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MAYIS 2021 HAK İHLALLERİ 

YAŞAM HAKKI 

Yargısız İnfaz, Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma Olayları 1 (5 yaralı) 

Cezaevinde Ölüm 5 

Kadın Cinayetleri 17 

İş Cinayetleri 232 

TOPLAM 255 

İŞKENCE OLAYLARI 

İşkence 219 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 87 

TOPLAM 306 
Toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile işkence gördüğü 
halde açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında gerçek sayının bunun çok üzerinde 
olduğu ortaya çıkmaktadır. 

DÜŞÜNCEYİ İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

Mahkum Olan Gazeteci, Yazar, Yayıncı 1 

Gözaltına Alınan Gazeteciler 3 

Dava/Soruşturma Açılan Gazeteciler (2 dava) 2 

Toplatma, Ceza, Erişim Engelleme Kararları (19 internet, 1 BİK kararı) 20 

Düşünceyi İfade Nedeniyle Soruşturma/Dava Açılan 1 

Düşünceyi İfade Nedeniyle Gözaltına Alınan, Tutuklananlar (12 gözaltı) 13 

Düşünceyi İfade Nedeniyle Mahkum Olan 3 

Ancak toplantı ve gösteriler sırasında kısa süreyle gözaltına alınan gazeteciler olduğu unutulmamalıdır. 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

Tutuklanan Belediye Başkanı, Milletvekili, Parti Yöneticisi 27 

Mahkum Edilen Belediye Başkanı, Milletvekili, Parti Yöneticisi 1 

TOPLANTI GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

Müdahale Edilen Etkinlik, Basın Açıklaması 56 

Yasaklanan/ (Müdahale edilmeden) Engellenen Etkinlik, Gösteri, Tiyatro 7 

Etkinlik ve Eylemlerin Yasaklandığı İller 4 

Basın Açıklaması, Etkinlik, Eylemlerde Gözaltına Alınanlar, Tutuklananlar 624 

Birçok eylemde kaç kişinin gözaltına alındığını saptamak mümkün olmadığı için bu rakamın gerçeğin çok altında 
olduğu ortadadır. 
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2021 MAYIS AYI HAK İHLALLERİ 

 

• Covid-19 Salgını: 18 Mayıs günü Youtube kanalında kendisine ait hesabından “Esenlik 
Bildirisi: Salgın, Tedbirler ve Hukuk” başlığıyla bir video yayınlayan Viranşehir Cumhuriyet 
Savcısı Eyüp Akbulut, Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin hukuka aykırı olduğunu ileri 
sürdü ve resen soruşturma başlattığını açıkladı.  

Akbulut, sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat 
kısıtlamasının hukuka aykırı olduğunu ifade etti ve herkesin elindeki delilleri soruşturma 
dosyasına göndermesi talebinde bulundu. Savcı Akbulut, İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından 
alınan kararları değerlendirirken “Bir kanunda ‘Vali gereken tedbirleri alır’ denmesi bu 
kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa Vali bize aklımızın almayacağı şeyler de 
emredebilir” dedi. Akbulut, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinin yanlış uygulandığını 
anlattı. 

Bunun üzerine Akbulut hakkında, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. 
Eyüp Akbulut daha sonra geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. 

 

• Cemil Kırbayır Davası: 13 Eylül 1980 tarihinde Ardahan’da gözaltına alınan Cemil 
Kırbayır’ın kaybedilmesi nedeniyle açılan soruşturma, Mayıs ayında “zamanaşımı” 
gerekçesiyle kapatıldı. Kars Cumhuriyet Savcılığı’-nın 2002 yılında verdiği takipsizlik kararı, 
Ardahan Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 2014 yılında kaldırılmıştı. İtiraz üzerine dosyayı 
ele alan Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 7 Mayıs günü bu kararı bozdu ve dosyayı “zamanaşımı” 
gerekçesiyle kapattı. 
 

• İmamoğlu Hakkında İnceleme: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 
hakkında, HDP’li belediye başkanlarını ziyaret ederek “suçluyu övdüğü”, Fatih Sultan 
Mehmet Türbesi’nde “elleri arkasında bağlı bir şekilde gezerek saygısızlık yaptığı” 
iddialarıyla İçişleri Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı. 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada “elektronik posta adresleri ve 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden ulaşan İmamoğlu’nun ‘türbe ziyareti 
sırasında saygısızlık yaptığına’ ve ‘HDP belediye başkanlarını ziyaret ederek görevini kötüye 
kullandığına’ yönelik ihbarlar kayda alındı (…) Akabinde ilgilinin kamu görevlisi olması nedeniyle 
yasal zorunluluk gereğince İçişleri Bakanlığından soruşturma açılması için izin istenmiştir” 
denildi. 

