-30 Temmuz’da düzenleyeceği Sanat Günleri, valilik 

tarafından “güvenlik” bahanesiyle yasaklandı.660 

44- Pazar günü Ankara’da düzenlenecek yürüyüş için Kadıköy Söğütlüçeşme’den Ankara’ya 

gidecek olan Nuriye ve Semih İçin Dayanışma üyelerinin kullanacağı iki otobüs eksik evrak 

olduğu bahanesiyle bağlandı.661 

45- CHP Genel Başkanı’nın, Maltepe’de yaptığı mitingle son bulan Adalet Yürüyüşü’ne Semiha 

Günal ve Yetkin Günal devam etti. Amaçlarının Edirne F Tipi’ne kadar yürümek olduğunu 

hatırlatan Günal çifti, “Hapishaneye doğru yürürken önce iki sivil polis geldi ardından 

kalabalıklaştılar. Neden yürüdüğümüzü sordular. Anlattık. Bu bizim hakkımızdı. Vicdan olarak 

bütün çocuklar için Türkiye’nin geleceği için yürüdüğümüzü söyledik” diye konuştu. Günal, 

Gözaltına alınmadıklarını ancak yürüyüşe devam ederlerse haklarında soruşturma açılacağı 

yönünde polisin “uyardığı”nı kaydetti.662  

46- KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 

137. gününde, Ankara’da düzenlenecek yürüyüşe katılmak için yola çıkan otobüsler Ankara 

girişinde polis tarafından durduruldu. Polis, otobüste bulunanların kimlikleri alıkoyarak 

otobüsleri Bolu’ya götürüyor.663 

47- KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen ve açlık grevlerinin 137. gününde olan Nuriye 

Gülmen ve Semih Özakça’yla dayanışma için Güvenpark’tan Yüksel Caddesi’ne yapılacak 

yürüyüşe polis saldırdı, 61 kişi gözaltına alındı. Polis, gözaltına almaya çalıştığı bir kişinin kolu 

kırılınca gözaltına almadı. Kolu kırılan eylemci kendi imkanlarıyla hastane gitmek zorunda 

kaldı. Polis, işkenceyle gözaltına aldığı 47 kişiye sağlık kontrolü için götürüldükleri hastanede 

                                                             
655 http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direnisinin-253-gunu-3-kisi-gozaltina-alindi-434608/ 
656 http://sendika62.org/2017/07/yuksel-direnisinin-254-gunu-bir-kisi-gozaltinda-434852/ 
657 http://sendika62.org/2017/07/ankaradaki-suruc-anmasina-polis-saldirisi-gozaltilar-var-434883/ 
658 http://sendika62.org/2017/07/ibretlik-bir-fezleke-chpli-vekil-hic-katilmadigi-davada-slogan-attirmis-434747/ 
659 http://sendika62.org/2017/07/nuriye-ve-semihin-aclik-grevinin-135-gununde-yedi-gozalti-435143/ 
660 http://sendika62.org/2017/07/ovacik-belediyesinin-sanat-gunlerine-valilik-yasagi-435246/ 

*: Tunceli Valiliği’nin sitesinde yasak kararı yer almamaktadır.  
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435602/ 
663 http://sendika62.org/2017/07/nuriye-ve-semih-icin-dayanismanin-otobusleri-ankara-girisinde-durduruldu-

435477/ 
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işkenceye yapmaya devam etti.664665 

48- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara’da bir araya gelenlere yönelik polis saldırısında 

darp edilerek gözaltına alınan 72 kişiden 57’si serbest bırakıldı, 15 kişi ise Terörle Mücadele 

Şubesi’ne götürüldü.666  

49-  “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde basın açıklaması yapmak isteyen emekçilere TOMA ile 

saldıran polis 4 kişiyi gözaltına aldı. Abluka altında olan İnsan Hakları Anıtı’nın önüne TOMA 

aracı getirildi. Araç trafiğine kapalı 3 metrelik Konur Sokağına TOMA sokan polis yayaların 

geçişini de zorlaştırdı.667 

50- Ankara Konur Sokak’ta açlık grevinin 135’inci gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih 

Özakça’ya destek için basın açıklaması yapmak isteyenlere polis saldırdı. Yedi kişi darp 

edilerek gözaltına alındı.668 

51- HDP’nin “Durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım” sloganıyla başlattığı “Vicdan ve 

Adalet Nöbeti” Diyarbakır’da yapılan Meclis grup toplantısı ile başladı. Ekin Ceren Parkı’nda 

düzenlenen grup toplantısını izlemek isteyen yüzlerce kişi polis tarafından engellenerek parka 

alınmadı. Engellemelere ve güneş altında beklemeye zorlanmalarına rağmen 10 HDP 

milletvekili Direniş Nöbeti tuttu.669 

52- Halkların Demokratik Partisi (HDP), Diyarbakır’da gerçekleştirdiği grup toplantısının ardından 

başlattığı “Direniş Nöbeti” devam ediyor. Tüm engellemelere rağmen geri adım atmayan 

HDP’li vekiller gecenin ilerleyen saatlerinde lazım olabilecek battaniyeleri alana getirmek 

istedi. Parkın girişine getirilen erzakların alana alınmasına izin vermeyen polis ile HDP’li 

vekiller arasında gergin anlar yaşandı. Vekillerin parkın önünde oturmasıyla birlikte oradan 

geçen vatandaşların milletvekillerine el sallaması dikkat çekti. Polis el sallayan yurttaşlara sert 

tepki göstererek dağılmalarını söyledi.670  

53- TKP üyeleri, açlık grevleri 140. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için TBMM 

önünde basın açıklaması yaptı. Polisin saldırdığı 10 TKP’li gözaltına alındı.671 

54- Yüksel Caddesi direnişçilerinden Veli Saçılık gözaltına alınırken bir grup Saçılık’a saldırı 

girişiminde bulundu. Polis saldırgan gruba müdahale etmedi.672 

55- HDP’nin “Durmayalım, dur diyelim, faşizmi durduralım” diyerek Diyarbakır’da başlattığı 

Vicdan ve Adalet Nöbeti, polis ablukası altında 6’ıncı gününde devam ediyor. İktidarın 

korktuğu için nöbeti bariyerlerle çevirdiğini ve kimseyi almadığını belirten Baydemir, alana 

getirilen cümbüşün bile kriz yarattığını söyledi.673 

56- Nuriye ve Semih İçin Dayanışma üyelerinin, Nuriye ve Semih’in zorla hastahaneye 

götürülmelerini protesto etmek için Sincan Hapishanesi önünde yapmak istediği eyleme polis 

saldırdı.674 

57- KHK ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık 

grevlerinin 144. gününde Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” eylemine polis 
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saldırdı.675 

58- Polis ablukası altında gerçekleşen Vicdan ve Adalet Nöbeti’nde Diyarbakır ayağı tamamlandı. 

İstanbul’a devredilecek nöbette açıklama yapan HDP Parti sözcüsü Osman Baydemir şöyle 

konuştu: „7 günün özeti şudur: Faşizm halktan korkuyor. Bir kez daha faşizm kaybetti. Parkın 

içinde bir bariyer, o parkın dışında bir bariyer, yetmiyor 10 bini aşkın kolluk görevlisi, zırhlı 

araçlar. O da yetmiyor dış illerden takviye güçler. Niçin? Burada onurlu bir barış çağrısı var.“676 

 

AĞUSTOS 2017 
1- İstanbul Kadıköy’deki Yoğurtçu Parkı, HDP’nin gerçekleştireceği “Vicdan ve Adalet Nöbeti” 

eylemi öncesi polis bariyerleriyle kapatıldı. Parkın etrafını bariyerle kapatan polis parka giriş 

çıkışlara izin vermiyor. 

2- Yüksel Caddesi’nde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemi 266’ncı gününde devam 

edereken, polis basın açıklaması yapmak isteyen direnişçilere saldırarak, 3 kişiyi gözaltına 

aldı.677 

3- Ankara Valiliği, tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek amaçlı ay 

boyunca yapılacak olan eylemlerin “güvenlik” gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı. Valilik, 

ayrıca açıklamasında ‘Gülmen ve Özakça için yapılması planlanan eylemlere IŞİD ve benzeri 

terör örgütlerinin saldırıda bulunabileceği’ tehdidinde bulunarak vatandaşları “uyardı.” Ankara 

genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda, 2017 Ağustos ayı boyunca açlık grevi, oturma 

eylemi, anma toplantısı, konser ve bu gibi toplu etkinlikler OHAL Kanunu gerekçe gösterilerek 

tamamen yasaklandı.678  

4- HDP’nin Diyarbakır’da başlattığı ve dün İstanbul’a devredilen Vicdan ve Adalet Nöbeti ikinci 

gününde devam ediyor. Diyarbakır’da olduğu gibi İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda da 

polis ablukası sürüyor.679 

5- Yoğurtçu Parkı’nda abluka altında süren Vicdan ve Adalet nöbetinde konuşan HDP Ankara 

Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, parkın etrafının çevrilmesi ve vekillerin halkla buluşmalarına 

izin verilmemesine 12 Eylül darbesine atıf yaparak tepki gösterdi.Önder, parktaki polis 

ablukasına dikkat çekerek nöbet tutanların sayısının keyfi biçimde 60 ile sınırlandırılmasına 

tepki gösterdi. 680 

6- Kadıköy’de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için bir araya gelenler karşısında polis barikatını 

buldu. Polis, oturma eylemi ve yürüyüş yapmanın yasadışı olduğunu ileri sürerek saldırdı, 20’ye 

yakın kişi gözaltına alındı.681 

7- Ankara ve İstanbul’da 150 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için 

yapılan destek eylemlerine polis saldırdı. İki şehirde de gözaltılar var.682 İstanbul’da 41 kişi 

gözaltına alındı.683  

8- Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Yoğurtçu Parkı’nda gerçekleşen Vicdan ve Adalet 

Nöbeti’ne polis saldırdı. 2 kişi gözaltına alındı. ETHA’nın haberine göre, polis bariyerlerinin 

önünde halay çeken HDP üyelerine, “Halay çekmeyin” uyarısı yaptı. HDP’lilerin buna itiraz 

etmesi üzerine polis HDP’lilere saldırdı.684 

9- Vicdan ve Adalet Nöbeti’ni sonlandıran HDP’li milletvekilleri, saat 18.00’de kitlesel 

                                                             
675 http://sendika62.org/2017/07/gulmen-ve-ozakcanin-aclik-grevinin-144uncu-gununde-polis-saldirisi-437319/ 
676 http://sendika62.org/2017/07/hdpnin-vicdan-ve-adalet-nobeti-istanbulda-devam-edecek-437575/ 
677 http://sendika62.org/2017/08/yuksel-direnisinin-266-gunu-3-kisi-gozaltina-alindi-437782/ 
678 http://sendika62.org/2017/08/ankarada-bahaneli-tehditli-eylem-yasagi-hava-sicak-isid-saldirabilir-437910/ 
679 http://sendika62.org/2017/08/istanbulda-2-gun-vicdan-ve-adalet-nobetine-chpden-ziyaret-437938/ 

 
680 http://sendika62.org/2017/08/istanbulda-vicdan-ve-adalet-nobetinin-3-gunu-birleserek-kazanacagiz-438226/ 
681 http://sendika62.org/2017/08/kadikoyde-nuriye-semih-yasasin-eylemine-polis-saldirisi-cok-sayida-gozalti-

438339/ 
682 http://sendika62.org/2017/08/nuriye-ve-semihe-destek-eylemlerine-ankara-ve-istanbulda-es-zamanli-saldiri-

438522/ 
683 http://sendika62.org/2017/08/41-hak-savunucusu-serbest-birakildi-gozalti-boyunca-siddet-devam-etti-

439110/ 
684 http://sendika62.org/2017/08/vicdan-ve-adalet-nobetine-halay-bahanesiyle-polis-saldirisi-2-gozalti-438631/ 
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açıklamayla nöbeti Van’a devretmek üzere Kadıköy İskele Meydanı’na yürüyüşe geçti. 

HDP’lilerin etrafında koridor oluşturan polis, dışarıdan yürüyüşe katılımı engellemeye çalıştı. 

Vekilleri, “HDP halktır halk burada” sloganıyla Kadıköy sokaklarında karşılayan halk, 

desteklerini alkış ve zılgıtlarla gösterdi. Bu arada polis slogan atanlara biber gazı ve plastik 

mermiyle saldırdı. 685 

10- Polis, bugün de Yüksel Caddesi’nin Konur Sokak girişini kapatarak eylemcilerin geçişine izin 

vermedi. Açıklama yapmaya hazırlanan eylemciler, Yüksel Cadde’si ile Konur Sokak’ın 

birleştiği yere gelerek, “Nuriye Semih onurumuzdur” ve “Nuriye Semih işe geri alınsın” 

sloganları attı. Eylemcilere saldıran polis, pankartları yırtarak eylemcileri Konur Sokak’ın 

sonuna kadar sürdü.686 

11- Van’da devam eden Vicdan ve Adalet Nöbeti için Musa Anter Barış Parkı’na yürüyen HDP’li 

vekilleri alkışlayan 2 kişi gözaltına alındı. Basının alınmadığı parka yaklaşan yurttaşlar, 

polislerce bölgeden uzaklaştırıldı.687 

12- Yüksel Caddesi’nde 273 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine saldıran polis, 

Nuriye ve Semih için bisikletle İstanbul’dan Ankara’ya gelenler dahil 4 kişiyi darp ederek 

gözaltına aldı.688 

13- Yüksel Caddesi’nde akşam açıklamasına saldıran polis, ilk kez sis bombası kullanarak kitleyi 

dağıtmaya çalıştı. 4 kişinin gözaltına alındığı eylemde Veli Saçılık, “Nuriye ve Semih demeye 

devam edeceğiz” dedi.689 

14- İstanbul‘da 5 Ağustos’ta gözaltına alınan 41 kişi serbest bırakıldı. Gözaltına alınan kişilerin 

çoğunda işkence izleri var. 690 

15- Van’da devam eden Vicdan ve Adalet Nöbeti, ilk gününü abluka ve engellemeler altında 

tamamladı. Halkın nöbete katılımının engellenmesi ve baskılara karşı HDP’li vekiller ses 

çıkarma eylemi gerçekleştirdi.691 Parkı ablukaya alan ve barikatlarla çeviren polisler, halkın 

nöbete katılımını engellemeye çalıştı. Engellemelere rağmen gün içinde çok sayıda kişi 5 kişilik 

gruplar ile dönüşümlü olarak ziyaretler gerçekleştirdi. 

16- Samsun Valiliği’nin açıklamasına göre Beşiktaş-Konyaspor maçında “Nuriye Semih yaşasın” 

pankartına “terör örgütü propagandası yapmak”tan soruşturma başlatıldı.692 

17- İstanbul Esenyurt’ta referandumun gayrimeşru olduğunu anlatan bildiri dağıtırken gözaltına 

alanarak tutuklanan 5 Halkevci bugün çıktıkları mahkemede tahliye edildi. Halkevleri üyeleri 

3 aya yakın süredir tutukluydu.693 

18- HDP’nin Tuzluçayır Feyzullah Çınar Parkı’nda yapacağı basın açıklamasından önce polis parkı 

ablukaya aldı. Parkı boşaltan polis parka girişleri de yasakladı.694 

19- Yüksel direnişinin 276’nci gününde “İşimizi geri istiyoruz” eylemine saldıran polis, 

eylemcilerin ağızlarını ve yüzlerini direkt hedef alarak gaza boğarken, 3 kişiyi gözaltına aldı.695 

Gündüz İnsan Hakları Anıtı önünde yapılmak istenen açıklamaya saldıran polis, akşam 

saatlerindeki destek eylemine de saldırdı. 

20- İstanbul Kadıköy’de Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılmak istenen eyleme polis 

                                                             
685 http://sendika62.org/2017/08/vicdan-ve-adalet-nobeti-yuruyusune-polis-saldirisi-en-az-4-gozalti-438725/ 
686 http://sendika62.org/2017/08/272-gununde-yukselde-yine-polis-saldirisi-nuriye-semih-onurumuzdur-438877/ 
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438972/ 
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439011/ 
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439110/ 
691 http://sendika62.org/2017/08/vanda-vekillerden-ablukaya-karsi-ses-cikarma-eylemi-439123/ 
692 http://sendika62.org/2017/08/samsun-valiliginden-nuriye-semih-yasasin-pankartina-teror-sorusturmasi-

439413/ 
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694 http://sendika62.org/2017/08/polis-tuzlucayirda-feyzullah-cinar-parkini-ablukaya-aldi-girisi-yasakladi-
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695 http://sendika62.org/2017/08/yuksel-direnisine-yine-saldiri-direniscilerin-yuzlerine-biber-gazi-439556/ 
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saldırdı. Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan yerde sürüklenerek gözaltına alındı. Elvan’ın 

kolunun kırıldığı öğrenildi. Polis en az 14 kişiyi gözaltına aldı.696 

21- İçişleri Bakanlığı, Cerattepe’de maden çıkarmaya karşı çıkan halkı “Maden işletmesine karşı 

koyanların gerekirse kafasını koparacağız” diye tehdit eden Trabzon Valisi Yücel Yavuz 

hakkındaki suç duyurusunu işleme koymadı.697 

22- Mamak Emek ve Demokrasi Güçleri’nin, Vicdan ve Adalet Nöbeti’yle dayanışma amacıyla 

yaptığı destek eylemine polis saldırdı. Saldırı sonrası demir bariyerler önünde açıklama HDP’li 

Besime Konca, “Karanlığın sonunu getirene kadar mücadele edeceğiz” dedi. Feyzullah Çınar 

Parkı’nda yapılması planlanan ancak polisin parka tüm giriş çıkışları kapatmasının ardından 

nöbet demir bariyerler önünde devam ediyordu.698 

23- Beşiktaş-Konyaspor maçında “Nuriye-Semih yaşasın” pankartı açan Volkan Çalışkan’ın 

tutuklandığı bildirildi.699 

24- Dersim’de yaklaşık bir haftadır süren orman yangını ile ilgili Alevi örgütleri, Dersim dernekleri 

ve yaşam savunucuları İstanbul’da basın açıklaması yaptı. Taksim Tünel’de bir araya gelerek 

Galatasaray Lisesi’nin önüne yürümek isteyen kitleye polis izin vermedi.700 

25- Yüksel Direnişi’nin 279. gününde polis akşam eylemine de saldırdı. Saldırıda 3 kişi darp 

edilerek gözaltına alındı.701 

26- HDP’nin İzmir Gündoğdu Meydanı’nda yapacağı Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne polis saldırdı. 2 

kişi gözaltına alındı.702 Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği Vicdan ve Adalet Nöbeti’ne sarı 

basın kartı olmayan gazetecilerin alınmaması üzerine HDP’li vekiller grup toplantısını 

belirlenen alanın dışında yapacaklarını belirtti. Polisin tavrına slogan atarak tepki gösteren 

HDP’lilere polis şiddet uyguladı. Sert müdahale sırasında 2 kişi gözaltına alındı. 

27- Samsun’daki Süper Kupa maçında “Nuriye Semih yaşasın” pankartı açtığı gerekçesiyle 

Beleştepe taraftarı 10 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.703 

28- Yüksel Direnişi’nin 283. gününde “Nuriye ve Semih yaşasın” yazılı pankart açtıkları için 

tutuklanan Beleştepe taraftarları unutulmadı. Polisin eyleme saldırmasıyla 5 kişi işkenceyle 

gözaltına alındı, Yüksel direnişçisi Veli Saçılık ampute kolu üzerine düşürüldü.704 

29- Yüksel Caddesi’nde 285 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminde, eylemcilerin 

seslerinin duyulmaması için megafon ile anons yapan ve siren çalan polis, Konur Sokak’ta da 

açıklama yapılmasına izin vermedi. Pankartı yırtan polis, eylemcileri iterek sokaktan 

uzaklaştırdı.705 

30- Ulaş Bayraktaroğlu’nun 13 Mayıs’ta İstanbul’da yapılan anmasına katıldıkları için haklarında 

soruşturma açılan 17 kişiden 5’i Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ndeki savcılığa gitti. 

Soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren 5 kişiden Ercan Demir ve Ceyhan Akay “örgüt 

propagandası yapmak” gerekçesi ile tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest 

bırakıldı.706 

31- Şehir plancısı Büşra Kaleli’nin işten çıkartılmasına karşı Büyükçekmece Belediyesi önünde 

yapılan basın açıklamasına zabıtalar saldırırak, pankartları yırttı.707 

32- İhraç edilen akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’ya destek olmak ve 
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işlerine geri dönmek için kamu emekçilerinin Ankara Yüksel Caddesi’nde sürdürdükleri 

“İşimizi geri istiyoruz” eylemi 288’inci gününde devam etti. Konur Sokak’ta bir araya gelerek 

hala polis bariyerleri ile çevrili olan İnsan Hakları Anıtı önüne yürümek isteyen grubun önü bir 

kez daha polis tarafından kesildi. “Nuriye Semih işe alınsın” pankartı taşıyan grup, polis 

tarafından engellenerek Meşrutiyet Caddesi’ne kadar uzaklaştırıldı.708 

33- Kamudaki görevinden ihraç edilen ve açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın 

durumlarına dikkat çekmek için Olağanüstü Hal (OHAL) Komisyonuna giden avukatlar 

gözaltına alındı.709 

34- Konyaspor-Beşiktaş maçında “Nuriye ve Semih yaşasın” pankartı açtığı gerekçesiyle 16 

Ağustos’ta tutuklanan Beleştepeli taraftarların tamamı serbest bırakıldı.710 Daha önce 

tutuklanan Volkan Çalışkan’ın ise tutukluluğu sürüyor.  

