
Ocak - Mayıs 2021 arasındak  5 ayda, Türk ye’de en az 320 barışçıl toplantı ve göster ye

müdahale  ed lm ş,  bu  müdahalelerde  en  az  2123  k ş  gözaltına  alınmıştır.  Elde  ed len

ver lere  göre;  123  müdahale  le  İstanbul  en  çok  müdahalen n  gerçekleşt ğ  l  olmuştur.

İstanbul'u tak ben; Ankara'da 56, İzm r'de 20 ve D yarbakır'da 18 müdahale gerçekleşm şt r.

Bu süre zarfında 107’s  genel, 25’  spes f k kapsamlı olmak üzere toplam 132 mülk  dare

kararı le barışçıl toplantı ve göster  hakkı kısıtlanmıştır. 2021' n lk dört ayında lan ed len en

fazla mülk  dare kararı; 14 kararla İstanbul,12 kararla Van, 10 kararla Osman ye ve Hakkar ,

9 kararlar S rt ller  olarak sıralanmaktadır.

Mülk  İdaren n Sınırlama ve Yasaklama Kararları

2021 yılının ilk 5 ayı boyunca yayımlanan genel ve spesifik kapsamlı mülki idare kararlarının 
114'ü barışçıl toplantı ve gösterilerin yasaklanmasına, 1'i izne bağlanması, 17'si ise hem 
yasaklanması hem izne bağlanmasına ilişkindir. 



2021'in ilk beş ayında ilan edilen mülki idare kararlarının 99'unda gerekçe olarak pandemi 
gösterilmiştir. Toplam 43 ilde yayımlanan mülki idare kararlarının; 79'u açık alanları, 52'si 
hem açık hem kapalı alanları kapsamaktadır fakat biri ile ilgili bilgiye ulaşılamamıştır. 

Barışçıl Toplantı ve Göster lere Yönel k Müdahaleler

Ocak  ayında  toplam  34  barışçıl  toplantı  ve  göster ye  müdahale  ed lm şt r.  Bu

müdahaleler n  6’sı  Boğaz ç  Ün vers tes  protestoları  ve  çalışma  yaşamına  l şk n

protestolara yönel k müdahaleler, 5’  açlık grevler ne destek protestolarına ve 4’ü se

kadın hakları protestolarına yönel k yapılan müdahalelerd r. Ocak ayında lan ed len

toplam 20 mülk  dare kararının; 19’u genel, b r  se spes f k kapsamlı kararlardır. 
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Şubat  ayında,  67  barışçıl  toplantı  ve

göster ye  müdahale  ed lm şt r.  Bu  ay

çer s nde  gerçekleşen  müdahaleler n;  25’

Boğaz ç  Ün vers tes  protestolarına,  15’

cezaev  gözaltı  ve  tutukluluğa  l şk n

protestolara, 8’  se çalışma yaşamına l şk n

yapılan protestolara yönel kt r. İlan ed len 31

mülk  dare  kararının;  27’s  genel,  4’ü  se

spes f k kapsamlı kararlardır.
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Mart ayında, 67 barışçıl toplantı ve göster ye müdahale ed lm şt r. Mart ayı boyunca

müdahale  ed len  barışçıl  göster ler n;  20’s  kadın  haklarına,  11’  8  Mart  Dünya

Kadınlar Günü ve 9’u se çalışma yaşamına l şk n protestolara yönel kt r. 22’s  genel,

8’  spes f k olmak üzere toplam 30 mülk  dare kararıyla barışçıl toplantı ve göster ler

kısıtlanmıştır.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında, 8 Mart tar h nden önce ve sonra yapılmak

stenen barışçıl  göster ler pol s tarafından engellenm ş veya mülk  dare tarafından

yasaklanmıştır. 22 Şubat’ta Avcılar Kadın Platformu tarafından yapılmak stenen 8

Mart Serg s  engellenm şt r.

21 Mart’ta kutlanmak stenen Newroz se Aydın,  Tuncel ,  Mard n ve Osman ye’de

Val l k  tarafından  yasaklanmıştır.  Mard n  Der k  Kaymakamlığı,  yayımladığı  yasak

kararında HDP’ye açılan kapatma davasını gerekçe olarak gösterm şt r.
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N san  ayında,  82  barışçıl  toplantı  ve

göster ye  müdahale  ed lm şt r.  N san  ayı

boyunca  müdahale  ed len  barışçıl

göster ler n;  18’  1  Mayıs  kutlamalarına,

16’sı  çalışma  yaşamına  ve  10’u  da  “128

m lyar  nerede?”  temalı  eylemlere  yönel k

müdahalelerd r. Bu ay boyunca, 24’ü genel,

5’  spes f k  olmak  üzere  toplam  29  mülk

dare kararı lan ed lm şt r. 
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Mayıs ayında, 70 barışçıl toplantı ve göster ye müdahale ed lm şt r. Müdahale ed len barışçıl

