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Mayıs – Ağustos 2020 arasındak� 4 ayda Türk�ye’de en az 190 barışçıl toplantı ve göster�ye
müdahale ed�lm�ş, müdahaleler net�ces�nde en az 669 k�ş� gözaltına alınmıştır. Elde ed�len
ver�lere göre en fazla müdahalen�n gerçekleşt�ğ� şeh�rler arasında; 48 müdahale �le İstanbul,
41 �le Ankara ve 16 tane �le Hatay yer almaktadır.

Bu süre zarfında toplantı ve göster� hakkının kullanımı val�l�k ve kaymakamlıklar tarafından
41 �lde 105’� genel, 49’u spes�f�k kapsamlı olmak üzere toplam 154 mülk� �dare kararı �le
kısıtlanmıştır. 2020’n�n Mayıs, Haz�ran, Temmuz ve Ağustos aylarında en fazla mülk� �dare
kararı 19 karar �le Elazığ’da, 10 �le Van’da 9 tane �le Muş ve Batman’dadır.
Res�m: DİSK

Mülk� İdaren�n Sınırlama ve Yasaklama Kararları

Genel kapsamlı mülk� �dare kararlarının 133’ü yasaklama, 9’u �zne bağlama, 12’s� �se bell�
b�r �l ya da �lçede tüm toplantı ve göster�ler�n hem yasaklanması hem de �zne bağlanmasına
�l�şk�nd�r. 105 genel sınırlama kararının 66’sı açık alanları, 38’� �se hem açık hem de kapalı
alanları kapsamaktadır.
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Bel�rt�len 4 ay �çer�s�nde 20 �lde toplam 49 spes�f�k kapsamlı mülk� �dare kararı �le barışçıl
toplantı, göster� ve çeş�tl� etk�nl�kler engellenm�şt�r. Bu yasaklama kararlarının 33 açık alan,
2’s� kapalı alan ve 13’ü hem açık hem kapalı alanları kapsamaktadır.

Barışçıl Toplantı ve Göster�lere Yönel�k Müdahaleler

Mayıs ayında en az 44 barışçıl toplantı ve
göster�ye müdahale ed�lm�şt�r. Bu ay
yaşanan müdahaleler�n 10’u kayyum
atamaları, 9’u 1 Mayıs kutlamalarına, 9’u
kolluk görevl�ler�n�n ş�ddet kullanımı ve
yaşam hakkına �l�şk�nd�r. Mayıs ayında �lan
ed�len mülk� �dare kararları 10’u genel, 8’�
spes�f�k olmak üzere toplamda 18 taned�r. 1
Mayıs Emek ve Dayanışma gününde salgın
gerekçes� �le İstanbul, Ankara ve İzm�r’de
yapılmak �stenen eylem ve etk�nl�klere
müdahale ed�ld�. İstanbul’da 48, Ankara’da 
4, İzm�r’de de 5 k�ş�n�n gözaltına alındığı
aktarıldı.
Kaynak: Reuters/U. Bektaş, DW
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Haziran ayında toplam 74 barışçıl toplantı 
ve gösteriye müdahale edilmiştir. Bu 
Müdahalelerin 22'si m�lletvek�ll�ğ�n�n 
düşürülmes�ne �l�şk�n, 10’u çalışma 
yaşamı ve 8’� �se kamuoyunda “Çoklu 
baro” düzenlemes� olarak b�l�nen
baroların seç�m düzenlemes�ne �l�şk�n
get�r�len yasa tekl�f� �le �lg�l�d�r. Haz�ran
ayında 42’s� genel, 14’ü spes�f�k olmak
üzere toplam 56 mülk� �dare kararı �le
toplantı ve göster�ler engellenm�şt�r. 28.
İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve 18. Onur
Yürüyüşü, dünyanın çoğu yer�nde olduğu
üzere COVID-19 salgınından etk�lend�. Bu
sebeple, Onur Yürüyüşü çevr�m�ç�
ortamdan yapıldı; b�rçok akt�v�st�n çevr�m�ç�
ortamda okuduğu basın açıklaması da
�nternet üzer�nden paylaşıldı.
Kaynak: KAOS GL