35- Yüksel Direnişi’nin 290. gününde “İşimizi geri istiyoruz” eylemi yapanlara polis gaz ve plastik 

mermilerle saldırdı. 4 direnişçi gözaltına alındı.711 

36- Üsküdar Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve TOKİ tarafından Üsküdar’da 4 mahalleyi 

kapsayan “Örnek Dönüşüm” adı altında yapılması planlanan yıkımı protesto edenlere polis 

saldırdı.712 Polisin biber gazı ve plastik mermi kullanarak yurttaşlara müdahalesi sırasında 

aralarında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Tahsin Epli’nin de olduğu bazı yurttaşlar 

yaralandı. 

 

 

EYLÜL 2017 

1- Eskisehir’de Anadolu ve Osmangazi üniversitelerinde okuyan çok sayıda üniversitelinin kredi 

ve bursları çeşitli basın açıklamalarına katılmaları gerekçesiyle kesildi. Yurtta kalan bir 

öğrenciye süresiz çıkartılma cezası verildi. Öğrencilerin suçu, referandum gecesi şaibeli 

oylamayı protesto ederek “Hayır” dediği için tutuklanan arkadaşlarına mektup göndermiş 

olmak.713 

2- Yüksel Direnişi’nin 300. gününde 4 kişi yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı.714 

3- HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, il dışına sürgün edilen 1000’in üzerindeki Eğitim-

sen üyesi öğretmeni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a sordu. Ayhan, verdiği soru 

önergesinde “Şanlıurfa ilimizde eyleme katılanların %100’ü sürgün edilmesinin gerekçesi 

nedir” dedi.715 

4- Ankara demokratik kitle örgütleri ve meslek odaları, Atatürk Orman Çiftliği(AOÇ) arazilerinin 

ABD Büyükelçiliği’ne satışını protesto etmek için yürüyüş gerçekleştirdi, basın açıklaması 

yaptı. Basın açıklamasının ardından ABD Büyükelçiliği’nin önüne siyah çelenk bırakmak 

isteyen kitleyi polis zor kullanarak alandan uzaklaştırdı.716 
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5- Nuriye ve Semih için sokağa çıkan direnişçilere bir kez daha polis saldırdı. Polis, “Yaşasın açlık 

grevi direnişimiz” sloganını atan eylemcileri iterek, Yüksel Caddesi’nin dışına sürdü.717 

6- HDP, Anayasa Mahkemesi önünde başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbeti sürüyor. Nöbetin üçüncü 

gününde EMEP Genel Başkanı ve beraberindeki heyet, hukukçular ve sivil toplum kuruluşları 

HDP’yi yalnız bırakmadı. HDP Ankara İl Örgütünün Anayasa Mahkemesine gelerek nöbete 

katılımı ise engellendi. Polis, il örgütü üye ve yöneticilerinin il binasından çıkışına izin 

vermedi.718 

7- Yüksel direnişinin 304. gününde Nuriye ve Semih’le dayanışmak için yapılan eyleme polis 

saldırdı. Veli Saçılık’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi işkenceyle gözaltına alındı.719 

8- Eğitim Sen, bugün (13 Eylül) Milli Eğitim Bakanlığı önünde sürgünleri protesto etmek için bir 

araya geldi. Polis açıklamanın MEB önünde yapılmasını engelledi. Açıklama, Güvenpark’ın 

bakanlıklara yakın tarafında gerçekleşti. 

9- 190 gündür açlık grevinde olan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’ın yargılandığı dava 

öncesinde yapılmak istenen basın açıklamasına polis saldırdı. En az 22 kişi gözaltına 

alındı. İlerleye saatlerde Halkın Hukuk Bürosu, gözaltına alınanlardan 17’sinin serbest 

bırakıldığını duyurdu.720 

10- Yüksel Direnişi’nin 310. akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık 

grevinin 190. gününde, destek için yapılan eyleme bir kez daha polis saldırdı. Halkın Hukuk 

Bürosu, saldırı sırasında dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.721 

11- Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi’nin “Bilim dışı müfredatı durduralım” eyleminin çağrısı için 

Kadıköy Khalkedon Meydanı’nda açtığı standa Osmanlı Ocakları’ndan olduğunu söyleyen 

gerici-faşist bir grup saldırı girişiminde bulundu. Saldırı, sokaktaki vatandaşların da desteğiyle 

püskürtüldü, saldırganlar gözaltına alındı.722 723 

12- HDP, “Durmayalım, faşizmi durduralım” sloganıyla başlattığı kampanya kapsamında 

Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda Vicdan ve Adalet Mitingi düzenledi. Polis, yasakta sınır 

tanımayarak miting alanında çalınacak parçaları da mercek altına aldı. HDP Eş Genel Başkanı 

Selahattin Demirtaş’ın seslendirdiği “Bir selamın gelsin baş göz üstüne” parçası polis 

tarafından silindi. Mitingde çalınacak olan 10’a yakın eser polis tarafından silindiği öğrenildi.724 

13- Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi, okullar açılırken Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önüne 

giderek bir basın açıklaması yapmak istedi. Polis, MEB önünde basın açıklaması yapılmasını 

engelleyince eylemciler Atatürk Bulvarı ve metro istasyonu boyunca gezici basın açıklaması 

yaptı.725 

14- Kocaeli Üniversitesi’nde elektronik derslerin paralı olması ve ardından yemekhaneye zam 

gelmesinin ardından üniversiteliler harekete geçti. Akademik yılın başlaması ile birlikte 

üniversiteliler imza kampanyası başlattı. İletişim Fakültesi’nde imza kampanyası için sınıfları 

dolaşan üniversitelileri özel güvenlik görevlileri engellemeye çalıştı.726 

15- Suruç Katliamı’nın 26. ayında Ankara’da Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun 

(SGDF) gerçekleştirmek istediği eyleme polis saldırdı. Ankara Valiliği’nin eylem ve gösteri 

yasağını gerekçe gösteren Ankara Emniyet Müdürlüğü dün de HDP Kadın Meclisleri’nin 
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düzenlemek istediği kadın şenliğine saldırmış, aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 

HDP’li kadınları darp etmişti.727 

16- Bu yıl 25’incisi gerçekleşmesi planlanan Musa Anter ve Özgür Basın Şehitleri Ödül Töreni, 

Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.728 5 ayrı dalda Özgürlükçü Demokrasi gazetesi 

tarafından verilen ve bu akşam saat 19.00 da Taksim Hill Otel’de gerçekleştirilecek olan Musa 

Anter ve Özgür Basın Şehit Yarışma Ödülleri töreni Beyoğlu Kaymakamlığı tarafından 

yasaklandı. Ödül töreninin iptaline gerekçe ise OHAL olarak gösterildi. 

17- CHP’nin, Fındık üreticilerinin sesini duyurmak amacıyla Ordu kent merkezinden başlatarak 

Giresun kent merkezindeki mitingiyle tamamlanan 3 günlük Fındık Yürüyüşü sonrası, Tüm 

Üretici Köylüler Sendikası (Tüm Köy-Sen) Ordu Şubesi, Ordu’nun Altınordu ilçesi 

Cumhuriyet Meydanı’nda ‘Fındığımıza Sahip Çıkıyoruz’ sloganıyla ada mitingi yapacak. 

Sendika’nın miting başvurusuna Valilik tarafından, “Yasal olarak kurulmuş bir sendika 

değilsiniz, bu nedenle de miting yapamazsınız” şeklinde bir resmi yazıyla yanıt verildi.729 

18- Ordu’da Tüm Köy Sen Ordu Şubesi’nin çağrısıyla “Fındığımıza sahip çıkıyoruz” sloganıyla 

bugün saat 14.00’da Altınordu Cumhuriyet Meydanı’nda yapılması planlanan miting Ordu 

Valiliği tarafından “Tüm Köy Sen diye bir sendika yok” denilerek yasaklandı.730 

19- Okmeydanı İdil Kültür Merkezi, Grup Yorum imza gününde polis tarafından basıldı. Polis 

baskınının Grup Yorum’un yeni albümü “İlle Kavga” için düzenlenen imza gününe yönelik 

gerçekleştirildiği belirtildi.731 

20- Samsun’da yeni müfredata hayır diyen Halkevleri üyelerinin Fahrettin Ulusoy Ortaokulu 

önünde bildiri dağıtımı için buluşmasına polis saldırdı. 5 kişi gözaltına alındı.732 

21- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde özel güvenlik görevlileri, yeni gelen öğrenciler için ‘hoş 

geldin’ etkinliği düzenleyen üniversite öğrencilerine saldırdı. Özel güvenlik görevlileri hiçbir 

gerekçe göstermeden, üniversiteliler mizansen yaparken saldırıp mizansen için kullanılan 

hoparlöre tekme atarak kırdıktan sonra, üniversitelileri darp etti.733 

22- KHK ile kamudaki görevinden ihraç edilen Nuriye Gülmen, dün (26 Eylül) tutuklu bulunduğu 

Sincan Cezaevi’nden avukatlarına ve yakınlarına haber verilmeden Ankara Numune 

Hastanesi’ne getirilmiş ve yoğun bakım servisine alınmıştı. Avukat Duygu Demirel, Nuriye’nin 

yanına çıktıktan sonra hastaneye gelenlere bilgilendirme yaparken polis saldırdı.734 

23- Kocaeli’de “Bilimsel ve laik eğitim istiyoruz” diyerek bildiri dağıtan Halkevleri üyelerine polis 

saldırdı. 8 kişi gözaltına alındı.735 

24- KHK ile kamudaki görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça davasının 

Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki ikinci duruşmasına desteğe gitmek isteyenlerin otobüsleri 

yolda engellendi, polis araçları bağladı.736  

25- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için açıklama yapmak isteyenlere polis saldırdı. 1 kişi 

gözaltına alındı.737 

26- CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun öncülüğünde Ankara’dan İstanbul’a gerçekleşen Adalet Yürüyüşü’ne destek 

                                                             
727 http://sendika62.org/2017/09/ankarada-suruc-anmasina-polis-saldirisi-446073/ 

 
728 http://sendika62.org/2017/09/beyoglu-kaymakamligi-musa-anter-odul-torenini-yasakladi-446263/ 
729 http://sendika62.org/2017/09/chpnin-ardindan-orduda-koylulerden-findik-mitingi-446409/ 
730 http://sendika62.org/2017/09/ordu-valiliginden-findik-mitingine-yasak-tum-koy-sen-diye-bir-sendika-yok-

446595/ 
731 http://sendika62.org/2017/09/okmeydaninda-grup-yorum-imza-gunu-polis-tarafindan-basildi-446881/ 
732 http://sendika62.org/2017/09/samsunda-boyle-mufredat-olmaz-bildirisi-dagitanlara-polis-saldirisi-447182/ 
733 http://sendika62.org/2017/09/ktude-ozel-guvenlik-universitelilerin-hos-geldin-etkinligine-saldirdi-447540/ 
734 http://sendika62.org/2017/09/nuriye-gulmen-icin-numune-hastanesine-gelenlere-polis-saldirdi-447707/ 
735 http://sendika62.org/2017/09/kocaelide-laik-egitim-bildirisi-dagitan-8-halkevleri-uyesi-gozaltina-alindi-

447696/ 
736 http://sendika62.org/2017/09/nuriye-semih-davasina-destege-engel-polis-otobusleri-baglandi-447979/ 
737 http://sendika62.org/2017/09/sincanda-nuriye-ve-semih-icin-aciklama-yapmak-isteyenlere-polis-saldirdi-

447841/ 
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verdikleri gerekçesiyle CHP’li Kadıköy, Şişli ve Avcılar belediyeleri hakkında soruşturma 

başlatıldı.738 

27- Ankara’da, Yasayı Kadınlara Sor önlüğüyle müftülere resmi nikah yetkisi vermeyi öngören 

yasa tasarısının içeriğinin anlatıldığı broşür dağıtan kadınlara polis “OHAL var bunları 

dağıtamazsınız” diyerek saldırdı. Saldırının ardından kadınlar Kuğulu Park’ta bir açıklama 

yaptıkları bir video çekerek neden yasa tasarısına karşı olduklarını bir kez daha anlattı. Polisin 

bu açıklamayı da engellemeye çalıştığı sırada kadınlar, tüm kadınları yasa tasarısına karşı 1 

Ekim’de Sakarya Meydanı’na 2 Ekim’de ise Meclis önünde olmaya çağırdı.739 

 

EKİM 2017 

1- Ankara Valiliği, KHK ile ihraç edildikleri işlerine geri dönmek için açlık grevine başlayan ve 

ardından tutuklanan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla ilgili bütün etkinlikleri yasakladı.  

Yasak kararı öncesinde de Nuriye ve Semih için Konur Sokak’ta her gün saat 13.30 ve 18.00’da 

yapılmak istenen eylemler polis tarafından engelleniyordu.740 

2- Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Sosyoloji Bölümü Başkanı, Sosyoloji 

Bölümü 2016-2017 dönem mezuniyet töreninde, “Barış”, “Adalet”, “Özgür Akademi”, “Özerk 

Üniversite”, “Hocama Dokunma”, “Nuriye ve Semih Ölmesin” yazılı döviz taşıdıkları için 12 

mezun öğrenciye soruşturma açtı. “Afiş ve pankart asma” gerekçe gösterilerek soruşturma 

açılan öğrencilere kınama cezası verildi.741 

3- Müftülere resmi nikah yetkisi verilmesini de içeren düzenlemenin İçişleri Komisyonu’nda 

görüşülmeye başlaması üzerine TBMM’ye giden kadınlar giriş kapısından polis zoruyla geri 

çevrildi. Bu duruma itiraz eden vekiller de polis tarafından tartaklandı.742 

4- Samsun Kadın Dayanışması’ndan kadınlar kent merkezinde 1 Ekim’de basın açıklaması 

yaptıkları Merkez Çarşısı önünde buluştu. Polisin “Burada kesinlikle açıklama yapamazsınız” 

diyerek ceza ile tehdit ettiği kadınlar, tasarının kadınların kazanılmış haklarını tehdit ettiğini 

belirtip ve polisin tutumunu kınayan bir konuşma yaparak eylemlerini sonlandırdı.743 

5- Yüksel Direnişi’ni bitirebilmek için denemedik yöntem bırakmayan Ankara polisi, son olarak 

caddeye çelik duvar ördü.744 

6- Mersin’de örgüt üyeliği suçlaması ile gözaltına alınan avukatlara “Adalet nöbetine neden 

gittin?” suçlaması yöneltildi. 3 gün gözaltında tutulan avukatlar, savcılık ifadelerinin ardından 

dün (6 Ekim) serbest bırakıldı.745 

7- İzmir’de polis, Şubadap Çocuk konserinde stant açan Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi 

gönüllülerinin “Veli El Kitabı” ve bildiri dağıtımını engellemek istedi. Buna tepki gösteren 

konser alanındaki veliler de laik eğitim bildirilerini elden ele dağıttı.746 

8- Hayata Dönüş operasyonu sırasında kolunu, KHK ile işini kaybeden Veli Saçılık’ın 13 

Haziran’da yaptığı eyleme destek veren annesi Kezban Saçılık’ın da aralarında bulunduğu 7 

kişiye soruşturma açıldı. Veli Saçılık’ın annesi Kezban Saçılık mayıs ayında oğluna destek için 

Ankara Yüksel Caddesi’nde basın açıklamasına katıldı.  Açıklamaya polisin saldırısı sırasında 
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447917/ 
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448370/ 
740 http://sendika62.org/2017/10/ankarada-nuriye-ve-semih-icin-yapilacak-etkinliklere-yasak-448850/ 
741 http://sendika62.org/2017/10/ege-universitesi-hizini-alamadi-mezunlara-da-ceza-verdi-448988/ 
742 http://sendika62.org/2017/10/her-sey-muftuye-nikah-yetkisi-icin-kadinlara-tbmm-yasagi-vekillere-mudahale-

449333/ 
743 http://sendika62.org/2017/10/kadinlar-dort-yanda-sokaga-cikti-bu-yasa-meclisten-gecmeyecek-449482/ 
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Kezban Saçılık yerlerde sürüklendi. Ancak bu konu hakkında polisler hakkında işlem 

yapılmadı.747 

9- Yüksel Direnişi’nin 335, açlık grevinin 225. Gününde polis Yüksel Caddesi’nde yine saldırdı. 

Saldırıda 2’si basın emekçisi 9 kişi gözaltına alındı.748 

10- Ankara’da 10 Ekim Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için Gar’a gidenler bölgeyi 

kuşatan polisin sert saldırısıyla karşılaştı. Katliamda yaşamını yitirenlerin aileleri polise, “10 

Ekim’de niye almadınız bu tedbiri” diye tepki gösterdi. Polis saldırısı İMO’da, Güvenpark’ta, 

Ziya Gökalp Caddesi’nde ve Konur Sokak’ta da devam etti. Program yapılacak bina içine de 

gaz sıkılması sonucu fenalaşanlar oldu. Anma etkinliği bu sebeple kısa tutuldu. Anma 

etkinliğinin ardından kitlenin büyük kısmı dağılırken, bir grup ise Güvenpark’a yürüdü. 

Güvenpark’ta polis bir kez daha saldırarak çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.749 Ankara Valiliği 

10 Ekim anmasını OHAL gerekçesiyle yasaklamıştı.  

11- 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri anmak için İstanbul Üniversitesi Beyazıt 

Kampüsü’nde toplanan öğrenciler polisin saldırısına uğradı. Anmaya izin vermeyen polis 

öğrencileri darp ederek, sürükleyerek gözaltına aldı.750 

12- Yüksel Caddesi’nde 336 gündür kamu emekçileri tarafından devam ettirilen “İşimizi geri 

istiyoruz” eyleminde direnişçi Veli Saçılık polisler tarafından dakikalarca darp edildi, 8 kişi 

gözaltına alındı.751 

13- Nuriye Gülmen’in tedavi gördüğü Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde 

Gülmen’e destek için bekleyenlere polis saldırdı. Nuriye Gülmen’in kardeşi ve Acun Karadağ 

gözaltına alındı.752 

14- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, onur doktorası töreni için gittiği Karadeniz Teknik 

Üniversitesi’nde Öğrenci Kolektifleri tarafından protesto edildi. Törenin düzenlendiği salona 

yaklaştırılmayan öğrenciler, salon çıkışında Kahraman’a “Biz laikliği savunmaya devam 

ediyoruz” diye seslendi. Öğrenciler polis tarafından gözaltına alındı. 753 

15- Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre Yüksel Caddesi’nde 300 günü aşkın süredir 

“İşimi geri istiyorum” eylemini sürdüren Veli Saçılık’ın eşi Solmaz Saçılık’a 2911 sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Saçılık, 

eşinin ampute omzunun polis müdahalesi sırasında kırılmasının ardından eylem alanına 

gitmişti. 754 

16- İstanbul Bahçelievler’de metrobüs durağındaki üstgeçide “Müftülük yasası Meclis’ten 

geçmeyecek” yazılı pankart asan iki kadın gözaltına alındı.755 

17- 220 gündür açlık grevinde olan eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’ya destek için 

Yüksel Caddesi’nde yapılmak istenen eyleme polisin saldırdı. 4 kişi gözaltına alındı.756 

18- Yüksel Direnişi’nin 342. gününde polis hem öğlen hem akşam saldırdı. Öğlen saldırısında 3, 

akşam saldırısında 6 kişi gözaltına alındı.757 

                                                             
747 http://sendika62.org/2017/10/veli-sacilikin-annesini-yerde-suruklemislerdi-simdi-de-sorusturma-actilar-
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450088/ 
749 http://sendika62.org/2017/10/10-ekim-katliaminda-yasamini-yitirenleri-anmak-isteyenlere-polis-saldirdi-

450165/ 
750 http://sendika62.org/2017/10/beyazitta-10-ekim-anmasina-polis-saldirisi-70den-fazla-gozalti-450187/ 
751 http://sendika62.org/2017/10/yuksel-direnisinin-336-gunu-veli-sacilik-dakikalarca-darp-edildi-450307/ 
752 http://sendika62.org/2017/10/gulmene-destek-icin-hastane-onunde-bekleyenlere-polis-saldirdi-2-gozalti-

450487/ 
753 http://sendika62.org/2017/10/ktude-ismail-kahramana-protesto-bu-universiteye-laiklik-dusmanlari-giremez-

450635/ 

 
754 http://sendika62.org/2017/10/veli-sacilikin-esi-solmaz-sacilik-hakkinda-dava-acildi-450633/ 
755 http://sendika62.org/2017/10/muftuluk-yasasi-meclisten-gecmeyecek-pankarti-asan-kadinlara-gozalti-

450909/ 
756 http://sendika62.org/2017/10/yuksel-caddesinde-eyleme-polis-saldirisi-4-gozalti-450978/ 
757 http://sendika62.org/2017/10/yuksel-direnisinde-342-gun-isimi-istiyorum-diyenlere-polis-yine-saldirdi-
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19- TBMM Dikmen Kapısı önünde #MüftülükYasasınaİtirazımVar diyerek buluşan kadınlara polis 

biber gazı ile saldırdı. 11 kadın gözaltına alındı.758 

20- Müftülük yasasının Meclis Genel Kurulu’na geleceği bilgisini alan kadınlar İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde ise konuya dair bildiri dağıtmak istedi. Güvenlik görevlileri ise öğrencilerin 

dağıttığı bildirileri topladı.759 

21- Müftülük yasasının Meclis Genel Kurulu’na geleceği bilgisi üzerine, kadınlar yurdun dört bir 

yanında nöbet çağrısı yaparak sokağa çıktı. Ankara’da Sakarya Caddesi’ne çağrı yapan 

kadınlara polis biber gazı ve plastik mermi ile saldırdı.760 

22- Yüksel Direnişi’nin 343. gününde polis direnişçilere yine saldırdı. Saldırı sonucunda dört kişi 

gözaltına alındı.761 

23- ESP, SGDF, ETHA ve SKM yönetici, üye ve çalışanlarının gözaltına alınması üzerine, Hopa’da 

bir basın açıklaması yapmak isteyenler polis saldırısına uğradı. Açıklama daha başlamadan 

kitleye saldıran polis 13 kişiyi gözaltına aldı.762 

24- Şişecam Grubu’na bağlı Kırklareli Cam Fabrikası’nda işten atılan işçiler, Lüleburgaz’dan 

Tuzla’daki Şişecam Genel Müdürlüğü’ne doğru yürüyüşe başladı. Polis, sadece ailelere ve 

işçilere Lüleburgaz çıkışına kadar izin vereceklerini söyleyerek eyleme yönelik tehditlerde 

bulundu. Tehditlere rağmen yürüyüş başladı.763 

25- Ankara Yüksel Caddesi’nde 347 gündür süren “İşimizi geri istiyoruz” eylemine saldıran polis 

9 kişiyi gözaltına aldı.764 

26- Kırklareli’ndeki Paşabahçe Cam Fabrikası’nda işten çıkarılan 90 işçinin dün başlattığı yürüyüş, 

OHAL bahanesiyle Tekirdağ Valiliği tarafından yasaklandı. İşçiler yürümekte kararlı 

olduklarını açıkladı.765 Tekirdağ il sınırında bulunan bir dinlenme tesisinde konaklayan işçilerin 

bulunduğu bölgeye jandarma ve polis ekipleri tarafından barikat kuruldu. Kolluk kuvvetleri 

tarafından yapılan açıklamada, işçilerin Tekirdağ Valiliği’nin kararıyla Tekirdağ il sınırından 

içeri girmelerine izin verilmeyeceği söylendi. 