göster ler n;  26’sı  1  Mayıs  eylem  ve  etk nl kler ,  5’  F l st n’dek  hak  hlaller ne  yönel k

protestolar,  4’ü  çalışma  yaşamı  ve  y ne  4’ü  se  çevre  hakkı  eylemler ne  yönel kt r.  Ay

boyunca 15’  genel, 7’s  spes f k olmak üzere toplam 22 mülk  dare kararı lan ed lm şt r.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ç n yapılmak stenen kutlama, yürüyüş, b ld r  dağıtma,

pankart  açma  ve  basın  açıklaması  g b  eylemlere  İstanbul,  Ankara,  İzm r,  Trabzon  ve

Artv n’de  müdahale  ed lm şt r.  N san  ayında  İç şler  Bakanlığı  tarafından  pandem

gerekçes yla yayınlanan genelge le 81 lde 17 Mayıs’a kadar “s v l toplum kuruluşları, kamu

kurumu  n tel ğ ndek  meslek  kuruluşları  ve  bunların  üst  kuruluşları  le  b rl kler  ve

kooperat fler n genel kurul dah l yapacakları gen ş katılımlı her türlü etk nl k” yasaklanmıştır.

Genelge ile birlikte hafta sonları ilan edilen sokağa çıkma yasakları 1 Mayıs kutlamalarını 
kısıtlamak, yasaklamak ve müdahale etmek için gerekçe olarak gösterilmiştir. Ayrıca 
Mardin'de tüm etkinlikleri izne bağlayan; Denizli, İstanbul, Karaman, Kocaeli, Muğla, Siirt ve 
Van'da eylem ve etkinlikleri yasaklayan kararlar 1 Mayıs kutlamalarını etkilemiştir. 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nın (TİHV) açıklamalarına 
göre 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları ve eylemleri kapsamında 354 kişi 
gözaltına alınmış ve İstanbul'da gözaltına alınan 256 kişiye para cezası kesilmiştir. 
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Neler Olmuştu?

Ocak

• 4 Ocak’ta başlayan Boğaz ç  Ün vers tes ’ne Mel h Bulu’nun rektör olarak

atanmasıyla başlayan protestolara, Ocak ayı boyunca 6 kere müdahale ed lm şt r.

Ay boyunca gerçekleşen müdahalelerde en az 54 k ş  gözaltına alınmıştır.

Müdahalelerde b ber gazı, plast k merm  kullanılmış, eylemc ler darp ed lerek

gözaltına alınmıştır.

• 11 Ocak’ta send kaya üye olmaları gerekçes yle şten çıkarılmaları üzer ne Tek

Gıda-İş Ankara Şubes ’nde toplanan Bursa Carg ll Fabr kası şç ler , eylemler n n

1000. gününde Tarım ve Orman Bakanlığı’na doğru yürümek stem ş; ancak pol s

tarafından pandem  gerekçes yle engellenm şlerd r. Gözaltına alınan 9 şç  serbest

bırakıldıktan sonra, sokağa çıkma yasağını hlal ett kler  gerekçes yle 8 b n 100

l ra para cezası kes lm şt r.

Şubat

• 3 Şubat’ta Doğu Türkistanlı bir grup, Çin’in Ankara Büyükelçiliği önünde
ailelerinden bilgi almak için eylem yapmak istemiş; ancak polis tarafından gerekçe
belirtilmeksizin engellenmişlerdir.

• 3 Şubat’ta Boğaziçi protestolarına destek amacıyla, ODTÜ öğrencilerinin evlerde
ışıkları açma-kapama eylemine polis müdahale etmiştir. Polis sokakta
“Hakkınızda işlem yapılacaktır, gözaltında aleyhinizde kullanılacaktır” anonsu
yapmıştır.

• Ankara’da kadın üniversitesi projesini protesto etmek amacıyla toplanan
öğrencilere müdahale edilmiş, 10 öğrenci gözaltına alınmıştır.

• Mart ayında sendikalaştığı için işten çıkarılan Migros işçilerinin barışçıl
gösterileri 6 defa engellenmiş, en az 56 kişi gözaltına alınmıştır. 29 Mart
tarihinde Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan’ın
Beykoz’daki villasının önünde yapılmak istenen eylem polisin sert müdahalesi
sonucu engellenmiş ve 17 işçi gözaltına alınmıştır. Beykoz Kaymakamlığı ise
31 Mart tarihinde toplantı ve gösteri yasağı ilan etmiştir.