Temmuz ayında toplam 51 barışçıl toplantı
ve göster�ye müdahale ed�lm�şt�r. Bu
müdahaleler�n 8’� Suruç anmasına, 7’s� 
kadın haklarına ve 5’� de ad�l
yargılanma taleb�ne �l�şk�n protestolara
yönel�kt�r. Temmuz ayında 36’sı genel, 13’ü
spes�f�k olmak üzere toplam 49 mülk� �dare
kararı �lan ed�lm�şt�r. Kaynak: B�rGün

Ağustos'ta toplam 21 barışçıl toplantı ve 
göster�ye müdahale ed�lm�şt�r. Bunların 3’ü 
Av. Ebru T�mt�k ve Av. Aytaç Ünal �ç�n 
ad�l yargılanma talepler�ne, 3’ü İstanbul 
Sözleşmes�’ne ve 3’ü de 30 Ağustos 
kutlamalarına �l�şk�n protestolara yönel�k 
müdahalelerd�r. Ağustos ayında 17’s� 
genel, 14’ü spes�f�k olmak üzere toplam 
31 mülk� �dare kararı �lan ed�lm�şt�r. 
Kaynak: Gazete Duvar

Neler Olmuştu?

Mayıs

700. Haftasından ber� oturma eylemler�n�n Galatasaray Meydanı’nda yapılması
engellenen Cumartes� Anneler�, salgın sebeb�yle Mart ayından ber� eylemler�n�
çevr�m�ç� ortamda sürdürmekted�r. Cumartes� Anneler�’n�n 25. yılı dolayısıyla
Galatasaray Meydanı’nda yapmak �sted�kler� basın açıklaması engellend�, etrafı
bar�yerlerle çevr�l� meydana karanf�l bırakıldı.
[1]
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323 günlük örüm orucunu sonlandıran ve ardından tedav� gördüğü hastanede
yaşamını y�t�ren Grup Yorum üyes� İbrah�m Gökçek’�n Gaz� Cemev�’nde düzenlenen
cenazes�ne müdahale ed�lerek, aralarında avukatların da bulunduğu 44 k�ş�
gözaltına alındı. 2’s� çocuk olmak üzere gözaltına alınan 26 k�ş�ye "mesafe kuralı
�hlal�" gerekçes�yle 1000’er TL �dar� para cezası kes�ld�.
[2]

15 Mayıs’ta Iğdır Beled�yes�’ne kayyum atanmasını protesto etmek �steyen
k�tleye b�ber gazı �le müdahale ed�ld�. Aynı gün Ankara’da yapılan aynı konulu
protestoya “val�l�k �zn� olmadığı” gerekçes� �le müdahale ed�lerek 8 k�ş� gözaltına
alındı.
[3]

Haz�ran

Ankara’nın Mamak �lçes�nde Gez� Parkı protestolarının 7. yılı anmasına
müdahale ed�ld�, çok sayıda k�ş�n�n gözaltına alındığı aktarıldı ancak gözaltı
sayısına ulaşılamadı.  1 Haz�ran’da Ethem Sarısülük �ç�n yapılmak �stenen anmaya
da müdahale ed�lerek 21 k�ş� gözaltın alındı.
[4]

Gençl�k Örgütler�n�n 2 Haz�ran’da İstanbul Kadıköy’de, güvenl�k güçler�n�n artan
ş�ddet kullanımına yönel�k açıklamasına orantısız güç kullanılarak müdahale ed�ld�.
Müdahale gerekçes� olarak Kadıköy Kaymakamlığı’nın yasak kararı göster�ld�, çok
sayıda k�ş� gözaltına alındı.
[5]

Nakl�yat İş Send�kası tarafından 15-16 Haz�ran D�ren�ş�’n�n 50. yılında basın
açıklaması yapmak �ç�n Ankara Val�l�ğ�’nden gelen olumlu b�ld�r�me rağmen, basın
açıklamasının başlamasından 5 dak�ka önces�nde açıklama, sözlü olarak ver�len
tal�matla �ptal ed�ld�.
[6]