27- Meclis’ten geçen müftülük yasasına karşı Eskişehir’li kadınlar “Yasaları tanımıyoruz” diyerek 

kadın kürsüsü kurmak istedi, polis “OHAL gerekçesiyle” engellemeye çalıştı.766 

28- Yüksel Caddesi’nde 348 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine biber gazı ve 

plastik mermiyle saldıran polis, 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.767 

29- Yüksel Direnişi’nin 349. gününde polis direnişçilere yine saldırdı. Saldırı sonucunda 8 kişi 

gözaltına alındı.768 

30- İstanbul Metro Kozyatağı Mağazası önündeki eylem  Ataşehir Kaymakamlığı’nca OHAL 

gerekçe gösterilerek yasaklanmaya çalışıldı. Direnişçilerin polisin getirdiği tebligatı almamaları 

üzerine DİSK Nakliyat-İş sendikası yöneticileri, direnişçi işçiler Emniyet Güvenlik Büro 

tarafından arandı ve direnişin devam etmesi halinde gözaltı işlemi yapılacağı bildirildi.769 

31- ODTÜ’de yolu protesto edenlerin arasında bulunan ODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu 

Üyesi H. Can Doğan ODTÜ Rektörlüğü tarafından uyarıldı. Doğan’a Genel Sekreterlik 
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aracılığıyla bir yazı gönderen Rektörlük, Doğan’dan “eyleme katılımının tekrarlanmaması”nı 

istedi.770 

32- Yüksel Direnişi’nin 350’nci gününde polis direnişçilere saldırdı. Saldırı sonucunda 6 kişi 

gözaltına alındı.771 

33- İstanbul Arnavutköy’de kaçak oldukları gerekçesi ile yıkılmak istenen evlerde kalanlar yıkıma 

itiraz etti. Polis yıkımı engellemek isteyenlere TOMA ve plastik mermi ile saldırdı.772 

34- İzmir’de Gezi Parkı eylemlerine katılan 4 kişiye toplamda altı yıl hapis cezası verildi. Hakim, 

eylemcilerin terör örgütlerinin çağrısı ile sokağa çıktığını savundu.773 

35- Yüksel Caddesinde 351. gününde olan ‘İşimizi geri istiyoruz’ eyleminde polis 3 kişiyi gözaltına 

aldı.774 

36- Yüksel Caddesi’nde 352 gündür devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eylemine müdahale eden 

polis, 5 eylemciyi darp ederek gözaltına aldı.775 

37- 2017 Valiler Buluşması toplantısında valilere müfredat ve eğitimde dinselleşme tartışmaları 

üzerinden sol grupların Gezi eylemlerine benzer eylemler yapabileceği uyarısında bulunularak, 

“Devletin sert yüzünü gösterin” denildi.776  

38- Hileli iflas yoluyla işten çıkarılan ve hakları gasp edilen Real Market işçilerinin eylemleri 

Türkiye’nin dört bir yanında devam ederken işçiler Ümraniye’de bulunan Metro AG’nin 

işletmelerinden Media Markt önündeydi. Polis, OHAL’i bahane ederek eylemin 

yapılamayacağını söylese de DİSK/Nakliyat-İş yöneticilerinin ve işçilerin ısrarı sonucu geri 

adım atmak zorunda kaldı.777 

39- Yüksel Direnişi’nin 353. gününde polis direnişçilere yine saldırdı. Öğlen ve akşam 

eylemlerindeki saldırılarda toplam 13 kişi gözaltına alındı.778 

40- Yüksel Direnişi’nin 355. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen direnişçilere polis 

saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı.779 

41- Yüksel Direnişi’nin 356. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartıyla açıklama 

yapmak isteyenlere polis saldırdı, beş kişi gözaltına alındı.780 

42- Van Valiliği, bugünden itibaren geçerli olmak üzere OHAL gerekçesiyle tüm eylem ve 

etkinlikleri 30 gün yasakladığını duyurdu.781 

43- Hopa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hopa Halkevi’nin çocuklara yönelik olarak düzenlediği 

“toplumsal cinsiyet” atölyesi hakkında suç duyurusunda bulundu. Hopa Savcılığı ise 

“müstehcenlik” soruşturması açtı.782 

44- Yüksel Direnişi’nin 357. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebini dile getirmek için 

açıklama yapmak isteyenlere polis saldırarak 4 kişiyi gözaltına aldı.783 
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1- Yüksel Direnişi’nin 358. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen direnişçilere polis 

saldırdı, gün içindeki iki saldırıda 11 kişi gözaltına alındı.784 

2- Ankara Valiliği, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın direnişlerini bahane ederek kent 

genelindeki park, bahçe ve umuma açık alanlardaki eylem ve etkinlik yasaklarını üç ay daha 

uzattı.785 

3- Yüksel Direnişi’nin 359’uncu, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 239’uncu 

gününde polis saldırdı, 5 direnişçiyi gözaltına aldı.786 

4- Yüksel Caddesi’nde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” eylemine yapılan polis saldırısında 8 

direnişçi gözaltına alındı.787 

5- Samsun’da Bilimsel ve Laik Eğitim Hareketi gerici, cinsiyetçi, mezhepçi müfredata karşı suç 

duyurusunda bulundu. Adliye önünde ve içerisinde basına görüntü aldırmayan polis suç 

duyurusu için gelenleri de provoke etmeye çalıştı.788 

6- Ankara Yüksel Caddesi’nde süren “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” eyleminin 363’üncü 

gününde polis saldırdı. Saldırıda 4 kişi gözaltına alındı.789 

7- Polimer Çuval’da iflas gerekçesiyle ücretlerini ve tazminatlarını alamayan işçilerin eylemi 

OHAL bahanesiyle engellendi.790 İstanbul Sefaköy’de bulunan, TEKSİF’in örgütlü olduğu 

Polimer Çuval’da iflas gerekçesiyle üretim durdu. Fabrikada çalışan 550 civarında işçi 3 aylık 

ücretleri ve tazminatlarını alamıyor. Durumu protesto eden ve haklarını talep eden işçiler dün 

Firma Patronu Hakan Ercan’ın evi önünde eylem yapmak istedi. TEKSİF temsilcileri, işçilerin 

yapmak istediği eyleme, emniyet tarafından OHAL gerekçesiyle izin verilmediğini aktardı.  

8- Yüksel Caddesi’nde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle yapılan eyleme polis saldırdı. 

Polis saldırısında 5 Yüksel direnişçisi gözaltına alındı.791 

9- Ege Üniversitesi’nde yapılacak olan yeni ihale ile 57 işçinin işten çıkarılacak olmasına karşı, 

Genel-İş Sendikasına bağlı işçiler 1 No’lu Yemekhane önünde basın açıklaması yapmak için 

toplandı. Eylemin yapılacağı yemekhane önüne çok sayıda polis ve özel güvenlik görevlileri 

tarafından yığınak yapıldı. Açıklama için yemekhane önünde toplanan işçiler güvenlik 

görevlileri tarafından eyleme gitmemeleri konusunda uyarıldı. Açıklamanın kampüs içerinde 

yapılmasına izin verilmedi.792 

10- TTK’yi özelleştirecek olan Torba Kanun maddesine karşı Zonguldak’ta maden ocağında eylem 

yapan maden işçilerine TTK Genel Müdürlüğü tarafından toplam da 3 milyon TL civarında 

para cezası uygulanacağına ilişkin tutanak tebliğ edildi.793 

11- Açlık grevinin 245. gününde olan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için yapılan basın 

açıklamasına polis saldırdı, 7 direnişçi gözaltına alındı.794 

12- Yüksel Direnişi’nin ikinci yılının ilk gününde sabah saatlerinde İnsan Hakları Anıtı’nda 

başlayan eylemler sürüyor. Polisin, İHD’nin  hazırlamış olduğu Yüksel direnişçilerinin 1 yılına 

ilişkin rapor için düzenlenecek basın açıklamasına gelenlere ve 13.30 eylemine yaptığı saldırılar 

sonucu çok sayıda kişi gözaltına alındı.795 
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http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinde-359-gun-5-gozalti-454290/
http://sendika62.org/2017/11/nuriye-ve-semih-ise-geri-alinsin-eylemine-polis-saldirisi-8-gozalti-454450/
http://sendika62.org/2017/11/samsunlular-gerici-mufredati-hazirlayanlar-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-454938/
http://sendika62.org/2017/11/samsunlular-gerici-mufredati-hazirlayanlar-hakkinda-suc-duyurusunda-bulundu-454938/
http://sendika62.org/2017/11/nuriye-ve-semih-ise-geri-alinsin-eyleminde-363-gun-4-kisi-gozalti-alindi-454952/
http://sendika62.org/2017/11/nuriye-ve-semih-ise-geri-alinsin-eyleminde-363-gun-4-kisi-gozalti-alindi-454952/
http://sendika62.org/2017/11/ucretlerini-alamayan-polimer-cuval-iscilerinin-eylemine-ohal-engeli-455137/
http://sendika62.org/2017/11/nuriye-ve-semih-ise-geri-alinsin-eyleminde-364-gun-5-gozalti-455164/
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http://sendika62.org/2017/11/ttknin-ozellestirilmesine-direnen-iscilere-ttkden-3-milyon-tl-para-cezasi-455316/
http://sendika62.org/2017/11/ttknin-ozellestirilmesine-direnen-iscilere-ttkden-3-milyon-tl-para-cezasi-455316/
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http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisi-ikinci-yilina-girerken-yapilan-eylemlere-polis-saldirisi-455413/
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13- 9 Kasım Perşembe günü Media Markt’ın genel müdürlüğünün bulunduğu İstanbul Levent’te 

bir kez daha bir araya gelen Real Market direnişçilerini, TOMA ve çok sayıda polis karşıladı. 

Media Markt mağazaya müşteri alımını durdurdu ve mağazanın önü bariyerlerle çevrildi. Bütün 

engellemelere rağmen yapılan basın açıklamasında direnişçi işçiler söz alarak süreci ve 

yaşadıklarını anlattılar.796 

14- Yüksel Direnişi 1 yılı geride bırakırken “Nuriye ve Semih işe geri iade edilsin” talebi ile basın 

açıklaması gerçekleştirmek isteyenlere polis saldırdı, 12 kişi gözaltına alındı.797 

15- Yüksel Direnişi’nin birinci yıldönümü vesilesiyle Taksim’de “Açığa alındım işimi istiyorum. 

Nuriye Gülmen” dövizi açan Meltem Servi gözaltına alı.798 

16- Yüksel Direnişi’nin 367’nci gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen Yüksel 

direnişçilerine polis saldırdı. Polis yedi kişiyi gözaltına aldı.799 

17- Kadıköy’de SGDF’nin Ekim Devrimi’nin 100’üncü yıldönümü nedeniyle düzenlediği 

yürüyüşe polis saldırdı. Saldırıda 12 kişi gözaltına alındı.800 Bayrakların indirilmesini dayatan 

polis kısa bir süre sonra biber gazı ile eyleme katılanlara saldırdı. Polis, gençleri darp ederek 

gözaltına alırken, ters kelepçeyle yere yatırdı. Bir kişinin ise gözaltı aracının kapısında kafasına 

vurduğu an görüntülendi. 

18- Yüksel Direnişi’nin 368. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama 

yapmak isteyen Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Polis, saldırıda 7 direnişçiyi darp ederek 

gözaltına alındı.801 

19- İstanbul Maratonu’na katılan Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) gönüllüleri, alana giriş 

sırasında polis tarafından durduruldu. Polis, Ali İsmail’in siyasi figür olduğunu söyleyerek bu 

tişörtlerle içeriye girilmesine izin vermeyeceklerini söyledi.802 

20- Yüksel Direnişi’nin 369’uncu gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama 

yapmak isteyen Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Polis, saldırıda 6 direnişçiyi darp ederek 

gözaltına alındı.803 

21- Mersin’de İşçi Filmleri Festivali’nin programını duyurmak için afiş asan 4 kişi hiçbir gerekçe 

gösterilmeden gözaltına alındı.804 

22- Direnişin bir yılı geride bıraktığı Yüksel Caddesi’nde polis bariyerleriyle çevrili alanın içine 

mobil karakol işlevi görecek bir araç yerleştirildi.805 

23- Yüksel Direnişi’nin 371’inci gününde “Nuriye Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama 

yapmak isteyen direnişçilere polis saldırdı. Saldırıda 10 direnişçi gözaltına alındı, 5’i 

tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.806 

24- 10 Ekim Ankara Katliamı’nı anmak için duvara afiş asıp altına karanfil bırakan Bilgi 

Üniversitesi öğrencilerine soruşturma açıldı.807 

25- Kent merkezinde “Laik eğitim istiyoruz” bildirisi dağıtırken gözaltına alınan Halkevleri 

üyelerine öğrencisi oldukları Sakarya ve Kocaeli üniversiteleri polis talimatıyla soruşturma 

açtı.808 

                                                             
796 http://sendika62.org/2017/11/real-iscileri-haklarinin-gasp-edilmesine-karsi-bir-kez-daha-eylemde-455506/ 
797 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisi-1-yili-geride-birakti-yine-saldiri-var-yine-vazgecmek-yok-

455519/ 
798 http://sendika62.org/2017/11/taksimde-yuksel-direnisi-gozaltisi-455527/ 
799 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-367-gununde-polis-saldirisi-7-gozalti-455702/ 
800 http://sendika62.org/2017/11/ekim-devrimi-yuruyusu-polis-bayraklarini-indirmeyen-genclere-vahsice-

saldirdi-455794/ 

 
801 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinde-368-gun-7-gozalti-455766/ 
802 http://sendika62.org/2017/11/istanbul-maratonunda-ali-ismail-tisortlu-kosuculara-polis-engeli-455859/ 
803 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinde-369uncu-gun-6-gozalti-455994/ 
804 http://sendika62.org/2017/11/mersinde-isci-filmleri-festivali-afisi-asan-4-kisi-gozaltina-alindi-456146/ 
805 http://sendika62.org/2017/11/direnisin-surdugu-yuksele-simdi-de-mobil-polis-karakolu-456262/ 
806 http://sendika62.org/2017/11/nuriye-semih-ise-geri-alinsin-eylemine-polis-saldirisi-10-gozalti-456263/ 
807 http://sendika62.org/2017/11/bilgi-universitesinde-10-ekim-ankara-katliami-anmasina-sorusturma-456331/ 
808 http://sendika62.org/2017/11/laik-egitim-istiyoruz-diyenlere-polis-talimatiyla-universitelerinden-sorusturma-

456288/ 
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26- İstanbul Şişli Endüstri Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve velileri polisin engelleme 

girişimine rağmen okullarının yıkılarak yerine alışveriş merkezi yapılmak istenmesine karşı 

basın açıklaması gerçekleştirdi.809 

27- Ankara Valiliği bugün resmi web sitesinden, Alman LGBTİ Film Günleri’ni “Bir kesimin 

aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği” yasakladığını duyurdu. Valiliğin 

açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, 

mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine 

kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın 

tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem 

arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbarî bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak 

istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik 

olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki 

gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”810 

28- Yüksel direnişinin 372. gününde yapılan öğle ve akşam açıklamalarına saldıran polis, 13 kişiyi 

darp ederek gözaltına aldı.811 

29- Yüksel Direnişi’nin 373. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen Yüksel 

direnişçilerine polis saldırdı. 12 direnişçi gözaltına alındı.812 

30- Yüksel Direnişi’nin 374. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” eylemine polis saldırdı. 

Saldırıda 5 direnişçi gözaltına alındı.813 

31- Sincan Cezaevi Kampüsü’nde Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın yargılandığı davanın 

ardından “Nuriye, Semih yalnız değildir” sloganı atarak, mahkemenin Nuriye’nin tutukluk 

halinin devam etmesi kararına karşı oturma eylemi yapanlara polis plastik mermi ve TOMA’yla 

saldırdı.814 

32- Yüksel Direnişi’nin 375. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyenlere polis saldırdı. 6 

Yüksel direnişçisi gözaltına alındı.815 

33- Ankara Valiliği, “LGBTT ve LGBTİ gibi örgütlerin sinema, sinevizyon, tiyatro, panel, söyleşi, 

sergi gibi etkinliklerinin” 18 Kasım’dan itibaren süresiz olarak yasaklandığını duyurdu.816 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Söz konusu paylaşımlarla halkın sosyal sınıf, ırk, din, 

mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine 

kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın 

tehlikenin ortaya çıkabileceği; ayrıca kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın 

ve ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği göz 

önünde bulundurulduğunda yapılmak istenen organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara 

yönelik birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle de bazı kesimler tarafından tepki 

gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir.”817 

34- Yüksel Direnişi’nin 376. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyenlere polis saldırdı. 8 

Yüksel direnişçisi gözaltına alındı.818 

35- Kocaeli’de Halkevcilere belediye yolsuzluklarının yer aldığı raporu sokaklara astıkları için 7 

bin TL ceza kesilirken, Körfez Halkevi’ne yaz aylarında çocuklar için düzenlenen atölye 

çalışması sebebiyle 35 bin TL para cezası verildi.819 

                                                             
809 http://sendika62.org/2017/11/sisli-eml-yikiliyor-polis-eylem-yapan-velileri-okula-yaklastirmadi-456419/ 

 
810 http://sendika62.org/2017/11/ankara-valiliginden-lgbt-film-gunlerine-alenen-tahrik-yasagi-456429/ 
811 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-372-gununde-13-gozalti-456463/ 
812 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-373-gununde-polis-saldirisi-12-gozalti-456641/ 
813 http://sendika62.org/2017/11/nuriye-ve-semih-ise-geri-alinsin-eylemine-polis-saldirisi-5-gozalti-456825/ 
814 http://sendika62.org/2017/11/nuriyenin-tutukluluk-halinin-devam-etmesine-tepki-gosterenlere-polis-saldirdi-

456841/ 
815 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-375-gununde-polis-saldirdi-6-gozalti-456991/ 
816 http://sendika62.org/2017/11/ankara-valiliginden-lgbti-etkinliklerine-suresiz-genel-ahlak-yasagi-457058/ 

 
817 http://sendika62.org/2017/11/ankara-valiliginden-lgbti-etkinliklerine-suresiz-genel-ahlak-yasagi-457058/ 
818 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-376-gununde-polis-saldirdi-8-gozalti-457141/ 
819 http://sendika62.org/2017/11/yolsuzluklari-ifsa-etmenin-bedeli-kocaeli-halkevlerine-42-bin-tl-ceza-457312/ 
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36- Yüksel Direnişi’nin 378. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama 

yapmak isteyen direnişçilere polis saldırdı. Saldırıda 9 direnişçi gözaltına aldı.820 

37- ODTÜ Rektörlüğü, “Pride” filminin gösterimini engellemek için yurdun elektrikleri kesti. Fiili 

yasağa karşı geri adım atmayan ODTÜ Nar Kadın Dayanışması elektriklerin gelmesiyle 

etkinliğe kaldığı yerden devam etti.821 

38- Yüksel Direnişi’nin 379. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartı ile 

gerçekleştirilen eyleme polis saldırdı, altı direnişçi gözaltına alındı.822 

39- Eskişehir’de müftülük yasasına karşı sokaklara çıkan kadınlara katıldıkları her eylem için 912 

TL para cezası verildi. Halkevci Kadınlar’dan Diren Yılmaz, “Ne olursa olsun müftülük 

yasasını hükümsüz kılmaya devam edeceğiz” dedi.823 

40- Bitlis Valiliği, OHAL’i gerekçe göstererek kent merkezinde her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş 

ve basın açıklamasını bir ay süreyle izne bağladı.824 Valilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 

“Yapılması planlanan etkinliklerin terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, güvenlik 

kuvvetlerimizce terör örgütüne yönelik başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilerek 

terör örgütü ve marjinal gruplarca sansasyonel ve provokatif saldırılar ile kargaşa çıkarılmaya 

çalışılabileceği, bu suretle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulacağı, suç ve suçluyu övme 

suçlarının işleneceği değerlendirildi. Bu bağlamda terör örgütü planlarının bertaraf edilmesi, 

tesis olunan huzur ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, Cumhuriyetin 

temel nitelikleri devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu 11’nci maddesi (m) 

bendi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi ile 5442 sayılı İller 