• 21 Kasım 2016’da başlayan, Nisan ayı sonu itibariyle 1622 günü bulan Valilik
yasağının sürdüğü Van’da, 5 Mart tarihinde, Valilik yasaklarını protesto etmek
isteyen kitle, polis tarafından engellenmiş; Hakların Demokratik Partisi (HDP)
binasının bulunduğu sokak yoğun güvenlik önlemleriyle çevrilmiştir.

• 27 Mart’ta İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesini protesto etmek amacıyla,
Bolu Valiliği’nin yasak kararına karşın sessiz eylem yapmak isteyen kadınlar,
çocuklara yönelik pandemi yasakları gerekçe gösterilerek polis tarafından
engellenmiştir. Çocuklu aileler tartaklanmış, çocuklara cezai işlem
uygulanmıştır.

Mart

N san

• 1 Nisan’da Şanlıurfa Adliyesi önünde, Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar 
tarafından başlatılan adalet nöbetinin 24. gününde polis, nöbete 4. kez müdahale 
etmiştir. Orantısız güç kullanılan müdahalede, darp edilen Ferit Şenyaşar baygınlık 
geçirmiş; hastaneye kaldırılmıştır.



Mayıs
• 16 Mayıs’ta Beşiktaş’ın Süper Lig şampiyonluğu kutlamalarına İstanbul’da iki farklı

noktada müdahale edilmiş, güvenlik güçleri Beşiktaş’ta iki kişiyi darp etmiş ve
Eyüpsultan’da kitlenin dağılması için havaya bekçiler tarafından ateş açılmıştır.

• Rize, İkizdere’de İşkencedere Vadisi'nde Cengiz İnşaat tarafından yapılmak
istenen taş ocağına yönelik protestolar ay boyunca devam etmiştir. Mayıs ayı
içerisinde en az üç kez tepki gösteren yurttaşlara müdahale edilmiş; Rize Valiliği
tarafından İkizdere ilçesinde, 16 ve 31 Mayıs tarihlerinde arka arkaya 15’er günlük
eylem ve etkinlik yasaklama kararı ilan edilmiştir.

Eş t  Haklar  İç n  İzleme  Derneğ  ve  Kısa

Dalga  şb rl ğ nde  yürütülen  Yasaksız

Meydan  podcast  ser s nde  2021’ n  lk  5

ayında  barışçıl  toplantı  ve  göster  hakkına

yönel k hlaller  konuşmak ç n,

Boğaz ç  D ren ş ’nden  Can  Candan,  Esra

Çalışkan  ve  Av.  Levent  P şk n,  D yarbakır

Barosu’ndan  Av.  C han  Aydın,  Man sa

Sal hl  Çevre Derneğ  Başkanı Av. Seç l Ege

Değerl ,  KESK Eş Genel  Başkanı  Mehmet

Bozgey k, Özgürlük ç n Hukukçular Derneğ

(ÖHD)  Eş  Başkanı  Avukat  İlknur  Alcan,

Mers n Kadın Platformu üyes  Ç ğdem Ser n

ve İk zdere’dek  d ren şe da r Al  Akyıldız ve

Av. İbrah m Dem rc  konuk oldu.

Eş t  Haklar  İç n  İzleme  Derneğ  ve  Kısa

Dalga  şb rl ğ nde  devam  eden  Yasaksız

Meydan Podcast  ser s n n tüm bölümler ne

• 5 Nisan’da İstanbul’un Eyüp Sultan ilçesinde yapılması planlanan kentsel 
dönüşüm projesi kapsamında mahallede elektrik, su ve doğalgazı kesmeye gelen 
belediye görevlilerini protesto eden mahalle sakinlerine polis müdahale etmiştir.

• Erzincan’ın İliç ilçesinde çalışma koşullarının iyileştirilmesi için greve giden 
taşerona bağlı maden işçilerine jandarma tarafından müdahale edilmiştir.

 >>> Müdahale edilen ve engellenen protestolara dair daha detaylı bilgilere ve yıl içinde 
yayımlanacak olan 2020 yılı barışçıl toplantı ve gösteri hakkını izleme raporuna internet 
sitemizden ulaşabilirsiniz.

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği tarafından gönderilen iletileri almak istemiyorsanız bu 
maili cevaplayarak listeden çıkarılmak istediğinizi beyan edebilir ya da mailin en 
sonunda yer alan "üyeliğinizi buradan iptal edebilirsiniz" ibaresine tıklayabilirsiniz.
E-posta listemize kayıtlı kalmak isterseniz bu linkte bulunan Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu Rıza Beyanı'na onay vermeniz gerekmektedir. Bu maili "onaylıyorum" ibaresi ile 
cevaplayarak bülten listemizde kalmaya devam edebilirsiniz.