Temmuz

“Çoklu baro” düzenlemes� olarak b�l�nen Avukatlık Kanunu’nda 15 Temmuz’da
yapılan değ�ş�kl�k önces�nde Haz�ran ve Temmuz aylarında Baro başkanları ve
avukatların, Ankara’ya yaptıkları yürüyüş, Ankara’dak� barışçıl protestoları �le
TBMM’ye yapılmak �stenen yürüyüş engellend�. [7]

Şırnak’ta 18 Temmuz’da, Batman ve Şırnak’ta yaşanan tecavüz ve c�nsel
�st�smar vakalarına �l�şk�n yapılmak �stenen basın açıklaması güvenl�k güçler�
tarafından “böyle b�r şey yaşanmadığı” gerekçes� göster�lerek engellend�. [8]

20 Temmuz 2015'te Koban�'dek� çocuklara oyuncak göndermek �ç�n toplandıkları
Suruç'ta İŞİD saldırısı sonucu hayatını kaybeden 33 genç �ç�n Şanlıurfa’da yapılmak
�stenen anmaya zor kullanılarak müdahale ed�ld�. Ankara Güvenpark’tak�
müdahalede 33 ün�vers�tel�, İstanbul Kadıköy’de �se 55 k�ş� gözaltına alınırken,
göster�c�lere s�v�l k�ş�ler�n de f�z�ksel saldırıda bulunulduğu aktarıldı. Kadıköy’de
gözaltına alınan müvekk�l� �le görüşmeye g�den b�r avukatın da burada darp ed�ld�ğ�
bel�rt�ld�. [9]

İzm�r'de, artan kadın c�nayetler� ve Pınar Gültek�n‘�n öldürülmes�n� protesto
etmek amacı �le yürüyüş yapmak �steyen kadınlara orantısız güç kullanılarak
müdahale ed�ld�, 12 k�ş� darp ed�lerek gözaltına alındı. [10]
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Ağustos

Sağlık ve Sosyal H�zmet Emekç�ler� Send�kası (SES) D�yarbakır Şubes�’n�n,
çalışma yaşamı koşullarına da�r b�r saatl�k �ş bırakma ve oturma eylem�, engelleme
g�r�ş�mler�ne rağmen gerçekleşt�. Kolluk kuvvetler� �se gerekçe olarak, eylemc�ler�n
md. 34 uyarınca anayasal b�r hak olan toplantı ve göster� hakkını kullanma
g�r�ş�mler�n�n “Anayasaya ve 2911 sayılı yasaya aykırı olduğu” bel�rt�ld� ve
eylemler�n� “sosyal medyada” gerçekleşt�rmeler� öner�ld�. [11]

Ad�l yargılanma taleb� �le ölüm orucunda olan avukatlar Ebru T�mt�k ve Aytaç
Ünsal �ç�n yapılmak �stenen protestolara 2, 24 ve 27 Ağustos’ta müdahale ed�ld�.
Ölüm orucu sebeb�yle yaşamını y�t�ren avukat Ebru T�mt�k’�n cenazes�ne katılan
k�ş�lere 29 Ağurtos’ta Bahçel�evler ve Sultangaz�’de müdahale ed�lerek en az 4 k�ş�
gözaltına alındı.[12]

Ankara Yüksel Caddes�’nde düzenl� olarak KHK �le �hraç ed�lmeler�n�n ardından
düzenl� olarak �şe �ade taleb�yle eylem yapan eylemc�ler�n tutuklanmasına da�r 22
Ağustos’ta yapılmak �stenen basın açıklamasına da müdahale ed�ld�.[13]

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen fener alaylarına
Balıkes�r, Kırşeh�r ve Sakarya’da müdahale ed�ld�. Kırşeh�r’dek� kolluk müdahales�
sırasında orantısız güç kullanımı sonucu b�r m�lletvek�l�n�n yaralandığı bel�rt�ld�.[14]

>>> Müdahale ed�len ve engellenen protestolara da�r daha detaylı b�lg�lere ve yıl sonunda
yayınlanacak olan 2020 yılı barışçıl toplantı ve göster� hakkını �zleme raporuna �nternet
sitemizden ulaşab�l�rs�n�z.
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