İdaresi Kanunun 11/c maddesi hükümleri gereğince; 2911 sayılı toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 

Kanunu ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunun EK-1 maddesi kapsamında ilimiz 

genelinde yapılacak olan her türlü gösteri yürüyüşü, miting, kapalı ve açık yer toplantıları, stant 

açma, çadır kurma, basın açıklamaları, oturma eylemi, konser, bildiri dağıtma vb. türdeki tüm 

etkinlikler 22.11.2017 Çarşamba günü ile 21.12.2017 Perşembe günü de dahil olmak üzere (30) 

gün süre ile il merkezinde valilikten ilçelerde ise kaymakamlıklardan alınacak izne 

bağlanmıştır.”825 

41- ODTÜ yönetimi, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın yapacağı film gösterimini engellemek için 

amfinin elektriğini kesti. Öğrenciler getirilen güç kaynağıyla film gösterimini 

gerçekleştirdikten sonra ODTÜ Rektörlüğü’ne yürüdü.826 

42- Ankara Valiliği’nin ardından Beyoğlu Kaymakamlığı da LGBTİ+ örgütlerinin eylem ve 

etkinliklerini “genel ahlak” gerekçesini öne sürerek yasakladı.827 Açıklamada şu ifadeler yer 

aldı: Sosyal medya ve açık kaynaklardan, Beyoğlu ilçemizde 25.11.2017 tarihinde yapılacağı 

duyumu alınan “25 Kasım LGBTİ+” temalı toplantı ve gösteri yürüyüşü ile aynı konu ile ilgili 

kapalı alan film ve söyleşi etkinliklerine; bahse konu etkinlikler için 2911 ve 2559 sayılı 

Kanunlar çerçevesinde gerekli başvurularda bulunulmadığı, ayrıca bahse konu etkinlikler, 

Anayasal düzene veya genel ahlâka aykırı olabileceği, kamu düzeni ve güvenliği açısından açık 

ve yakın tehlike oluşturabileceği için; kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, başkalarının 

hak ve hürriyetlerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amaçlarıyla, 2911 Sayılı 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 28., 2559 Sayılı Polis Vazife ve 

Salahiyetleri Kanunun Ek 1 ve 5442 sayılı Kanunun 32/ç maddelerine istinaden 

                                                             
820 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-378-gununde-polis-saldirdi-9-gozalti-457470/ 
821 http://sendika62.org/2017/11/odtude-lgbti-film-gosterimini-engellemek-icin-yurdun-elektrikleri-kesildi-
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457722/ 
824 http://sendika62.org/2017/11/bitlis-valiligi-bir-ay-sureyle-kentteki-her-tur-eylem-etkinligi-yasakladi-457829/ 

 
825 http://sendika62.org/2017/11/bitlis-valiligi-bir-ay-sureyle-kentteki-her-tur-eylem-etkinligi-yasakladi-457829/ 
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827 http://sendika62.org/2017/11/lgbti-etkinliklerine-bir-ahlak-yasagi-da-beyoglu-kaymakamligindan-458022/ 
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Kaymakamlığımızın 24/11/2017 tarih ve 2283 ile 2284 sayılı kararları çerçevesinde müsaade 

edilmeyecektir.828 

43- Adıyaman’da tütün yasağına karşı eylem yapan tütün üreticisi binlerce kişiye polis cop ve 

tazyikli suyla saldırdı. 96 kişi gözaltına alındı.829 

44- Kocaeli Üniversitesi’nde Üniversiteli Kadın Kolektifi’nden kadınlar “Kadınların ayağına 

takılan şeyler” ve “Flört şiddeti” sergisi açmak istedi. Bu sırada kadınlara güvenlik görevlileri 

saldırarak ellerinde bulunan sergi malzemelerini parçaladı.830 

45- Yüksel Direnişi’nin 381’inci gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama 

yapmak isteyen direnişçilere polis saldırdı. Saldırıda dokuz direnişçi gözaltına alındı.831 

46- Hileli iflas yoluyla hakları gasp edilen Real Market işçileri, Metro’nun Güneşli mağazasında 

eyleme geçti. Haklarını alana kadar mağazadan ayrılmayacağını söyleyen işçilere polis saldırdı. 

Tüm işçiler ile Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu gözaltına alındı.832 

47- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde 

İstanbul’da kadınlar her yıl olduğu gibi İstiklal Caddesi’nde buluştu. Bu yıl sloganları “Erkek-

devlet şiddetine itaat etmiyoruz, hayatlarımızdan da mücadelemizden de vazgeçmiyoruz” oldu. 

Polisin, İstiklal Caddesi’ne çıkan sokaklarda ve cadde üzerinde geçişleri engellemesine rağmen 

kadınlar Tünel’de bir araya gelerek polis barikatını aştı ve St. Antuan Kilisesi yakınlarına kadar 

yürüdü. “Genel ahlakın korunmasını tehlikeye düşüreceği” bahanesiyle eylem ve etkinlikleri 

yasaklanan LGBTİ+ örgütleri de bayrakları, dövizleri ve sloganlarıyla eyleme katılarak yasağı 

aştı.833  

48- Yüksel Direnişi’nin 382’nci gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle basın 

açıklaması yapmak isteyen Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Saldırıda sekiz Yüksel 

direnişçisi gözaltına alındı.834 

49- Yüksel Caddesi’nde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama yapmak isteyen 

Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Saldırıda on Yüksel direnişçisi darp edilerek gözaltına 

alındı.835 

50- KTÜ’de üniversiteyi yeni kazananlar için “Hoşgeldiniz” adlı tiyatro gösterimi yapan ve  İsmail 

Kahraman’ın üniversiteye gelişini protesto eden üniversitelilere toplamda 5 yıl uzaklaştırma 

verildi.836 

51- Erdoğan ailesinin yurtdışına para transferinin belgeleriyle açığa çıkmasının ardından Halkevleri 

üyeleri, Erdoğan ailesinin ikamet ettiği Saray’ın kapısına giderek Tayyip Erdoğan’ı istifaya 

çağıran bir eylem yaptı. “Tayyip istifa!” yazılı bir pankart açan Halkevciler açıklama yapmaya 

başladıkları anda kolluk güçlerinin saldırısına uğradı.837 

52- Fatih Ormanı’nın talanını gündeme getirecek projenin ÇED toplantısı, polis barikatıyla halka 

kapatıldı.838 

53- Artvin’de Ensar Vakfı’nın “Mevlid-i Nebi Haftası” adı altında düzenlediği etkinliği protesto 

eden 10 kişi gözaltına alındı.839 

                                                             
828 http://sendika62.org/2017/11/lgbti-etkinliklerine-bir-ahlak-yasagi-da-beyoglu-kaymakamligindan-458022/ 
829 http://sendika62.org/2017/11/tutun-yasagina-karsi-adiyamanda-yuruyen-ureticilere-polis-saldirdi-457896/ 
830 http://sendika62.org/2017/11/kocaeli-universitesinde-guvenlikler-kadinlarin-25-kasim-sergisine-saldirdi-

457904/ 
831 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-381-gununde-polis-saldirisi-9-gozalti-457970/ 
832 http://sendika62.org/2017/11/metronun-gunesli-magazasinda-eyleme-gecen-real-iscilerine-polis-saldirdi-

458090/ 
833 http://sendika62.org/2017/11/istanbulda-kadinlar-engel-tanimadi-erkek-devlet-siddetine-itaat-etmiyoruz-

458151/ 
834 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-382-gununde-polis-saldirisi-8-gozalti-458204/ 
835 http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-383uncu-gununde-polis-saldirisi-on-gozalti-458595/ 
836 http://sendika62.org/2017/11/kahramani-laiklik-diye-karsilayan-ktululere-5-yil-uzaklastirma-458593/ 
837 http://sendika62.org/2017/11/halkevlerinden-bestepede-eylem-tayyip-istifa-458738/ 
838 http://sendika62.org/2017/11/ced-toplantisi-polis-barikati-ile-halka-kapatildi-458752/ 
839 http://sendika62.org/2017/11/artvinde-ensar-vakfi-protestosu-10-kisi-gozaltina-alindi-457471/ 

 

http://sendika62.org/2017/11/lgbti-etkinliklerine-bir-ahlak-yasagi-da-beyoglu-kaymakamligindan-458022/
http://sendika62.org/2017/11/tutun-yasagina-karsi-adiyamanda-yuruyen-ureticilere-polis-saldirdi-457896/
http://sendika62.org/2017/11/kocaeli-universitesinde-guvenlikler-kadinlarin-25-kasim-sergisine-saldirdi-457904/
http://sendika62.org/2017/11/kocaeli-universitesinde-guvenlikler-kadinlarin-25-kasim-sergisine-saldirdi-457904/
http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-381-gununde-polis-saldirisi-9-gozalti-457970/
http://sendika62.org/2017/11/metronun-gunesli-magazasinda-eyleme-gecen-real-iscilerine-polis-saldirdi-458090/
http://sendika62.org/2017/11/metronun-gunesli-magazasinda-eyleme-gecen-real-iscilerine-polis-saldirdi-458090/
http://sendika62.org/2017/11/istanbulda-kadinlar-engel-tanimadi-erkek-devlet-siddetine-itaat-etmiyoruz-458151/
http://sendika62.org/2017/11/istanbulda-kadinlar-engel-tanimadi-erkek-devlet-siddetine-itaat-etmiyoruz-458151/
http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-382-gununde-polis-saldirisi-8-gozalti-458204/
http://sendika62.org/2017/11/yuksel-direnisinin-383uncu-gununde-polis-saldirisi-on-gozalti-458595/
http://sendika62.org/2017/11/kahramani-laiklik-diye-karsilayan-ktululere-5-yil-uzaklastirma-458593/
http://sendika62.org/2017/11/halkevlerinden-bestepede-eylem-tayyip-istifa-458738/
http://sendika62.org/2017/11/ced-toplantisi-polis-barikati-ile-halka-kapatildi-458752/
http://sendika62.org/2017/11/artvinde-ensar-vakfi-protestosu-10-kisi-gozaltina-alindi-457471/


Toplumsal Hukuk OHAL Döneminde Toplantı Özgürlüğü İhlalleri Raporu 

101 
 

54- İstanbul’da Birleşik Haziran Hareketi’nden beş kişi “Kökü Man Adası’nda olanlar derhal istifa 

etmelidir” başlıklı bildiriyi dağıtırken göz altına alındı. Gözaltına alınan beş kişiye “Erdoğan’a 

hakaret” suçlaması yöneltildi.840 

55- Yüksel Direnişi’nin 386’ncı gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle basın 

açıklaması yapmak isteyen Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Saldırıda on bir Yüksel 

direnişçisi darp edilerek gözaltına alındı.841 

56- Van Valiliği, kent genelinde yapılacak tüm eylem ve etkinliklere ilişkin daha önce aldığı yasak 

kararını 30 gün daha uzattığını duyurdu. Alınan son kararla birlikte eylem ve etkinlik yasağı 1 

yılını geride bıraktı.842 

 

 

 

 

ARALIK 2017 

1- Erdoğan ve ailesinin Man Adası’ndaki offshore şirketlere milyonlarca dolar gönderdiğinin 

ortaya çıkmasının ardından Güvenpark’ta “Geleceğimizi çalmana izin vermeyeceğiz. Tayyip 

istifa” diyerek eylem yapan Öğrenci Kolektifleri’nden dört üniversiteli gözaltına alındı.843  

2- Ücretlerini alamayan YEO’nun alt taşeronu Alkataş İnşaat işçilerine, şirketin Beykoz 

Kavacık’taki binasının önünde yaptıkları eylem sırasında polis saldırdı. İnşaat-İş yöneticisi ve 

dört üyesi saldırıda gözaltına alındı.844 

3- Yüksel Direnişi’nin 388’inci gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle açıklama 

yapan Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Saldırıda üç direnişçi gözaltına alındı.845 

4- Kadıköy’de gazeteciler, avukatlar ve akademisyenler “Özgürlük, adalet, barış, hakikat 

#SözümüzVar” diyerek eylemdeydi. Polis eylem öncesinde pankart açılması ve slogan atılması 

durumunda saldıracağı tehdidinde bulundu.846  

5- Diyarbakır Adliyesi önünde Tahir Elçi eylemine katıldığı iddia edilen Çağdaş Hukukçular 

Derneği (ÇHD) İstanbul Şube Başkanı Avukat Gökmen Yeşil hakkında “örgüt propagandası” 

suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.847 

6- İzmir Karşıyaka’da “Kökü Man Adası’nda olanlar” başlıklı bildiriyi dağıtıp hırsızlıkları anlatan 

Birleşik Haziran Hareketi üyelerine polis saldırdı. Gözlatına alınan 11 kişi akşam saatlerinde 

serbest bırakıldı.848  

7- İstanbul Beyoğlu’nun tarihi dokusunu, kültür sanat varlıklarını tahrip eden dönüşüm projelerini 

meşrulaştırma amacıyla “Büyük Dönüşüm Buluşması” adı altında düzenlenen etkinlik 

Politeknik üyeleri tarafından protesto edildi. Politeknik üyesi dört kişi salondaki sivil polisler 

tarafından darp edilerek gözaltına alındı.849    
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849 http://sendika62.org/2017/12/politeknik-beyogluna-ihanet-eden-mimarlari-protesto-etti-dort-gozalti-459527/ 
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8- Mersin’de üniversite öğrencisi Zelal Topçul, evlenme teklifini reddettiği akrabası Derviş 

Topçul ile ağabeyi ve arkadaşları tarafından bindiği minibüsten kaçırıldı. Zelal Topçul için 

sokağa çıkan üniversiteli kadınlar polis saldırısıyla gözaltına alındı.850 

9- Yüksel Direnişi’nin 392’nci gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle basın 

açıklaması yapmak isteyen Yüksel direnişçilerine polis saldırdı. Saldırıda altı Yüksel direnişçisi 

gözaltına alındı.851 

10- Ankara Valiliği, HDP eş genel başkanları Figen Yüksekdağ, Selahattin Demirtaş ve HDP 

Milletvekili İdris Baluken’in duruşmalarının olduğu 6-7-8 Aralık günlerinde kent genelinde 

yapılacak tüm eylem ve etkinlikleri yasakladı. Valilik şu gerekçeye yer verdi: Söz konusu dava 

duruşmaları ile ilgili olarak, Sincan Cezaevi/Adliyesi Kampüsü ile Ankara Adliyesi önü ve 

çevresinde oluşturulacak topluluğun bazı terör örgütleri tarafından suistimal edilerek muhtemel 

hedef teşkil edeceği; terör örgütleri tarafından, katılımcılar ve vatandaşlara yönelik eylem 

yapılabileceği; böylelikle kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel 

ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunmasını tehlikeye düşürebileceği 

değerlendirilmektedir.852 

11- Kadıköy’de yolsuzluk karşıtı bildiri dağıtan 6 Gençlik Muhalefeti üyesi gözaltına alındı.853 

12- Valilik, Hakkari genelinde bir ay boyunca “gösteri ve yürüyüş etkinlikleri”nin yasaklandığını 

açıkladı.854 

13- Yüksel Direnişi’nin 394. gününde “Nuriye-Semih işe alınsın” diyenlere polis saldırdı, 9 kişi 

gözaltına alındı. Polis saldırı sırasında Veli Saçılık’ın annesi Kezban Saçılık’a küfür etti, 

Kezban Saçılık ise polise “Sonuna kadar Nuriye-Semih diyeceğiz” diye karşılık verdi.855 

14- Grev hazırlığını açıklayan DİSK/Nakliyat-İş Sendikası üyesi işçiler dün gerçekleşen polis 

saldırısını protesto etmek için bir araya geldiği Çankaya Belediyesi önünde polis tarafından 

engellendi. Açıklama işçilerin yürüyüşünün ardından Nakliyat-İş Sendika binası önünde 

gerçekleşti.856 

15- Ankara’da “Filistin halkının yanındayız”, “Katil ABD, Ortadoğu’dan defol” diyerek açıklama 

yapmak isteyen Halkevcilere Güvenpark’ta polis saldırdı. Saldırıda sekiz Halkevci darp 

edilerek gözaltına alındı.857 

16- İstanbul Kadıköy’de gençlik örgütleri, ABD’nin Kudüs kararını protesto için Filistin’e destek 

eylemi yaptı. Süreyya Operası önündeki eyleme polis saldırdı. Saldırıda 15 kişi gözaltına 

alınırken gençlik Kadıköy sokaklarında yürüyüşünü sürdürdü.858 

17- HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir hakkında DBP İl Binası’nın merdivenlerindeki 

pankartsız, slogansız, sessiz oturma eylemine katıldığı gerekçesiyle fezleke hazırlandı.859 

18- “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle yapılan eylemlerin 399. gününde polis direnişçilere 

saldırarak gözaltına aldı. Direnişçilerin akşam yapmak istediği açıklamada ise faşist 

provokasyon girişimi gerçekleşti.860 

19- İzmir’de 23 Aralık’ta Gündoğdu Meydanı’nda yapılması planlanan “OHAL Değil, Acil 

Demokrasi” mitingi İzmir Valiliği tarafından OHAL gerekçesiyle yasaklandı. Valilik karar 

metninde “Kamu düzenini, başkalarının hak ve özgürlüklerini bozacak olaylara sebebiyet 

verilebileceği değerlendirildiğinden gerçekleşmesi muhtemel, istenmeyen ve telafisi olmayan 
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olayların meydana gelmesini önlemek amacıyla 23.12.2017 tarihinde düzenlenilmek istenilen 

‘OHAL değil Demokrasi’ konulu gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantısının İzmir il sınırları 

içerisinde yapılması, aynı konu ile ilgili olarak afiş, pankart, el ilanı ve bildiri asılması veya 

dağıtılması Valiliğimizce yasaklanmıştır” ifadelerine yer verdi.861 

20- AB, LGBTİ+ etkinlik yasaklarıyla ilgili “Belli örgütlerin etkinliklerinin toplumun bazı 

kesimleri tarafından desteklenmeyeceği varsayımı, insan haklarını ihlal etmek için geçerli bir 

sebep değildir” dedi.862 

21- Maraş Valiliği, Maraş katliamının yıl dönümüne günler kala, kentte bir ay süreyle etkinlik 

yasağı ilan etti. Valilikten yapılan açıklama şöyle: İdarece; ilimiz sınırları içerisinde tesis olan 

huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulmaması, başkalarının hak ve 

özgürlüklerinin korunması ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla, 2911 Sayılı Toplantı ve 

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. Maddesi, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C 

maddesi, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11. Maddesi (m) bendi doğrultusunda il 

genelinde yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, anma etkinliği, çadır kurma, stant açma, 

basın açıklaması ve benzeri etkinliklerin 12 Aralık 2017 günü saat 08.00’den 12 Ocak 2018 

günü saat 17.00’ye kadar yasaklanmıştır.863 

22- Documentarist tarafından organize edilen “Hangi İnsan Hakları Film Festivali”nin bugün 

başlaması planlanan Diyarbakır ayağı valilik tarafından yasaklandı. İnsan Hakları Derneği 

Diyarbakır Şubesi’nin (İHD) desteği ile Amed Şehir Tiyatrosu sahnesinde 15-16-17 Aralık 

tarihlerinde gösterimi yapılması planlanan filmlerin yasaklandığını İHD’ye bildiren polisler 

herhangi bir gerekçe göstermedi.864 

23- BHH üyeleri Kadıköy’de gerçekleştirdikleri açıklamada AKP’nin işgalci İsrail ile imzaladığı 

anlaşmaları hatırlatınca, polis eylemin “Milli değerlere zarar verdiği” iddiasıyla saldırıya geçti. 

En az 5 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.865 

24- Halkevleri üyeleri iktidar mensupları ve aileleri paralarını vergi cennetlerine kaçırırken halkın 

sırtına yıkılan vergi yükünü protesto etmek için Kadıköy’de buluştu. Basın açıklaması sürerken 

saldırıya geçen polis 17 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan eylemciler darp edilirken, 

çevredeki yurttaşlar polise tepki gösterdi.866 

25- Yüksel Caddesi’nde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” talebiyle yapılan eylemlerin 403. 

gününde polis yine direnişçilere saldırdı. Öğlen 6, akşam 7 direnişçi gözaltına alındı.867 

26- Mersin’de Halkevleri üyeleri kadın üretici pazarında, AKP iktidarının vergi cennetlerine para 

kaçırırken halkın sırtına yıkılan vergi yükünü protesto etti. Halkevleri üyelerine açıklama 

sırasında saldıran polis 4 kişiyi gözaltına aldı.868  

27- Ankara’da gençlik örgütleri 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmasının yıldönümünde, “Bu ülke 

yolsuzlukla, hırsızlıkla ve yalanla yönetilemez” diyerek sokağa çıktı. Polis, gençlik örgütlerinin 

eylemine saldırdı. Man Adası’na kaçırılan paraların ortaya çıkmasının ardından sokağa çağrı 

yapan gençlik örgütlerinin Sakarya Caddesi’ndeki eylemi öncesinde polis bölgeyi abluka altına 

aldı. Sakarya Caddesi’ne “Hırsız, katil AKP” sloganıyla giren üniversitelilere biber gazı ve 

plastik mermilerle saldırdı. Saldırı sonucunda toplam 11 üniversiteli gözaltına alındı.869 
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28- 10 Ekim Ankara Katliamı’nın ardından 13 Ekim 2015 tarihinde katliamı protesto için Artvin’de 

bir araya gelenlere mahkeme “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 

Yürüyüşü Kanunu’na muhalefet” suçlamalarıyla 1 yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.870 

29- Yüksel direnişçilerine saldırmakla yetinmeyen polis, direnişin 406. gününde halkı plastik 

mermi yağmuruna tuttu. Sokaktan geçen bir kadın yaralandı, Seyri Sokak muhabiri dahil 6 kişi 

gözaltına alındı.871 

30- Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde kadın cinayetini protesto eden Üniversiteli Kadın 

Kolektifi’nden kadınlara güvenlik görevlileri saldırdı. Bu duruma tepki gösteren kadınlar 

yemekhane binası önünde oturma eylemi yaptı.872  

31- Yüksel Direnişi’nin 408., açlık grevinin 288. gününde direnişçiler polisin cinsel tacize varan 

saldırısı ile karşılaştı. Gözaltı aracından yapılan canlı yayında “Nuriye ve Semih işlerine iade 

edilsin” talebi bir kez daha yinelendi.873 

32- KHK ile ihraç edilen Duygu Şahlar ve Eğitim-Sen tarafından Muğla’da çeşitli ilçelerde 

düzenlenmek istenen tiyatro oyununa kaymakamlıklar tarafından izin verilmedi. Datça ve Milas 

kaymakamlarının yazılarında “uygunsuzluk” gerekçeleri şöyle ifade edildi: Bi’şey Anlatıcam 

isimli tiyatro oyununun oyuncusu Duygu Şahlar’ın terör örgütüne üyeliğinden hakkında işlem 

yapıldığı ve meslekten ihraç edildiği tespit edildiğinden ilçemizde sahnelenmesi uygun 

görülmemiştir.874 

33- Yüksel Direnişi’nin 409. gününde “Nuriye-Semih işe geri alınsın” diyenlere polis bir kez daha 

saldırdı, 7 direnişçi gözaltına alındı.875 

34- Ankara Keçiören’de 17-25 Aralık soruşturmasında ortaya çıkan yolsuzluklarla ilgili dağıtan iki 

Halkevci gözaltına alındı. Halkevcilerin “devlet büyüklerine hakaret”ten ifadeleri alınırken, 

Kabahatler Kanunu’na muhalefetten para cezası kesildi.876 

35- 17-25 Aralık sürecinde iktidarın ortaya saçılan yolsuzluklarını protesto eden Öğrenci 

Kolektifleri, İstanbul Beşiktaş’ta Kartal Heykeli önünde eylemdeydi. Eylemin bitmesinin 

ardından Kolektifçilere saldıran polis 6 kişiyi gözaltına aldı.877 

36- Başbakanlık önünde “Nuriye ve Semih’i öldürtmeyeceğiz, Nuriye ve Semih işe geri alınsın” 

yazılı pankartla eylem yapan Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen, Semih Özakça’nın 

annesi Sultan Özakça ve eylem sırasında canlı yayın yapan Nazan Bozkurt gözaltına alındı.878 

37- Adana’da “Hırsızlıkla, yolsuzlukla, zamlarla yönetemezsiniz” pankartı asan iki Halkevleri 

üyesi gözaltına alındı.879 

38- Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın açlık grevi direnişlerinin 292. 

gününde Yüksel’de yapılan dayanışma eylemine yine polis saldırdı, dört kişi gözaltına alındı.880 

39- Birleşik Metal-İş’te örgütlendikten sonra 42 gün boyunca bekledikleri sendika yetkisini almak 

için İzmit’ten Ankara’ya Çalışma Bakanlığı’na doğru yürüyüşe geçen Posco Assan işçileri ve 

sendika yöneticileri polis saldırısına uğradı. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu 

dahil onlarca emekçi gözaltına alındı.881 
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40- Şırnak Valiliği, Roboski Katliamı’nın 6. yıl dönümünde yapılacak olan anmaya OHAL’i 

gerekçe göstererek “her aileden bir kişi” sınırlaması getirdi. Ayrıca, köyde bulunan Ömer Halis 

Demir Anadolu Lisesi öğrencilerinin de anmaya katılması yasaklandı. Okul yönetimi yaptığı 

duyuruda 28 Aralık günü ders saatleri içerisinde okula gelmeyen öğrenciler hakkında tutanak 

tutulacağını, hiç gelmeyen öğrenciler hakkında ise soruşturma açılacağını belirtti.882 

41- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevinin 294. gününde “İşimizi geri istiyoruz” 

sloganı ile gerçekleştirmek istediği eyleme polis saldırdı, 5 kişi gözaltına alındı.883 

42- Ankara’da KHK’lerin iptal edilmesi ve OHAL’in kaldırılması talebiyle düzenlenen eyleme 

polis saldırdı. En az beş kişi darp edilerek gözaltına alındı.884 

43- Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi’nde alışveriş merkezinin kapanış saatinin 22.00 

olarak belirlenmesi esnaf ve üniversiteliler tarafından protesto edildi. Kampüse giren 

polis,üniversitelilere biber gazı ile saldırdı.885 

44- KESK’in Kızılay’da KHK’lerle ilgili yapmak istediği açıklamaya polis saldırdı KESK Eş Genel 

Başkanı Aysun Gezen dahil üç kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar para cezası 

kesilmesinin ardından serbest bırakıldı.886 

45- Ankara’da Yüksel Caddesi’nde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin 417. gününde 

öğlen 5, akşam 7 kişi gözaltına alındı.887 

 

 

OCAK 2018 

1- Yüksel Caddesi Direnişi’nin 419. gününde 5 kişiyi gözaltına aldı.  

Konur Sokak’ta bir araya gelen eylemciler, üzerinde “Açlık grevinin 299’uncu günü. Nuriye ve 

Semih işe geri alınsın” pankartı açarak “İşimizi geri istiyoruz” sloganı attı. 

Açıklamanın yapılacağı sırada direnişçilere saldıran polis ellerindeki pankartı yırttı. 

Direnişçileri dar eden polis Acun Karadağ, Nazan Bozkurt, Gülnaz Bozkurt, Simge Aksan ve 

İlker Işık’ı gözaltına aldı.888 

2- Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grevlerinin 300. gününde Güvenpark’ta eylem 

yapan Sultan Özakça ve Beyza Gülmen gözaltına alındı.889 

3- Diyanet İşleri Başkanlığı’nın internet sitesinde yer alan Dini Kavramlar Sözlüğü’nde kız 

çocuklarının 9, erkek çocuklarının ise 12 yaşında evlenebileceğini yazması üzerine Halkevci 

Kadınlar “İstismarcı Diyanet kapatılsın” diyerek Diyanet İşleri Başkanlığı önüne gitti. 6 

Halkevci kadın gözaltına alındı890 

4- Ankaralılar, “9 yaşındaki çocuk evlendirilebilir” diyen Diyanet İşleri Başkanlığı’nı protesto 

etmek için Sakarya Meydanı’nda eylem yapacağı sırada polis açıklamaya izin vermeden 

saldırıya geçti. Altı Halkevleri üyesi ile birlikte, eylemi takip eden Sendika.Org muhabiri de 

gözaltına alındı. Polis saldırısının ardından Güvenpark’ta toplanan kitle “Diyanet kapatılsın” 

dedi891 

5- Yüksel Direnişi’nin 421. gününde “İşimi geri istiyorum” eylemine saldıran polis, 6 kişiyi darp 

ederek gözaltına aldı892 

                                                             
882 http://sendika62.org/2017/12/sirnak-valiliginden-roboski-anmasina-sinirlama-her-aileden-bir-kisi-464368/ 
883 http://sendika62.org/2017/12/yuksel-direnisinin-414-gununde-5-gozalti-464636/ 
884 http://sendika62.org/2017/12/ankarada-ohalle-khklerle-yonetemezsiniz-eylemine-polis-saldirisi-465147/ 
885 http://sendika62.org/2017/12/hacettepe-universitesinde-once-polis-sonra-fasistler-saldirdi-2-universiteli-

yaralandi-465099/ 
886 http://sendika62.org/2017/12/ankarada-kesk-in-khk-eylemine-polis-saldirdi-gozaltilar-var-465176/ 
887 http://sendika62.org/2017/12/yuksel-direnisinin-417-gununde-yedi-gozalti-465227/ 
888 http://sendika62.org/2018/01/yuksel-direnisinin-419-gunu-5-kisi-gozaltina-alindi-465465/ 
889http://sendika62.org/2018/01/semih-ozakcanin-annesi-ve-nuriye-gulmenin-kardesi-suruklenerek-gozaltina-

alindi-465597/ 
890 http://sendika62.org/2018/01/diyanetin-onunde-eylem-yapan-6-kadin-gozaltina-alindi-istismarci-diyanet-

kapatilsin-465638/ 
891 http://sendika62.org/2018/01/diyanet-kapatilsin-diyen-ankaralilar-sakarya-meydaninda-465780/ 
892 http://sendika62.org/2018/01/yuksel-direnisinin-421-gununde-alti-gozalti-465831/ 
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6- Hakkari’de yapılacak basın açıklamaları, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi ve benzeri 

türdeki tüm eylem ve etkinler 30 gün boyunca yasaklandı893 

7- CHP, Diyanet’in çocuk yaşta evlilikleri meşru gösteren nikah tanımlamasına karşı Ankara’da 

Diyanet önünde ve Balıkesir Bandırma’da müftülük önünde eylem yaptı. Ankara’daki eylemi 

polis engelledi894 

8- Yüksel Direnişi’nin 422. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen direnişçilere polis 

saldırdı, 6 kişi gözaltına alındı.895 

9- İran’da yapılan protestolara destek vermek ve İran Devleti’nin politikalarına tepki göstermek 

amacıyla İstanbul Cağaloğlu’nda bulunan İran Konsolosluğu’na siyah çelenk bırakmak isteyen 

EHP üyeleri darp edilerek gözaltına alındı.896  

10- Ankara Kadın Platformu’nun Sakarya Caddesi’nde “Diyanet kapatılsın, çocuk bahçesi 

yapılsın” diyerek yapacağı eylem başlamadan polis biber gazı ve plastik mermiyle saldırdı897 

11- Diyanet’in kadın ve çocuk düşmanı fetvasına karşı kadınlar bu defa da Kadıköy’de sokaktaydı. 

Polisin engelleme çabasına karşın yürüyen kadınlar, dinle, ayetle, fetvayla cinsel istismarın 

meşrulaştırılmasına, haklarının ve hayatlarının kuşatılmasına izin vermeyeceklerini dile 

getirdi898 

12- Malatya’nın Akçadağ ilçesine bağlı Alevilerin yaşadığı Dedeyazı Mahallesi’nde bulunan Kolon 

Mezrası’na açılmak istenen maden ocağına, halk tepki gösterdi.  Henüz faaliyete geçmemiş 

olan maden ocağının kapatılması için bir araya gelen Dedeyazı Mahallesi sakinleri iş 

makinelerinin önüne geçerek tepkilerini gösterdi. Jandarma tarafından engellenen halk abluka 

altına alındı. Bunun üzerine oturma eylemine geçen halk slogan atarak protestolarını 

sürdürdü.899  

13- İstanbul’da Zeytinburnu Nakliyeciler Sitesi’nin yeni bir site yapılmadan, ranta teslim edilerek 

yıkımına karşı DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası, Akzirve Gayrimenkul ve Yatırım binası 

önünde eylemdeydi. Nakliyat-İş’in yapacağı eylem öncesi polis Akzirve Gayrimenkul 

binasının etrafını çok sayıda çevik kuvvet polisi ve TOMA’yla abluka aldı.900 

14- Geçtiğimiz Mayıs ayında Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile dayanışmak için Khalkedon 

Meydanı’nda nöbet tutan Barış İçin Kadın Girişimi üyesi kadınlar yarın (9 Ocak) Kartal’daki 

Anadolu Adliyesi’nde mahkemeye çıkacak.901 

15- Artvin Halkevi’nin, Barış Atay’ın “Sadece Diktatör” oyunu için istediği salona vali yardımcısı 

izin verdi, il özel idaresi engel koydu. Halkevleri üyeleri engelin kaldırılması ve salonun tahsisi 

için il özel idaresinde eyleme geçti.902 

16- İSKİ’de çalışan ve kadro kapsamı dışında bırakılmalarını protesto etmek ve kadro taleplerini 

dile getirmek için iş bırakan işçiler “DİSK’i kovun” diyen Hak-İş’e bağlı Enerji İş Sendikası 

Başkanı’nı direniş alanından uzaklaştırdı.903 

17- Yüksel Direnişi’nin 422. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen direnişçilere polis 

plastik mermiyle saldırdı. Gözaltına alınan 11 kişiye gözaltı aracında da biber gazı sıkıldı904 

                                                             
893http://sendika62.org/2018/01/hakkaride-eylem-ve-etkinlikler-30-gun-yasaklandi-466098/ 
894 http://sendika62.org/2018/01/chpden-ankara-ve-bandirmada-diyanet-protestolari-466124/ 
895 http://sendika62.org/2018/01/yukselde-422-gun-nuriye-semih-ise-alinsin-nazife-onayin-tetkikleri-yapilsin-

466201/ 
896 http://sendika62.org/2018/01/ehpnin-iran-protestosuna-polis-saldirdi-en-az-7-gozalti-466154/ 
897 http://sendika62.org/2018/01/ankarada-diyanet-kapatilsin-cocuk-bahcesi-yapilsin-diyen-kadinlara-polis-

saldirdi-466533/ 

 
898 http://sendika62.org/2018/01/kadinlar-sokaklari-birakmiyor-fetvalarla-hayatimizi-kusatmaniza-izin-

vermiyoruz-466540/ 
899 http://sendika62.org/2018/01/malatyada-maden-ocagi-protestosu-mucadele-etmeye-devam-edecegiz-466662/ 
900 http://sendika62.org/2018/01/disk-nakliyat-is-yikilan-nakliyeciler-sitesi-icin-eylemde-466727/ 
901 http://sendika62.org/2018/01/nuriye-ve-semih-yasasin-diyen-kadinlar-hakim-karsisina-cikacak-466872/ 

 
902 http://sendika62.org/2018/01/sadece-diktator-engeli-halkevciler-salon-icin-il-ozel-idaresinde-eylemde-

466976/ 
903 http://sendika62.org/2018/01/iscilere-diski-kovun-diyen-hak-is-yoneticisi-kovuldu-466985/ 
904 http://sendika62.org/2018/01/yuksel-direnisinde-427-gun-11-kisi-gozaltina-alindi-aracta-biber-gazi-sikildi-

467023/ 
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18- Yüksel Direnişi’nin 428. gününde yapılmak istenen basın açıklamasına polis saldırarak 7 

eylemciyi gözaltına aldı.905 

19- Yüksel Direnişi’nin 429. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyen direnişçilere polis 

yine saldırdı, 5 direnişçi darp edilerek gözaltına alındı.906 

20- Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara gönderilen talimatta, 13 Ocak’ta Tayyip 

Erdoğan’ın da katılacağı AKP kongresine katılım çağrısı yapıldı 907 

21- Artvin Halkevi’nin tiyatro organizasyonuna önce izin veren sonra yasak getiren Valilik, yasağa 

karşı mahkemeden çıkan yürütmeyi durdurma kararını da hiçe sayınca öfke sokağa taştı. 

“Sadece Diktatör” oyununun ısrarla engellenmesi üzerine Artvin halkı ve oyuncu Barış Atay, 

bu absürtlüğü protesto etmek ve tiyatro hakkına sahip çıkmak için Ahmet Hamdi Tanpınar 

Kültür Merkezi önünde buluştu. Tiyatro ekibi ve izleyiciler oyunun oynanacağı salon önünde 

polis barikatı ile karşılaştı.908 

22- Yüksel Direnişi’nin 310’uncu gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” diyerek eylem yapan 

direnişçilere polis saldırdı. Saldırıda yedi Yüksel direnişçisi gözaltına alındı909 

23- KESK Ankara Şubeler Platformu, KHK’lerle ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işe geri 

alınması için yaptığı eylemde, OHAL’in kaldırılmasını istedi. KESK Ankara Şubeler 

Platformu, Sakarya Caddesi’nde OHAL kapsamındaki KHK’ler ile ihraç edilen kamu 

emekçilerinin işe geri alınması için eylemine Valilik yasağı gerekçe gösterilerek izin 

verilmedi.910 

24- Artvin’deki yasağın ardından Hopa’da da “Sadece Diktatör” oyununun oynanacağı salona asma 

kilit asıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan Hopa Halkevi “Bu kentin dört bir yanını tiyatro 

sahnesi yapacağız. Saraylar sizin olsun sokaklar bizimdir” derken, Barış Atay da “Biz cesaret 

gösterdiğimiz sürece böyle korkmaya devam edecekler. Hopa’da ‘Sadece Diktatör’ oyunu değil 

bütün oyunlarımızı, buraya gelen bütün arkadaşlarımızın oyunlarını bir defa değil daha fazla 

oynamaya geleceğiz” şeklinde konuştu. Artvin Merkez’deki yasağın ardından Hopa ilçesinde 

de Barış Atay’ın “Sadece Diktatör” oyununun oynanacağı salona asma kilit asıldı.911 

25- Öğrenci Kolektifleri, dün (14 Ocak) yaşamını yitiren Dilek Özçelik için İstanbul’da 

Başbakanlık Ofisi önünde “Dilek’in onurlu ülkesini biz kuracağız” diyerek eylem yaptı. 

Eylemin ardından, Öğrenci Kolektifleri’nden eyleme katılan beş kişinin oturdukları bir kafeden 

gözaltına alındığı öğrenildi.912 

26- HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görülecek 

duruşması öncesinde Ankara Valiliği, başta kampüs çevresinde olmak üzere Ankara genelinde 

her türlü eylem ve toplanmaları yasakladı. Davayı takip etmek isteyenlerin kaldıracağı şehiriçi 

servis polis tarafından alıkonuldu.913 

27- Yüksel Direnişi’nin 435. gününde “Nuriye ve Semih işe geri alınsın” pankartı açan  9 kişi 

gözaltına alındı.914 

28- Ankara’da İTÜ Evi’nde “Uçurumun Kıyısında Türkiye” belgesel gösterimi ve “OHAL ve 

Sokakta Siyaset” panelinin gerçekleştirileceği etkinlik, polislerce engellendi.915 

                                                             
905 http://sendika62.org/2018/01/yuksel-direnisinin-428-gununde-7-gozalti-467228/ 
906 http://sendika62.org/2018/01/yuksel-direnisinde-429-gununde-bes-direnisci-gozaltina-alindi-467383/ 
907 http://sendika62.org/2018/01/elazig-il-milli-egitim-mudurlugunden-akp-kongresine-katilim-talimati-467389/ 
908 http://sendika62.org/2018/01/artvin-halki-yasaklara-ve-hukuk-tanimazliga-karsi-tiyatro-hakkina-sahip-cikti-

467560/ 
909 http://sendika62.org/2018/01/nuriye-ve-semih-ise-geri-alinsin-eylemine-polis-saldirdi-7-gozalti-467591/ 
910 http://sendika62.org/2018/01/ankarada-keskliler-eylemdeydi-tum-ihraclar-ise-geri-alinsin-467685/ 
911 http://sendika62.org/2018/01/sadece-diktator-hopada-da-yasaklandi-bu-kentin-dort-bir-yanini-tiyatro-sahnesi-

yapacagiz-467695/ 
912 http://sendika62.org/2018/01/kolektifler-basbakanlik-onunde-dilekin-onurlu-ulkesini-biz-kuracagiz-468018/ 
913 http://sendika62.org/2018/01/demirtasin-durusmasina-gitmek-isteyenlerin-servisleri-polis-tarafindan-

alikondu-468325/ 
914 http://sendika62.org/2018/01/yuksel-direnisinin-435-gununde-9-gozalti-468496/ 
915 http://sendika62.org/2018/01/ohal-ve-sokakta-siyaset-paneli-ohal-gerekcesiyle-engellendi-468506/ 
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29- Tutsaklarla Dayanışma İnisiyatifi’nin hapishanelerde tek tip elbise dayatmasına karşı Kadıköy 

Khalkedon Meydanı’nda yapmak istediği eylemin polis ablukasıyla engellenmesi üzerine 

Kadıköy sokakları gezilerek tek tip elbiseye direnen mahpuslarla dayanışma çağrısı yapıldı.916 

30- Barış Atay’ın sahnelediği “Sadece Diktatör” oyunu kendi sahnesi dahil Kadıköy’deki tüm 

sahnelerde kamu düzenini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği, toplumsal huzur ve 

güvenliği bozabileceği gerekçesiyle yasaklandı.917 

31- Barış Atay’ın sahnelediği Sadece Diktatör oyununun Kadıköy’deki tüm sahnelerde kamu 

düzenini bozabileceği gerekçesiyle yasaklanmasının ardından Emek Tiyatrosu çevik kuvvet 

ekipleri tarafından ablukaya alındı918 

32- HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek, Afrin’e yönelik askeri müdahaleye 

ilişkin açıklama yapmak isteyenlere polis engel oldu, binanın etrafını kuşattı.919 

33- Barış Atay’ın sahnelediği “Sadece Diktatör” oyunu Ankara Valiliği tarafından süresiz olarak 

yasaklandı920 

34- İzmir’de Öğrenci Kolektifleri’nden 5 üniversiteli Bornova’da “Savaşa hayır!” dedikleri için 

gözaltına alındı.921 

35- Ankara ve Kocaeli valilikleri, Afrin operasyonunu gerekçe göstererek kent gelinde yapılacak 

eylem ve etkinlikleri valilik iznine bağladı.922 

36- Kadıköy’de Afrin operasyonunu protesto eyleminde gözaltına alınan 11 kişi tutuklandı923 

37- Mardin Valiliği, TSK’nin Afrin’e yönelik askeri operasyonuna karşı eylem ve etkinlikleri 

yasakladı924 

38- Van Valiliği, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamayla il genelinde yapılacak tüm eylem ve 

etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu925 

39- Barış Atay’ın oynadığı “Sadece Diktatör” oyununa bir yasak da İzmir Valiliği’nden geldi. 

Valilik, yasak gerekçesi olarak “bazı kesimlerin tepki gösterebileceği ve provokasyonlara 

neden olabileceği” gerekçesini ileri sürdü.926 

40- Kocaeli Akademik Odalar Birliği’nin katı atık yakma tesisi ile ilgili basın açıklaması, Kocaeli 

Valiliği’nin Afrin operasyonları nedeniyle aldığı eylem ve basın açıklaması yasağı kararı 

doğrultusunda engellendi.927 

41- Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar, polis engeline rağmen Ankara Adliyesi’nde TTB’nin yanında 

olduklarını dile getirdi, “Barışa saldırı suçtur, ihbar ediyoruz!” dedi. Polis açıklamanın adliye 

önünde yapılmasını engelledi. 928 

42- 10 Ekim Ankara Katliamı’na ilişkin davanın iki gün sürecek olan 7’nci grup duruşması Ankara 

4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başladı. Polis, açıklama yapmak isteyen aileler ve 

                                                             
916 http://sendika62.org/2018/01/tek-tip-elbise-dayatmasi-eylemine-polis-engeli-468509/ 
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alindi-468946/ 
919 http://sendika62.org/2018/01/diyarbakirda-afrin-aciklamasina-polis-engeli-469284/ 
920 http://sendika62.org/2018/01/sadece-diktator-ankarada-suresiz-olarak-yasaklandi-469474/ 

 
921 http://sendika62.org/2018/01/izmirde-savasa-hayir-diyen-5-universiteli-gozaltina-alindi-469661/ 
922 http://sendika62.org/2018/01/ankara-ve-kocaelide-eylem-ve-etkinliklere-zeytin-dali-operasyonu-yasagi-

469817/ 
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469914/ 
924 http://sendika62.org/2018/01/mardin-valiliginden-afrin-operasyonu-gerekcesiyle-eylem-yasagi-470000/ 
925 http://sendika62.org/2018/01/van-valiligi-il-genelindeki-eylem-ve-etkinlikleri-bir-ay-boyunca-yasakladi-

470683/ 
926 http://sendika62.org/2018/01/izmir-de-ankaranin-izinden-gidiyor-valilik-baris-atayi-yasakladi-470689/ 
927 http://sendika62.org/2018/01/kocaeli-valiligi-yasaklara-doymuyor-cop-fabrikasi-ile-ilgili-aciklama-bile-

yasak-471568/ 
928 http://sendika62.org/2018/01/avukatlar-ankara-adliyesinden-seslendi-barisa-saldiri-suctur-ihbar-ediyoruz-

471784/ 
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toplumsal muhalefet temsilcilerine, valilik yasağı olduğunu söyleyerek “Ona göre açıklama 

yaparsanız çok iyi olur”dedi. Açıklamanın ardından salona geçildi.929 

43- Eskişehir’de 10 kişi TTB bildirisini dağıttığı için gözaltına alındı. 930 

 

 

 

 

 

ŞUBAT 2018 

1- 10 Ekim Ankara Katliamı’nın yedinci grup duruşmalarının ikinci günü sona erdi. Duruşmanın 

ardından dışarı açıklama yapan aileler, 10 Ekim günü Türk Tabipler Birliği’nin de orada 

olduğunu ve müdahaleleri sonucu birçok insanın kurtarıldığını belirtti. Bunun üzerine polis 

araya girerek açıklamaya müdahale edeceğini söyleyerek tehdit etti.931 

2- Hakkari ve Antep’te bir ay süre ile oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, stant açma gibi bazı 

eylem ve etkinliklerin yasaklandığı açıklandı.932 

3- OHAL İnceleme Komisyonu’na yürümek isteyen KESK’lilerin önünü polis kesti. Bulundukları 

yerde açıklama yapmaya başlayan kamu emekçilerine polis saldırdı. Çok sayıda kişi 

gözaltında.933 

4- 4+4+4 düzenlemesini protesto etmek için 9 Temmuz 2012’de Cağaloğlu’ndaki İl Milli Eğitim 

Müdürlüğü’ne giderek bina içine eylem yapan 33 kişiye toplamda 99 bin TL para cezası 

verildi.934 

5- Yüksel Direnişi’nin 455’inci gününde “İşimizi geri istiyoruz” diyerek eylem yapan Yüksel 

direnişçilerine polis saldırdı. Saldırıda üç direnişçi gözaltına alındı.935 

6- Yüksel Direnişi’nin 457. gününde “İşimizi geri istiyoruz” diyen direnişçilere polis yine saldırdı, 

dört direnişçi darp edilerek gözaltına alındı936 

7- Betra Prefabrike A.Ş’de üç işçinin işten atılmasına tepki olarak diğer işçiler dayanışma eylemi 

düzenledi. Polis, “OHAL var, askerimiz Afrin’de, siz fedakarlık yapacaksınız” diyerek eylemin 

doğru olmadığını söyledi937 

8- Alperen Ocakları Vakfı İstanbul İl Başkanı Kürşat Mican’ın geçtiğimiz yıl LGBTİ Onur 

Yürüyüşü’ne ilişkin tehdit içeren sözleri savcılık tarafından ifade özgürlüğü sayıldı938 

9- Boğaziçi Üniversitesi Tarih İncelemeleri Kulübü’nün düzenlediği ve Veli Saçılık’ın katılacağı 

“90’lardan Bugüne Türkiye’de Hapishaneler ve Tutsak Direnişleri” paneli gerekçesiz olarak 

iptal edildi939 

10- Kocaeli Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi inşaatında ihmaller sonucu yaşamını yitiren bir 

işçinin hesabını soran üniversitelilere polis ve özel güvenlik saldırdı. Çok sayıda üniversiteli 

gözaltına alındı940 

                                                             
929 http://sendika62.org/2018/01/10-ekim-katliami-davasinin-7nci-grup-durusmasi-basladi-savcilarla-ilgili-
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935 http://sendika62.org/2018/02/yuksel-direnisinde-455inci-gun-isimizi-geri-istiyoruz-talebine-uc-gozalti-

473200/ 

 
936 http://sendika62.org/2018/02/isimizi-geri-istiyoruz-direnci-suruyor-yukselde-dort-gozalti-473611/ 
937 http://sendika62.org/2018/02/polisten-hakkini-arayan-isciye-askerimiz-afrinde-fedakarlik-yapin-473641/ 
938 http://sendika62.org/2018/02/lgbtilere-devlet-musaade-ederse-biz-yurutmeyecegiz-demek-ifade-ozgurlugu-
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939 http://sendika62.org/2018/02/veli-sacilikin-katilacagi-panel-bogazici-universitesi-tarafindan-gerekcesiz-iptal-
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940 http://sendika62.org/2018/02/kocaeli-universitesinde-is-cinayetinin-hesabini-soran-universitelilere-saldiri-

474506/ 
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11- Ankara Üniversitesi SBF’de bir topluluk hariç tüm toplulukların faaliyetlerinin askıya alındı. 

Üniversite ve fakülte yönetiminden ise herhangi bir açıklama gelmedi941 

12- Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu üyesi Kutay Meriç ve Antalya Halkevi üyesi Yusuf Tüm 

ile birlikte iki kişi sabah saatlerinde “Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla gözaltına alındı. Bunun 

üzerine Antalya Halkevleri gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması talebini dile 

getirmek için Attalos Meydanı’na çağrı yaptı. Polis, Attalos Meydanı’nda “Barışı savunmak 

suç değildir, gözaltılar serbest bırakılsın” yazılı pankart açan kitleye faşistler eşliğinde 

saldırdı942 

13- TKP’nin Samsun’da düzenlediği “Halkın seçeneği güçleniyor” toplantısına bir grup faşist 

saldırıda bulundu. TKP’den yapılan açıklamada, “Mustafa Suphileri katleden mürtejilerin 

devamı olan bu güruhu elbette TKP dikkat almaktadır ve bugün olduğu gibi bundan sonra da 

püskürtmeyi bilecektir” denildi943 

14- Antalya’da tutuklama kararını protesto eden 10 kişi gözaltına alındı. 944 

15- Eskişehir’de yapılması planlanan kömürlü termik santrale karşı düzenlenecek olan mitinge 

valilik TSK’nın sınır ötesi operasyonlarını gerekçe göstererek izin vermedi.945 

16- İstanbul Teknik Üniversitesi’nde dağıtılan “Müzik haramdır” isimli bildiriye karşı Mimarlık 

Fakültesi bahçesinde şarkılar seslendirerek tepki gösteren Taşkışla Sahnesi üyelerinin fakülte 

binasına girişinin engellenmesine üniversiteliler skeçlerle yanıt verdi.946 

17- Şeker-İş Sendikası yetkilileri, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) 21 Şubat’ta ihale 

ilanına çıkmasının ardından, 22 Şubat Perşembe günü Ankara Valiliğine başvurarak 

özelleştirme kararının iptali talebiyle 64 ilde başlattığı imza kampanyası için Ankara’nın 

merkezi konumlarında stant açmak istediğini bildirdi. Ancak Kızılay, Yüksel Caddesi, Ulus, 

Sıhhiye gibi konumlarda stant açarak imza toplamak isteyen Şekeri-İş’in talebi OHAL 

bahanesiyle reddedildi.947 

18- Ankara’da Halkevleri Genel Başkanı Dilşat Aktaş dahil 12 kişinin gözaltına alındığı operasyon 

Adana’da protesto edildi. Adana Halkevleri’nin eylemine saldıran polis 10’u Halkevleri üyesi, 

2’si Kolektifçi, 2’si de polis şiddetine tepki gösteren yurttaşlar olmak üzere 14 kişiyi gözaltına 

aldı. 

19- Düzce’de Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden KHK ile ihraç edilen mimar Alev Şahin, 

Düzce Valiliği’nin kentte uygulamaya koyduğu eylem yasağına uymadığı gerekçesiyle 

gözaltına alındı. Şahin geçtiğimiz günlerde oturma eylemi yaptığı alanda faşistler tarafından 

saldırıya uğramıştı.948 

20- CHP Gençlik Kolları üyeleri şeker fabrikalarının özelleştirilmesine karşı Ankara İl Özel 

İdaresi’nin çevresinde parmaklıklara kendileri zincirledi. On CHP’li gözaltına alındı949 

21- Babacanlar Kargo işvereni sendikalı olduğu için işten çıkardığı için direnişe başlayan TÜMTİS 

üyesi işçilere saldırdı. Saldırı sonucunda Adem Kaplan hastaneye kaldırıldı. Kaplan beş gün iş 

göremez raporu aldı.950 

22- Diyarbakır’da valilik 8 Mart Dünya Kadınlar günü etkinliğini yasakladı.951  
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947 http://sendika63.org/2018/02/isciler-ankara-seker-fabrikasi-onunde-ozellestirme-kararini-protesto-etti-

477144/ 
948 http://sendika62.org/2018/02/khk-ile-ihrac-edilen-saldiriya-ugrayan-mimar-alev-sahin-gozaltina-alindi-

477321/ 
949 http://sendika62.org/2018/02/chp-genclik-kollarindan-seker-fabrikasi-protestosu-10-kisi-gozaltina-alindi-

477349/ 
950 http://sendika62.org/2018/02/babacanlar-kargo-isvereni-direnisteki-tumtis-iscilerine-saldirdi-477413/ 
951 http://sendika63.org/2018/02/diyarbakir-valiliginden-8-mart-etkinliklerine-yasak-477485/ 

http://sendika62.org/2018/02/ankara-universitesi-sbfde-bir-topluluk-haric-tum-topluluklarin-faaliyetleri-askiya-alindi-474671/
http://sendika62.org/2018/02/ankara-universitesi-sbfde-bir-topluluk-haric-tum-topluluklarin-faaliyetleri-askiya-alindi-474671/
http://sendika62.org/2018/02/antalyada-gozaltilar-serbest-birakilsin-eylemine-polis-ve-fasistler-saldirdi-474665/
http://sendika62.org/2018/02/antalyada-gozaltilar-serbest-birakilsin-eylemine-polis-ve-fasistler-saldirdi-474665/
http://sendika62.org/2018/02/samsunda-tkpnin-halkin-secenegi-gucleniyor-toplantisina-fasist-saldiri-475484/
http://sendika62.org/2018/02/khk-ile-ihrac-edilen-saldiriya-ugrayan-mimar-alev-sahin-gozaltina-alindi-477321/
http://sendika62.org/2018/02/khk-ile-ihrac-edilen-saldiriya-ugrayan-mimar-alev-sahin-gozaltina-alindi-477321/
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http://sendika62.org/2018/02/babacanlar-kargo-isvereni-direnisteki-tumtis-iscilerine-saldirdi-477413/
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MART 2018 

1- İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2004 yılında vurularak katledilen Devrimci Hareket 

dergisi çalışanı Önder Babat’ı anmak isteyenlere polis ve ÖGB saldırdı, 17 kişi gözaltında952 

2- Antep’in Şahinbey, Şehitkamil ve Oğuzeli ilçelerinde eylem ve etkinlikler Mart ayı boyunca 

yasaklandı953 

3- HDP Mersin Kadın Meclisi üyeleri, özel güvenlik görevlileri ve polis engellemesine rağmen 

Mersin Halk Kompleksi’nde çalışan kadınlara karanfil dağıtıp 8 Mart’ta davet etti954 

4- Mersin’de engellemelere rağmen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokaklara çıkan 

kadınlar, “Hayatın her alanında, her zaman sokakta” mesajı verdi. Jinnews’in haberine göre 

polis ablukasında gerçekleşen etkinlikte kadınlar, sık sık, “Kadın, yaşam özgürlük”, “Jin jiyan 

azadi”, “Kadın yaşam özgürlük” ve “Dünya yerinden oynar, kadınlar özgür olsa” sloganlarını 

attı.955 

5- Tekirdağ Çorlu’da Çorlu Kadın Platformu’nun 8 Mart için yapacağı basın açıklamasına polis 

saldırdı. Saldırıda 7 kişi gözaltına alındı956 

6- Ankara’da, kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Çankaya Belediyesi önünde bir araya 

geldi. Polis, önce kadınları zorla alandan uzaklaştırmaya çalıştı, ardından yapılan anonslara 

sloganlarla karşılık veren kadınlara saldırdı. Saldırıda 18 kadın gözaltına alındı957 

7- Ankara’da, Yüksel direnişçilerinin 481 gündür “İşimizi geri istiyoruz” diyerek yaptığı eyleme 

önce polis, sonra faşistler saldırdı958 

8- Muğla Üniversitesi’nde SKS, kendisine bağlı bir tiyatro topluluğundan oyunda bira kelimesinin 

kullanılmaması, “it oğlu it” yerine “aptal” denmesi, kadınların ve erkeklerin birbirine temas 

etmemesi gibi isteklerde bulundu. Tiyatro topluluğu oyunda sansürlenen kısımlara ironik 

biçimde yer verince kapatıldı959 

9- Hatay’ın Samandağ ilçesinde “Afrin savaşına hayır” diyen siyasi parti ve meslek örgütü 

temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 6 kişi ev baskınlarıyla gözaltına alındı.960 

5- Polis, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için İnsan Hakları Anıtı’nı ziyaret edip anıtın önünden 

gökyüzüne balon bırakacak olan kadın mimarları engellemek için Mimarlar Odası Ankara Şube 

binasının önünü kapattı961 

6- Silivri’de görülen Cumhuriyet davası altıncı duruşması öncesinde basın açıklaması yapılmasına 

izin vermeyen jandarma DİSK Genel Başkanı Kani Beko’yu gözaltına almaya çalıştı962 

7- 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Ankara Numune Hastanesi önünde bir araya gelen sağlık 

emekçilerine polis saldırdı, SES ve Ankara Tabip Odası yöneticisi üç kişi gözaltına alındı963 

8- Tek tip kıyafet uygulaması ile ilgili Galatasaray Lisesi açıklama yapan TAYAD’lı aileler, 

Silivri Cezaevi’ne yürüyüşe geçmek isteyince polis saldırdı, altı kişi gözaltına alındı964 

                                                             
952 http://sendika62.org/2018/03/iude-onder-babati-anmak-isteyenlere-polis-ve-ogb-saldirdi-477781/ 
953 http://sendika62.org/2018/03/antepte-eylem-ve-etkinlikler-bir-ay-boyunca-yasak-477914/ 
954 http://sendika62.org/2018/03/mersinde-kadinlar-polis-engelini-dinlemedi-karanfil-dagitti-477943/ 
955 http://sendika62.org/2018/03/mersinde-kadinlar-abluka-tanimadi-kadinlar-her-halde-sokakta-478177/ 
956 http://sendika62.org/2018/03/corluda-8-mart-aciklamasina-polis-saldirisi-478300/ 
957 http://sendika62.org/2018/03/ankarada-kadinlarin-eylemine-polis-saldirdi-478307/ 
958 http://sendika62.org/2018/03/yuksel-direnisinin-481-gununde-once-polisler-sonra-fasistler-saldirdi-478445/ 
959 http://sendika62.org/2018/03/mugla-universitesindeki-tiyatro-toplulugu-once-sansurlendi-sonra-kapatildi-

478692/ 
960 http://sendika62.org/2018/03/hatay-samandagda-afrin-savasina-hayir-diyenlere-operasyon-6-gozalti-478732/ 
961 http://sendika62.org/2018/03/ankarada-8-mart-dunya-kadinlar-gunu-icin-balonlu-eyleme-polis-engeli-

478922/ 
962 http://sendika62.org/2018/03/cumhuriyet-davasi-altinci-durusmasi-oncesi-disk-baskani-bekoya-gozalti-

girisimi-479333/ 

 
963 http://sendika62.org/2018/03/14-mart-tip-bayraminda-polis-saglikcilara-saldirdi-uc-gozalti-480324/ 
964 http://sendika62.org/2018/03/tek-tip-kiyafet-uygulamasini-protesto-eden-alti-kisi-gozaltina-alindi-480341/ 
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9- Ankara’da Konur Sokak’ta Suruç Katlimaı’nın 32. ayı dolayısıyla yapılan eyleme polis saldırdı. 

Saldırıda altı kişi gözaltına alındı965 

10- Ankara’da Yüksel Caddesi’nde “İşimizi geri istiyoruz” sloganıyla yapılan eylemlerin 497’nci 

gününde de polis saldırdı. Saldırıda üç kişi gözaltına alındı966 

11- Kocaeli Üniversitesi’nde Eğitim Fakültesi inşaatında ihmaller sonucu yaşamını yitiren bir işçi 

için eylem yapan üniversiteliler polis ve özel güvenliklerin saldırısına uğrayarak gözaltına 

alınmıştı. Üniversiteliler hakkında soruşturma açıldı967 

12- Boğaziçi Üniversitesi’nde “Afrin lokumu” dağıtanlara “Katliamın lokumu olmaz” diyen 

üniversiteliler sabah saatlerinde ev baskınları ile gözaltına alındı. Baskınları protesto eden 

üniversitelilere polis saldırdı, 7 kişi gözaltına alındı968 

13- Ardanuç ve Şavşat’ta “Halkın biz. Bu memleket bizim” diyerek pazar yerlerinde bildiri 

dağıtanlar gözaltına alındı, Şavşat’ta gözaltına alınanların her birine 259 TL para cezası 

kesildi969 

14- Yüksel Direnişi’nin 500’üncü gününde Konur Sokak’ı ablukaya alan polis, açıklama yapmak 

isteyen iki Yüksel direnişçisini ve açıklamayı canlı yayınlayan Seyri Sokak muhabirini 

gözaltına aldı970 

15- Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, internete RTÜK denetiminin Meclis’te kabul edilmesini 

hazırladıkları mizansen ile protesto etti. Ancak sansüre dikkat çekmek için hazırlanan video 

çekimi özel güvenliklerin engeline takıldı971 

16- Van Valiliği, kentte gerçekleştirilecek basın açıklaması ve yürüyüşleri 30 gün süreyle izne 

bağladığını açıkladı.972 

17- Aralarında 78’liler Girişimi’nin de bulunduğu çok sayıda kurum ve siyasi partinin yapmak 

istediği Kızıldere anması valilikten alınan izne rağmen polis engeline takıldı. Polis, 78’liler 

Girişimi İstanbul Sözcüsü Yunus Bircan’ı gözaltına aldı.973 

18- Boğaziçi Üniversitesi’nde Afrin protestosu nedeniyle gözaltına alınanların sayısı 13’e yükseldi. 

İlerleyen günlerde toplam 14 öğrenci tutuklandı. 974  

 

 

 

 

 

NİSAN 2018 

1- Kızıldere anması için Kadıköy Boğa’da toplanan Kurtuluş Partisi Gençliği üyesi 12 kişi 

gözaltına alındı975 

2-  “Emniyet Müdürlüğü’nü mühürlemeye gidiyoruz” diyerek polis barikatına doğru yaptıkları 

yürüyüşle 1 Nisan şakası yapan Batıkentlilerin karşısında ne yapacağını bilemeyen polis, küfür 

ve tehditler savurarak karşılık verdi.976 

3- İzmir’de Özkanlar pazar yerinin kaldırılmasını protesto eden pazarcılar, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi önünde eylem yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun istifa 

etmesini isteyen pazarcıları biber gazıyla engellemeye çalışan polis, iki kişiyi gözaltına aldı977 

                                                             
965 http://sendika62.org/2018/03/ankarada-suruc-icin-adalet-diyenlere-polis-saldirdi-alti-gozalti-481549/ 
966 http://sendika62.org/2018/03/isimizi-geri-istiyoruz-eylemlerinin-497nci-gununde-uc-gozalti-481558/ 
967 http://sendika62.org/2018/03/kocaeli-universitesi-is-cinayetinin-hesabini-soran-universitelilere-sorusturma-

481809/ 
968 http://sendika62.org/2018/03/bogazicinde-afrin-lokumu-gerilimi-suruyor-gozaltilari-protesto-edenler-de-

gozaltina-alindi-481759/ 
969 http://sendika62.org/2018/03/bu-memleket-bizim-diyenlere-ardanuc-ve-savsatta-gozalti-481995/ 
970 http://sendika62.org/2018/03/yuksel-direnisinin-500uncu-gununde-konur-sokaka-polis-ablukasi-uc-gozalti-

482127/ 
971 http://sendika62.org/2018/03/universitelilerin-sansur-karsiti-videosuna-ozel-guvenliklerden-sansur-482215/ 
972 http://sendika63.org/2018/03/vanda-30-gun-sureli-eylem-ve-etkinlik-yasagi-483307/ 
973 http://sendika63.org/2018/03/taksimde-kizildere-anmasina-once-izin-sonra-yasak-1-gozalti-483206/ 
974 http://sendika63.org/2018/03/bogazici-universitesinde-gozalti-sayisi-13e-yukseldi-483299/ 
975 http://sendika62.org/2018/04/kadikoyde-kizildere-anmasi-icin-toplanan-12-kisi-gozaltina-alindi-483647/ 
976 http://sendika62.org/2018/04/halkevleri-muhurculeri-muhurlemeye-gitti-483686/ 
977 http://sendika62.org/2018/04/izmirde-pazarcilara-biber-gazli-gozalti-483872/ 
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4- Hakkari Valiliği yayımladığı duyuru ile kentte yapılacak basın açıklaması, çadır kurma, stant 

açma, oturma eylemi ve benzeri türdeki tüm eylem ve etkinlikler 30 gün süreyle yasakladı978 

5- Halkevciler, Halkevleri şubelerinin mühürlenmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı’nı 

mühürlemeye gitti. Bakanlığı, laik karşıtı uygulamaları nedeniyle mühürleyen beş Halkevci 

gözaltına alındı979 

6- Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne katılan 

ve artan çocuk istismarı vakalarına karşı “Çocuk istismarına dur de” diyerek Mor Nokta’da 

buluşan 23 üniversiteli kadına soruşturma açtı980 

7- Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Ali İsmail’i andığı için üç Kolektifçiye soruşturma 

açmasını protesto eden üniversitelilere ÖGB saldırdı981 

8- 16 Nisan referandumu sonrası protesto eylemlerinde “Hırsız var”, “Tayyip kaç kaç kaç kadınlar 

geliyor” diye slogan atan Derman Gülmez’e Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla dava açıldı982 

9- İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Numan 

Kurtulmuş ve Yekta Saraç’ın katılması planlanan etkinliği Öğrenci Kolektifleri protesto etti. 

Özel güvenlikler ve polis, “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek” sloganı atarak 

yürüyüş yapan Kolektifçilerin önünü kesti. Üniversiteliler bir süre güvenlik kulübesinde 

bekletildi.983 

10- YÖK önüne giderek Osmangazi Üniversitesi’ndeki katliamın hesabını soran 11 Kolektifçi polis 

tarafından darp edilerek gözaltına alındı984 

11- KESK’in, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde “İnsanca yaşam ve iş güvencemiz 

için OHAL’e hayır” diyerek yapmak istediği basın açıklamasına polis saldırdı985 

12- Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtan ESP, SGDF üyeleri ile haber takibinde olan ETHA ve 

Evrensel muhabirleri gözaltına alındı986 

13- Eskişehir Kadın Platformu’nun ‘cinsel istismar yasa tasarısı’na karşı imza toplamak için 

valiliğe yaptığı stant başvurusu OHAL gerekçe gösterilerek reddedildi987 

14- Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) Kazım Koyuncu için yapılmak istenen etkinliğe izin 

vermeyen rektörlük, üniversiteliler tarafından protesto edildi988 

15- İstanbul Üniversitesi’nde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün katılımıyla düzenlenen 16 Nisan 

referandumu konulu sempozyuma alınmayan üniversiteliler, “Gençlik ‘hayır’ dedi. Bugün gelip 

şov yapmayın” diyerek tepki gösterdi. Etkinliğin yapıldığı salona girmek isteyen Öğrenci 

Kolektifleri’nden üniversiteliler ise özel güvenliklerin engellemesi ile karşılaştı. İktisat 

Fakültesi girişinde sadece izin verilen öğrencilerin salona giriş yapabileceğini söyleyen özel 

güvenlikler görüntü almak isteyen üniversitelileri sık sık engellemeye çalıştı.989 

16- Kadıköy’de 1 Mayıs bildirisi dağıtırken gözaltına alınan 23 sosyalist, ifadesi alınmadan savcı 

tarafından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi990 

                                                             
978 http://sendika62.org/2018/04/hakkaride-etkinlik-ve-basin-aciklamalarina-yasak-483881/ 
979 http://sendika62.org/2018/04/halkevciler-laiklik-karsiti-uygulamalarindan-dolayi-mebi-muhurledi-484064/ 
980 http://sendika62.org/2018/04/ktude-cocuk-istismarinda-dur-de-diyen-23-kadina-sorusturma-484199/ 
981 http://sendika62.org/2018/04/ali-ismaili-unutmamak-suc-degildir-diyen-universitelilere-ogb-saldirdi-485356/ 
982 http://sendika62.org/2018/04/tayyip-kac-kac-kac-kadinlar-geliyor-slogani-erdogana-hakaret-sayildi-485616/ 
983 http://sendika62.org/2018/04/istanbul-universitesinde-erdoganin-katilacagi-etkinlige-kolektiflerden-protesto-

485730/ 
984 http://sendika62.org/2018/04/esogudeki-katliamla-ilgili-yok-toplantisini-protesto-eden-11-kolektifci-

gozaltina-alindi-485921/ 
985 http://sendika62.org/2018/04/insanca-yasam-ve-is-guvencenimiz-icin-ohale-hayir-diyen-kesklilere-polis-

saldirdi-486236/ 

 
986 http://sendika62.org/2018/04/kadikoyde-1-mayis-bildirisi-dagitan-22-kisi-gozaltina-alindi-486303/ 
987 http://sendika62.org/2018/04/ohal-cinsel-istismar-yasa-tasarisina-karsi-imza-toplamaya-da-engel-486311/ 
988 http://sendika62.org/2018/04/ktululerden-kazim-koyuncu-etkinligine-izin-vermeyen-rektorluge-protesto-

486501/ 
989 http://sendika62.org/2018/04/adalet-bakaninin-katildigi-etkinlige-alinmayan-universiteliler-genclik-hayir-

dedi-burada-sov-yapmayin-486944/ 
990 http://sendika62.org/2018/04/23-sosyalist-icin-tutuklanma-talebi-487141/ 
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17- Yapı & Yapı İnşaat tarafından ücretleri ödenmeyen İnşaat-İş Sendikası üyesi işçiler 

direnişlerinin dördüncü gününde Yapı & Yapı’nın Altunizade’deki merkezi önünde gözaltına 

alındı991 

18- Ücretlerini alamadıkları için Yapı&Yapı İnşaat’ın İstanbul Altunizade’de bulunan merkezi 

önünde eylem yapan işçiler direnişlerinin beşinci gününde gözaltına alındı992 

19- Ankara Valiliği, ODTÜ’de yapılması planlanan 32. Bahar Şenliği’nin 3 gününü yasakladı, 

yalnızca bir gün yapılmasına izin verdi993 

20- Öğrenci Kolektifleri’nden üniversiteler 23 Nisan’da Ankara Güvenpark’ta “İstismarcılar çocuk 

bayramı kutlayamaz” dedi.İstismarcıların çocuk bayramını kutlamasına izin vermeyeceğiz” 

diyen üniversitelilerin pankartı sivil polisler tarafından alındı.994 

21- İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin, Ermeni Soykırımı’nın 103. yıldönümünde 

Sultanahmet Meydanı’ndan yapmak istediği anma eylemi polis tarafından engellendi ve üç kişi 

gözaltına alındı.995 

22- Yapı&Yapı İnşaat firmasının maaşlarını ödememesi gerekçesiyle işçiler Boğaziçi Köprüsü’nde 

eylem gerçekleştirdi. Eyleme müdahale eden polis biri muhabir 5 kişiyi gözaltına aldı.996 

23- İstanbul Sancaktepe’de semt meydanındaki CHP’nin seçim çadırına AKP’li belediyenin 

zabıtası müdahale etti. Zabıta hiçbir gerekçe göstermedi, belediye başkanının talimatı olduğunu 

söyledi.997 

24- Antep Valiliği, OHAL’i gerekçe göstererek 1 Mayıs ve 1 Haziran tarihleri arasında kentte 

etkinlik yapmayı yasakladı998 

25- Ankara Yüksel Caddesi’nde “Yaşasın 1 Mayıs”, “İşimizi geri istiyoruz” diyenler gözaltına 

alındı 999 

26- İstanbul’da HDP Güngören İlçe Örgütü’nün seçim çalışmaları ve 1 Mayıs gündemli halk 

toplantısını polisler bastı. HDP İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Çiçek ile haber takibi yapan 

Mezopotamya Ajansı’nın stajyer muhabirleri Melike Ceyhan ve Servet Karaduma’nın da 

aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı1000 

27- KESK Kocaeli Şubesi, 1 Mayıs’ta kendilerine eylem izni verilmemesini Sabri Yalım Parkı’nda 

düzenledikleri oturma eyleminde ağızlarını siyah bantla bantlayarak protesto etti.1001 

28- Kazım Koyuncu’yu 13 yıl önce son konserini verdiği yerde, konserin yıldönümünde anmak 

isteyen üniversitelileri KTÜ Rektörlüğü’nün emriyle ÖGB engellemeye çalıştı. Koyuncu 

anmasının yasak olmadığını iddia eden ÖGB, üniversitelilere önce yürümenin sonra koşmanın 

ardından da konuşmanın ve Kazım Koyuncu şarkıları çalmanın yasak olduğunu söyledi.1002 

                                                             
991 http://sendika62.org/2018/04/insaat-isin-yapi-yapi-insaat-onundeki-direnisinin-dorduncu-gununde-gozalti-

487485/ 
992 http://sendika62.org/2018/04/yapiyapi-insaat-iscileri-direnisinin-besinci-gununde-gozaltina-alindi-487746/ 
993 http://sendika62.org/2018/04/odtu-bahar-senligine-ohal-yasagi-487907/ 
994 http://sendika62.org/2018/04/universiteliler-23-nisanda-guvenparkta-istismarcilar-cocuk-bayrami-

kutlayamaz-dedi-488246/ 
995 http://sendika63.org/2018/04/ermeni-soykiriminin-yildonumunde-ihdnin-anmasina-polis-engeli-uc-gozalti-

488355/ 
996 http://sendika62.org/2018/04/yapiyapi-insaat-iscileri-direnisi-bogazici-koprusune-tasidi-5-kisi-gozaltina-

alindi-488518/ 
997 http://sendika63.org/2018/04/saray-saha-calismalarina-basladi-sancaktepede-chpnin-cadirina-zabita-

mudahalesi-488673/ 
998 http://sendika62.org/2018/04/antep-valiligi-1-mayis-dahil-mayis-ayinda-yapilacak-butun-etkinliklerini-

yasakladi-488932/ 
999 http://sendika62.org/2018/04/isimizi-geri-istiyoruz-diyenler-bir-kez-daha-yuksel-caddesinde-eylemdeydi-

488998/ 
1000 http://sendika62.org/2018/04/istanbulda-hdpnin-halk-toplantisina-polis-baskini-cok-sayida-gozalti-489064/ 
1001 http://sendika63.org/2018/04/kesk-kocaelide-1-mayis-yasagina-karsi-oturma-eylemi-yapti-489362/ 
1002 http://sendika63.org/2018/04/ktude-universiteliler-ogb-engellerini-bir-bir-asip-kazim-koyuncuyu-sarkilarla-

andi-489354/ 
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29- Ege Üniversitesi rektörü Necdet Budak İzmir’e gelen Erdoğan’ı karşılamak için 382 

akademisyen ve idari personeliyle yollara düştü;  “Sayın cumhurbaşkanımız şehrimize hoş 

geldiniz” yazılı pankart taşıttı.1003 

 

 

 

 

 

 

MAYIS 2018 

 

1- 1 Mayıs için Taksim Meydanı’na yürümek isteyenlere Beşiktaş’ta ve Sıraselviler Caddesi’nde 

polis saldırdı. Çok sayıda kişi gözaltına alındı. Barbaros Bulvarı üzerinde yürüyen gruba kısa 

bir süre sonra polis saldırdı. Polis saldırısı sonucunda yaklaşık 15 HKP üyesi gözaltına 

alındı.1004 

2- Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde her sene düzenlenmekte olan İnek Bayramı 

kutlamalarına Mülkiyeliler Birliği Yönetim Kurulu üyeleri alınmadı. Mülkiyeliler Birliği ve 

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanları konuya ilişkin açıklama yayımladı 

Dün (2 Mayıs) İnek Bayramı kutlamalarına ilişkin dekanlıkla görüşmek üzere fakülteye giden 

Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanı Dinçer Demirkent’in, Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan 

İbiş’in sözlü talimatı ile okula girişi yasaklandığı öğrenildi. Demirkent, ısrarcı olması halinde 

ise gözaltına alınmakla tehdit edildi.1005 

3- Kızılay’da Saadet Partisi’nin cumhurbaşkanlığı adaylığı için kurduğu imza kampanyası 

standına kendilerine “Reisçi” diyen AKP’liler saldırdı1006 

4- THKO kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 46’ncı 

yılında memleketin birçok yerinde anma etkinlikleri düzenlendi. 

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam edilişlerinin 46’ncı yılında gençlik 

örgütlerinin çağrısı ile Antalya Attalos’da toplanarak anma etkinliği yapmak isteyenlere polis 

biber gazı ile saldırdı. Polis gençlerin ara sokaklara girmesinin ardından saldırısına devam 

etti.1007 

5- İyi Parti Bağcılar İlçe Teşkilatı’nın, Bağcılar Meydanı’nda seçim çalışmaları yürüttüğü standı 

silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradı. 1’i ağır 5 kişi yaralandı1008 

6- 1 Mayıs için Taksim Meydanı’na yürümek isterken gözaltına alınan HKP üyeleri serbest 

bırakılırken iki Mücadele Birliği okuru tutuklandı1009 

7- Üniversitelerin bölünmesine istemeyen, Türkiye’nin dört bir yanından gelen üniversiteliler, 

tasarının geri çekilmesi talebiyle TBMM’de basın açıklaması yaptı. 

Üniversiteme dokunma”, “Muhatabı biziz” yazılı dövizler taşıyan üniversitelilerin Meclis’e 

gidişini polis engellemeye çalıştı.1010 

8- ODTÜ Rektörlüğü, ODTÜ LGBTİ+ Dayanışması’nın düzenlediği Onur Haftası etkinliklerini 

engellemek için fıskiyeleri açtı. Öğrenciler fıskiyeleri çöp kovalarıyla kapatarak etkinliklerini 

gerçekleştirdi1011 

                                                             
1003 http://sendika63.org/2018/04/ege-universitesi-rektoru-382-personelini-erdogani-karsilamaya-goturdu-

pankart-tasitti-489384/ 
1004 http://sendika62.org/2018/05/1-mayis-icin-taksim-meydanina-yurumek-isteyenlere-polis-saldirisi-cok-

sayida-gozalti-489403/ 
1005 http://sendika62.org/2018/05/mulkiye-dort-duvar-arasina-sikistirilamayacak-kadar-buyuktur-490185/ 
1006 http://sendika62.org/2018/05/reisciler-kizilayda-saadet-partisinin-imza-standina-saldirdi-490251/ 
1007 http://sendika62.org/2018/05/6-mayisin-46nci-yilinda-memleketin-bircok-yerinde-anma-etkinlikleri-yapildi-

490758/ 
1008 http://sendika62.org/2018/05/iyi-parti-standina-silahli-saldiri-1i-agir-5-kisi-yaralandi-490794/ 
1009 http://sendika62.org/2018/05/1-mayis-gozaltilarindan-ikisi-tutuklandi-490899/ 
1010 http://sendika62.org/2018/05/turkiyenin-dort-bir-yanindan-gelen-universiteliler-tbmmde-universiteme-

dokunma-491034/ 
1011 http://sendika62.org/2018/05/odtu-rektorlugunun-onur-haftasini-fiskiyelerle-engelleme-girisimi-sonuc-

vermedi-491103/ 
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9- Tayyip Erdoğan’ın “Milletimiz ‘tamam’ derse kenara çekiliriz” demesi üzerine Twitter’da “T 

A M A M” birinci sıraya yükseldi, Kadıköy sokakları “Tamam” sloganlarıyla inledi. Yürüyüşü 

engellemeye çalışan fakat esnafın tepkisiyle karşılaşan polis 10 kişiyi gözaltına aldı1012 

10- Avcılar’da Emek ve Demokrasi Platformu’nun “Tamam” yürüyüşünü polis engelledi. Durumu 

protesto için oturma eylemine başlayanlara polis saldırdı, 8 kişi gözaltına alındı1013 

11- Boğaziçi Üniversitesi’nde barışı savundukları için hedef gösterilen üniversitelilere yönelik 

operasyonlar sürüyor. Kuzey Kampüsü çıkışında gözaltına alınan bir üniversiteli daha 

tutuklandı1014 

12- ODTÜ’lüler Ankara Valiliği ve ODTÜ Rektörlüğü’nün engelleme çalışmalarına rağmen bu yıl 

da Devrim Stadı’ndaydı. LGTİ’ler, kadınlar, çocuklar, işçiler, AKP’nin ayakta kalması için 

birbirlerine düşürülen halklar, en temek insani haklarından dahi mahrum bırakılan Kürt halkı 

ve KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri için de yürüdüklerini söyleyen üniversiteliler stada 

yaptıkları coşkulu yürüyüşün ardından mumlarla stada “devrim” yazdı. 

Yürüyüş öncesinde polis, valiliğin Ankara genelinde LGBTİ+ etkinliklerini yasaklamış 

olmasını gerekçe göstererek yürüyüşte içeriğinde LGBTİ+ olan herhangi bir pankart ya da 

flama açılırsa saldıracağını söylemişti. Ne Ankara Valiliği’nin yasağı, ne de polisin tehdidi 

yürüyüş esnasında “LGBTİ+’siz devrim olmaz, LGBTİ+ devrimsiz kurtulmaz” pankartının 

açılmasına engel olabildi.1015 

13- İTÜ Rektörlüğü, öğrenci kulüplerinin Sungur Savran ve Mücella Yapıcı’nın katılımıyla 

gerçekleştirmek istediği etkinlikleri yasakladı.1016 

14- 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma Katliamı’nda gerçek sorumlular hesap vermezken 

Adana’da katliamı protesto edenlere ceza verildi.1017 

15- Veliler, Mehmetçik İlköğretim Okulu’nda öğrencilerden sürekli para istenmesini ve okul 

bahçesine ücretli park yapılmasını protesto etti. Velileri organize ettikleri gerekçesiyle 4 

öğretmen gözaltına alındı.1018 

16- 16 Mayıs’ta İsrail’in Filistin halkını katletmesini Cebeci Kampüsü’nde basın açıklaması 

yaparak protesto eden üniversitelilerden üçüne 10-15 kişilik faşist bir grup kesici aletler ve 

sopalarla saldırdı.1019 

17- İyi Parti’nin İstanbul Üsküdar’da erken seçim için çalışmalar yapan üyelerine MHP’li bir grup 

tarafından saldırı düzenlendi1020 

18- Bakırköy’de dört kişi, HDP standına saldırdı. HDP’liler saldırganlardan şikayetçi oldu1021 

19- Eskişehir’de dört akademisyenin katledilmesinin ardından “Akademisyenlere sıkılan kurşun 

bilime sıkılan kurşundur hesabını soracağız” diyen üniversitelilere önce soruşturma açıldı, 

sonra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından para cezası kesildi.1022 

20- Avcılar’da Halkevleri üyelerinin yükselen döviz kurunu ve ekonomik gidişatı protesto ettiği 

eyleme yönelik faşist saldırı püskürtüldü.1023 

21- HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli, parti olarak yürütecekleri seçim 

kampanyalarının startını Cumhurbaşkanı adayları Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu 
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Edirne Cezaevi önünden verdi. Demirtaş ile görüşmek isteyen eş genel başkanlara Adalet 

Bakanlığı tarafından izin verilmedi.Dışarı çıkan eş genel başkanlarca cezaevi önünde yapılmak 

istenen açıklamaya da, yine polis ve jandarma birimleri tarafından izin verilmedi. Bu engelleme 

üzerine cezaevinin 4 kilometre uzağında alanda açıklama yapılmak zorunda kalındı.1024 

22- İstanbul’da Beşiktaş Kaymakamlığı, Birleşik Haziran Hareketi’nin havuz medyasına karşı 

gerçekleştireceği “Kapat Gitsin” buluşmasını yasakladı.1025 

23- Ankara’da seçim için bayraklama çalışması yapan Saadet Parti milletvekili adayı ve üyelerine 

yönelik saldırıda 7 kişi yaralandı. Yaralanan milletvekili adayı Mehmet Fethi Öztürk’ün olduğu 

ambulansın hareket etmesi de polis tarafından bir süre engellendi. Saldırganların MHP’li bir 

grup olduğu, saldırganların başında MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili 

Mevlüt Karakaya olduğu belirtildi.1026 

24- İzmir’de Özkanlar Pazarı esnafı kendilerine yeni yer tahsis edilmesi için eylem yapmak istedi. 

Eyleme polis saldırdı, çok sayıda kişi gözaltına alındı1027 

25- Hatay‘ın Antakya İlçesine bağlı Doğanköy Mahallesi’nde seçim çalışması yürüten HDP’lilere 

başka köyden gelen bir grup sopalarla saldırdı1028 

26- Van Valiliği, resmi internet sitesinde yaptığı açıklamayla seçim çalışmaları hariç il genelindeki 

tüm eylem ve etkinliklerin bir ay boyunca yasaklandığını duyurdu1029 

27- Ankara’da Batıkent’te gerçekleşen HDP mitinginin ardından kitle dağılırken faşist bir grup 

saldırı düzenledi. Saldırıya karşılık veren miting katılımcılarına ise polis biber gazıyla 

saldırdı.1030 

28- Ankara Valiliği, Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi’nin yapacağı LGBTİ+ film seçkisi 

gösterimini “toplumun hassasiyetleri sebebiyle uygun görülmemesi” ve saldırı olabileceği 

gerekçesiyle yasakladı. Avukatlar, baro önünde yasaklanan etkinlik filmlerini cep 

telefonlarından izledi.1031 

29- Köylüler, Bolu’nun Hüsamettindere Köyü’nde açılmak istenen taş ocağını protesto etti, , 

“Canımızı veririz, bu ormanı vermeyiz” dedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, taş ocağının 

için güvenlik önlemi aldı. Ekipler, işletmenin yasal olarak çalıştığını söyleyerek, köylülerden 

bölgeden uzaklaşmalarını istedi.1032 

30- Hatay’ın Arsuz ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde HDP’nin seçim irtibat bürosuna saldırı 

düzenlendi.1033 

31- Konur Sokak’ta seçim çalışması yürüten HDP’lilere yönelik saldırı püskürtüldü.1034 
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1- Hakkari Valiliği tarafından kentte 30 gün boyunca bütün eylem ve etkinlikler yasaklandı1035 

2- Ankara Keçiören’de seçim çalışması yapan HDP aracına on, on beş kişilik faşist bir grup 

saldırdı. Saldırıya göz yuman polis, faşistleri değil seçim çalışmasını takip eden muhabiri 

gözaltına aldı.1036 

3- İstanbul Bakırköy’de KHK ile ihraç edilmelerine karşı direnen kamu emekçilerine polis 

saldırdı. Saldırıyı protesto için meydanda bir araya gelenlere de saldıran polis toplamda 26 

kişiyi gözaltına aldı.1037 

4- CHP Ümraniye İlçe Teşkilatı tarafından seçim çalışmaları için kurulan çadıra kimliği belirsiz 

kişiler tarafından saldırı düzenlendi.1038 

5- Bursa Emirsultan Meydanı’nda İyi Parti standına AKP’nin yan kuruluşu İlk Oy Hareketi 

Platformu üyeleri taş, sopa ve sandalyelerle saldırdı. Saldırıda altı kişi yaralanırken, İyi Parti İl 

Başkanlığı tedbir almayıp müdahalede geciken polise tepki gösterdi.1039 

6- Antalya’da bir grup, HDP standına taş ve sopalarla saldırdı. Manisa’da ise Sırrı Sakık’ın 

konvoyuna saldırı düzenlendi.1040 

7- Baskın seçim kararı alındığından bugüne HDP’nin seçim çalışmalarının birçoğu ya engellendi 

ya saldırıya uğradı. Kampanyayı yürütenlerden 136 partili gözaltına alındı.1041 

8- Bakırköy ve Kadıköy’de KHK’lere karşı direnen kamu emekçilerine polis bir kez daha saldırdı. 

Saldırılarda 17 kişi gözaltına alındı.1042 

9- Bursa, Bolu ve İstanbul’da HDP’nin seçim çalışmalarına saldırı düzenlendi.1043 

10- Urfa Ceylanpınar’da seçim çalışması için halk buluşması yapmak isteyen HDP’lilere polis izin 

vermedi. Polis HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli’nin de olduğu gruba biber gazlarıyla 

saldırdı.1044 

11- KHK ile ihraç edilen KESK üyelerinin, KHK’ye karşı Kadıköy’de yaptığı oturma eylemine 

polis saldırdı, 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında biri KHK ile öğretmenlik 

yapma hakkı elinden alınan HDP milletvekili adayı Sema Uçar da var.1045 

12- HDP Erzincan Milletvekili Adayı Pınar Aytekin Özgüç ve partililer, seçim kampanyası 

sırasında araçlarının önünü kesen bir grubun saldırısına maruz kaldı.1046 

13- İstanbul Kadıköy’de “Gençliğe kulak ver Erdoğan’a oy verme” sloganıyla bir araya gelen 

gençlik örgütlerine, polis “Erdoğan’ın aleyhine çalışma yapamazsınız” diyerek saldırdı. 

Saldırıyı püskürten üniversiteliler, “Erdoğan’ı da uşaklarını da bu ülkeden göndereceğiz” 

dedi.1047 

14- Güvenpark’taki HDP seçim standına saldıran polis HDP Ankara Milletvekili adayı Emine 

Kaya’ya yumruk attı. Kaya, “Bildiri dağıttığımız sırada polis önce beni itti sonra da yumruk 

attı” ifadelerini kullandı.1048 

15- Kartal Meydanı’nda OHAL kararnameleri ve ihraçlara karşı direnen 8 KESK üyesi gözaltına 

alındı.1049 
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16- Kadıköy Bahariye Caddesi’nde “Karneler sizin, gelecek bizim!” çağrısıyla protesto eylemi 

düzenleyen Liseli Gençlik Örgütleri’nin eylemine polis saldırdı. 21 liseli gözaltına alındı.1050 

17- Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde AKP’nin eğitim karnesini açıklamak üzere toplanan 

kitleye polis saldırdı. HDP’nin Ankara 2. Bölge 1. Sıra Milletvekili adayı Nuray Türkmen dahil 

6 kişi gözaltına alındı.1051 

18- İzmir’de bu yıl altıncısı düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde binlerce kişi Kıbrıs Şehitleri 

Caddesi’ni doldurdu. Yürüyüşte “Her birimiz, kendi biricikliğimizle ayrı ayrı güzeliz ve bir 

arada daha bir güzeliz” denildi.Açıklamanın ardından Gündoğdu Meydanı’na gitmek 

isteyenlere polis İyi Parti’nin iftar etkinliği olduğu gerekçesiyle izin vermedi.1052 

19- Marmaris’te, Halkların Demokratik Partisi (HDP) binasının camları, A.T.D. (25) tarafından taş 

atılarak kırıldı. Bina içindeki flama ve eşyalara da zarar verdiği öne sürülen A.T.D, polis 

tarafından yakalanarak gözaltına alındı.1053 

20- KESK üyeleri Kadıköy Altıyol’da basın açıklaması yaptı, Bakırköy’de eyleme izin vermeyen 

polis kamu emekçilerine saldırdı.1054 

21- Sendikalaşma mücadelesi yürüten Hugo Boss işçilerinin mağaza önünde yapmak istediği 

oturma eylemi, OHAL gerekçesiyle engellendi.1055 

22- KHK ile ihraç edilen KESK üyeleri, işlerine geri dönmek amacıyla başlattıkları eylemin 69. 

haftasında “Bizim kavgamız seçimlere indirgenemez. Seçimlerden sonra da ekmek kavgamızı 

vermeye devam edeceğiz” dedi.Kadıköy Altıyol Meydanı’nda polis engeline rağmen yapılan 

basın açıklamasına HDP İstanbul Milletvekili adayı Musa Piroğlu da destek verdi.1056 

23- Kocaeli Değirmendere’de stant açan HDP’lilere bir grup, “Değirmendere size mezar olacak, 

hepinizi öldüreceğiz” diyerek saldırdı. Saldırıda 6 HDP’li yaralandı. Malatya’da da seçim 

çalışması yapan HDP’liler sopa ve demir çubuklarla saldırıya uğradı.1057 

24- Suruç’ta AKP’liler ile kendilerine tepki gösteren esnaf arasında çıkan silahlı çatışmada 

yaralanan ve hastanede hayatını kaybedenlerin cenazesine katılanlara polis saldırdı.1058 

25- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu protesto eden üniversitelilerin evlerine gece yarısı polis 

baskını düzenlendi. 6 üniversiteli gözaltında.1059 

26- OHAL karanamesi ile ihraç edilen KESK üyelerinin Kadıköy’de yaptığı eyleme polis saldırdı. 

Saldırıda 20’ye yakın kişi gözaltına alındı1060 

27- Edirne’de, Saadet Partisi’nin seçim irtibat bürosuna saldırı gerçekleşti. Saldırıda büronun 

camları kırıldı.1061 

28- İstanbul ve Antalya’da seçim çalışması yürüten HDP’lilere saldırı gerçekleşti1062 

29- Haliliye ilçesinde HDP standına saldıran 10 kişilik bir grup “Sizi Suruç gibi yapacağız” diyerek 

tehdit etti.1063 

30- DİSK, işçilerin seçim taleplerine yönelik hazırladığı broşürün dağıtılmasına, İzmir’deki Konak 

İlçe Seçim Kurulu, izin vermedi. Karar tepki gösteren DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, 

siyasi parti olmadıklarını belirterek, “YSK, işçilerin ve emekçilerin talepleri ile ilgili bildirileri 

                                                             
1050 http://sendika62.org/2018/06/kadikoyde-liselilerin-karneler-sizin-gelecek-bizim-eylemine-polis-saldirdi-30a-

yakin-gozalti-496614/ 
1051 http://sendika62.org/2018/06/ankarada-egitim-eylemine-polis-saldirdi-hdp-milletvekili-adayi-dahil-6-kisi-

gozaltina-alindi-496643/ 
1052 http://sendika62.org/2018/06/6-izmir-onur-yuruyusunde-binlerce-kisi-sokaklari-doldurdu-496886/ 
1053 http://sendika62.org/2018/06/marmariste-hdp-binasina-saldiri-497059/ 
1054 http://sendika62.org/2018/06/kamu-emekcilerinden-polis-baskisi-altinda-eylem-497111/ 
1055 http://sendika62.org/2018/06/hugo-boss-iscilerinin-oturma-eylemine-ohal-engeli-497130/ 
1056 http://sendika62.org/2018/06/keskliler-direnisin-69-haftasinda-kadikoyde-kavgamiz-secimlere-

indirgenemez-497502/ 
1057 http://sendika62.org/2018/06/hdplilere-kocaeli-ve-malatyada-saldiri-10-yarali-497648/ 
1058 http://sendika62.org/2018/06/polis-suructa-akpliler-tarafindan-katledilen-baba-ve-ogullarinin-cenazesine-

saldirdi-497779/ 
1059 http://sendika62.org/2018/06/soyluyu-protesto-ettigi-icin-gozaltina-alinan-universitelilerin-sayisi-6ya-

yukseldi-497798/ 
1060 http://sendika62.org/2018/06/kadikoyde-kesk-uyelerine-polis-saldirisi-497868/ 
1061 http://sendika62.org/2018/06/edirnede-saadet-partisi-secim-burosuna-saldiri-498096/ 
1062 http://sendika62.org/2018/06/hdplilere-istanbul-ve-antalyada-saldiri-498265/ 
1063 http://sendika62.org/2018/06/urfada-hdp-standina-saldiri-girisimi-sizi-suruc-gibi-yapacagiz-498268/ 
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değil, kamunun imkanları ile seçim çalışması yapan zihniyetteki insanların çalışmalarına yasak 

getirmeli” dedi.1064 

31- Dicle Üniversitesi Felsefe bölümü öğrencileri, mezuniyet törenlerinde öğretim üyesi Aydın 

Gelmez’in barış bildirisi imzaladığı gerekçesiyle ihraç edilmesini açtıkları pankartla protesto 

etti.Rektörün talimatıyla özel güvenlikler ise üniversitelilere müdahale etti ve “siyasi olduğu” 

gerekçesiyle pankarta el koydu.1065 

32- AKP’nin Yenikapı’da yaptığı mitingler için ücretsiz olarak insan taşıyan İDO, CHP’nin 

Maltepe mitingine katılmak isteyen yurttaşları iskelede bıraktı.1066 

33- HDP’nin Van’daki final mitinginin ardından Cumhuriyet Caddesi’ne doğru yürüyen halka 

yönelik polis saldırısında çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi1067 

34- Ankara Batıkent’te gerçekleşen olayda, seçim kurulu önündeki eylem sonrası satırlı faşist bir 

grup ÖDP üyelerine ateş açtı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nden yapılan açıklamada, 

saldırıda parti üyelerinin yara almadığı belirtildi.1068 

35- KHK ile işinden ihraç edilen Nazan Bozkurt’un polis tarafından darp edildiği görüntüler ortaya 

çıktı.Ankara’da Mahmut Konuk’un “işimi istiyorum” eylemine destek veren KHK’li Nazan 

Bozkurt’un polis tarafından saldırıya uğradığı anın görüntüleri yayımlandı. Görüntülerde 

Nazan Bozkurt’u darp eden polislerin, yine polis kamerasını kast ederek “Devrem siler misin?” 

dediği duyuluyor.1069 

36- 24 Haziran akşamı seçimde usulsüzlük yapıldığı haberleri üzerine Antalya Adliyesi önünde 

sonuçları protesto eden yüzlerce kişilik gruptan 10 CHP’li genç gözaltına alındı.1070 

 

 

 

 

TEMMUZ 2018 

1- 2 Temmuz Sivas Katliamı’nın 25’inci yıldönümünde Sivas’ta düzenlenecek anma programı 

için valilik ile yapılan görüşmede Vali , “Cumhurbaşkanı ve hükümet aleyhinde slogan atılırsa, 

mitinge müdahale ederiz” uyarısında bulundu.1071 

2- Antalya’da seçim gecesi oylarına sahip çıktıkları için AKP ve  MHP’li grup ile polisin 

saldırısına maruz kalan, ardından operasyonla gözaltına alınan 10 CHP’liden 5’i tutuklandı.1072 

3- Hakkari Valiliği, kent genelinde 30 bölgeyi özel güvenlik bölgesi ilan edilerek giriş çıkışlara 

yasakladı.1073 

4- Meydan AVM Yönetimi’nin talebi üzerine savcılık Real direnişçilerinin eylemini yasaklamaya 

çalıştı. Real işçileri yasağı delerek AVM önünde bir araya geldi, kıdem tazminatlarını talep 

etti.1074 

                                                             
1064 http://sendika62.org/2018/06/izmir-konak-ilce-secim-kurulu-diskin-secim-bildirisi-dagitmasina-izin-

vermedi-498400 

 
1065 http://sendika62.org/2018/06/dicle-universitesi-mezuniyet-toreninde-ihrac-protestosu-498700/ 
1066 http://sendika62.org/2018/06/akp-mitinglerinde-ek-sefer-koyan-ido-maltepeye-gitmek-isteyen-binlerce-

insani-iskelede-birakti-498939/ 
1067 http://sendika62.org/2018/06/hdpnin-van-mitingi-sonrasi-polis-saldirisi-498997/ 
1068 http://sendika62.org/2018/06/ankara-batikentte-secim-kurulu-onundeki-eylem-sonrasi-fasistler-odp-

uyelerine-ates-acti-499559/ 

 
1069 http://sendika62.org/2018/06/yumruklu-saldiri-polis-kamerasinda-once-darp-etti-sonra-devrem-siler-misin-

dedi-499923/ 
1070 http://sendika62.org/2018/06/antalyada-secim-sonuclarini-protesto-edenlere-operasyon-10-kisi-gozaltina-

alindi-500006/ 
1071 http://sendika62.org/2018/07/sivas-valisinden-saldiri-tehdidi-hukumet-aleyhine-slogan-atilirsa-mudahale-

ederiz-500595/ 
1072 http://sendika62.org/2018/07/antalyada-secim-sonuclarini-protesto-eden-chpli-genclerden-5i-tutuklandi-

500792/ 
1073 http://sendika62.org/2018/07/hakkari-valiligi-30-bolgeye-girisi-yasakladi-501258/ 
1074 http://sendika62.org/2018/07/avm-talep-etti-savcilik-yasakladi-real-iscileri-yasagi-delerek-meydani-terk-

etmedi-501246/ 
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5- Adana’da ilk kez yapılması planlanan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü Adana Valiliği tarafından 

“halkı kin ve nefrete tahrik” gerekçesiyle yasaklandı.1075 

6- Beşiktaş Kaymakamlığı, güvenlik önlemi alamayacağını ileri sürerek Kasım İsyandır günlerini 

yasaklandı. Organizasyon komitesi 7 Temmuz Cumartesi günü için Abbasağa Parkı’na çağrı 

yaptı.1076 

7- ODTÜ’de gerçekleşen mezuniyet töreninde taşıdıkları pankart nedeniyle “cumhurbaşkanına 

hakaret”ten soruşturma açıldığı için gözaltına alınan ODTÜ’lülerin sayısı 4’e yükseldi.1077 

8- Mezuniyet töreninin ardından ODTÜ’lülere yönelik ev baskını ve gözaltıları rektörlük önünde 

yapacağı açıklama ile protesto etmek isteyen ODTÜ’lülerin yolunu polis kesti.1078 

9- ODTÜ mezuniyet töreninde “Tayyipler Alemi” karikatürü bulunan pankart taşıyan dört 

ODTÜ’lü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken pankartın çıktısını alan 

kırtasiyeci ise serbest bırakıldı.1079 

10- Çeşme Kaymakamlığı, kamu kurumlarına gönderdiği yazıda çalışanların 15 Temmuz 

törenlerine katılımını zorunlu kıldı. BES ise resmi tatilde zorla çalıştırmanın hukuken mümkün 

olmadığını söyledi.1080 

11- Ankara’da Kuğulu Park’ta “Suruç için adalet” talebiyle bildiri dağıtan Öğrenci Kolektifleri ve 

SGDF’den sekiz üniversiteli gözaltına alındı.1081 

12- Adalet yürüyüşlerinin üçüncü gününde Kocaeli’de bulunan Somalı anneler, İnsan Hakları 

Anıtı’nda Flormar işçileri ve İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kocaeli Meclisi ile bir araya gelerek 

basın açıklaması yaptı. Açıklamanın ardından Eğitim-Sen’e yürümek isteyen annelerin önü 

polis tarafından kesildi.1082 

13- Soma Katliamı Davası’nda çıkan karara tepki olarak “Adaleti yeryüzüne çıkaracağız” diyerek 

yürüyüşe başlayan Soma Anneleri Hakimler Savcılar Kurulu’ndaydı. Polis, milletvekilleri ve 

Soma Anneleri haricindeki kitleye biber gazı sıkarken Soma Katliamı Davası avukatlarından 

ve Halkevleri Hukuk Sekreteri Sercan Aran’ı ise gözaltına almaya kalkıştı.1083 

14- Ankara’da Somalı ailelerin, Madenci Anıtı’nda yapacağı açıklamaya polis, Valilik kararını ve 

OHAL kararnamelerini gerekçe göstererek plastik mermi ile saldırdı. Saldırı sırasında bir kişi 

gözaltına alındı.1084 

15- Suruç Katliamı’nın 3. yıl dönümü nedeniyle Ankara’da Sakarya Caddesi’nde gençlik 

örgütlerinin gerçekleştirileceği anma etkinliği için Ankara Valiliğine yapılan başvuru 

reddedildi.1085 

16- Suruç Katliamı’nın 3. yılında polisin keyfi engellemelerine rağmen katliamın gerçekleştiği 

Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde bir araya gelenler 33 devrimciyi andı. Polisin keyfi 

engellemelerine rağmen katliamın gerçekleştiği Amara Kültür Merkezi’nin bahçesinde bir 

araya gelen kitle 33 devrimciyi andı. Kültür merkezinde yapılan açıklamada “3 yıl önce bu 

bahçede umutlarımız, oyuncaklarımız vardı. 3 yıl önce patladı bomba 33 Düş Yolcusunu 

aramızdan ayrıldı. 1086 

                                                             
1075 http://sendika62.org/2018/07/valilik-adanada-ilk-kez-yapilmasi-planlanan-lgbti-onur-yuruyusunu-yasakladi-
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501453/ 
1078 http://sendika62.org/2018/07/gozaltilari-protesto-etmek-isteyen-odtululere-polis-engeli-501811/ 
1079 http://sendika62.org/2018/07/savci-tayyipgiller-alemi-pankarti-sorusturmasinda-4-odtulu-tutuklandi-502041/ 
1080 http://sendika62.org/2018/07/cesme-kaymakamligindan-calisanlarina-15-temmuz-torenine-katilim-

zorunlulugu-502564/ 
1081 http://sendika62.org/2018/07/ankarada-suruc-icin-adalet-diyen-sekiz-universiteli-gozaltina-alindi-502716/ 
1082 http://sendika62.org/2018/07/kocaelide-flormar-iscileri-ile-bulusan-somali-annelere-polis-engeli-502717/ 
1083 http://sendika62.org/2018/07/4-mersin-onur-yuruyusu-lgbtilar-valilik-kararini-tanimadi-502815/ 
1084 http://sendika62.org/2018/07/ankarada-somali-ailelerin-madenci-anitinda-yapacagi-aciklamaya-polis-biber-

gazi-ile-saldirdi-502976/ 
1085 http://sendika62.org/2018/07/ankara-valiligi-suruc-katliami-anmasi-icin-yapilan-basvuruyu-reddetti-503146/ 
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17- Suruç Aileleri İnisiyatifi’nin çağrısı ile Kadıköy Süreya Operası önünde bir araya gelen kitleye 

polis saldırdı. Polis saldırısının ardından gençlik örgütleri Khalkedon Meydanı’nda basın 

açıklaması düzenleyerek saldırı ve gözaltıları protesto etti.1087 

18- Ankara’da Suruç Katliamını anmak isteyen gençlik örgütlerine polis saldırdı, 18 kişi gözaltına 

alındı.1088 

 

 

 

 

                                                             
1087 http://sendika62.org/2018/07/suruc-katliaminin-ucuncu-yildonumunde-suruc-aileleri-inisiyatifi-kadikoyde-

503528/ 
1088 http://sendika62.org/2018/07/ankarada-suruc-anmasina-polis-saldirisi-en-az-10-gozalti-503553/ 
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