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise “Bakanlığımızca yapılan işlem bir soruşturma 
olmayıp, Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine başlatılmış bir ön inceleme niteliğindedir. Ön 
inceleme ise 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun 
gereğince yürütülmekte ve iddianın savcılıkça soruşturulmasını gerektirecek nitelikte olup 
olmadığını ortaya koymayı amaçlamaktadır” denildi. 
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YAŞAM HAKKI 

Yargısız İnfaz, Dur İhtarı, Rastgele Ateş Açma Olayları: 1 (5 yaralı) 

 

Hesen Elem Huli: 12 Mayıs Günü Van Çaldıran yakınlarında Türkiye-İran sınırında İran vatandaşı 
bir grubun üzerine güvenlik güçleri tarafından ateş açıldı. Olayda, Hesen Elem Huli yaralandı. 

X.X.: 19 Mayıs günü Diyarbakır’ın Sur İlçesinde Özel Harekat Şube Müdürlüğü Polis Havacılık Atış 
Poligonundan açılan ateş sonucu adı öğrenilemeyen bir kişi ayağından yaralandı. 

Şahap Şendol, C.E. (17), Mehmet Dinç: Hakkari’nin Derecik İlçesinde çobanlık yapan Şahap 
Şendol ve C.E., 18 Mayıs günü askerler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Aynı bölgede 22 
Mayıs günü de çoban Mehmet Dinç, askerler tarafından açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. 

Davalar: 

1993 ile 1996 yılları arasında Ankara ve çevresinde işlenen 19 faili meçhul cinayet nedeniyle Ankara 
1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Ankara JİTEM Davasında verilen beraat kararı, 5 Nisan günü 
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Karar, Mayıs ayı ortalarında 
avukatlara tebliğ edildi. 

Oy birliği ile alınan bozma kararında özetle şöyle denildi: 

“Hükme esas alınan deliller ile dosya kapsamında bulunmasına rağmen gerekçeli kararda 
zikredilmediğinden zımnen reddedildiği değerlendirilen delillerin genel soyut ifadelerle açıklanması 
ve/veya hiç tartışılmaması yerine, istinaf denetimine olanak verecek şekilde iddiaya konu olaylar 
bakımından ayrı ayrı tartışılıp değerlendirilmesi ve açıkça karar yerinde gösterilmesi gerektiğinin 
gözetilmemesi…” 

Kararda ayrıca, olaylarda ele geçirilen kovan ve mermi çekirdeklerinin “menşei, kullanımlarına ilişkin 
aidiyetleri, bunların ve diğer maddi olguların birbirleri ile ilişkisi, itham edilen failler, hedef alınan 
maktuller, organizasyon, oluş ve netice itibariyle olaylar arasında bir irtibat bulunup bulunmadığının 
değerlendirilmediğine” dikkat çekildi. 

Davada, Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan Akça, Ziya 
Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur Şahin, 
Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin 
Güven, Muhsin Korman yargılanıyor. 

 

Kuşkulu Asker Ölümleri:  

Davalar: 

Jandarma Er Osman Özçalımlı İzmir Aliağa Kapalı Cezaevinde (31 Temmuz 2020) kuşkulu bir 
biçimde ölümü nedeniyle bir asker hakkında dava açıldı, 25 asker hakkında ise takipsizlik kararı 
verildi. Özçalımlı Ailesinin “Resmi belgede sahtecilik”, “Görevi ihmal”, “İntihara yönlendirme” ve 
“İhmali davranışla kasten öldürme” nedeniyle üç asker hakkındaki suç duyurusunda da İzmir Aliağa 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verildi.  

Savcılık kararında, Osman Özçalımlı psikolojik sorunlarının olduğu ancak amirlerinin muayeneyi 
bayram sonrasına bırakmasının “görevi ihmal suçu” oluşturduğu belirtildi. Soruşturmada tabur 
komutanlığında uzman jandarma olarak görev yapan A.U.’nın, Özçalımlı’nın ölümünden önce 
hazırladığı iddia edilen belgenin olaydan sonra hazırlandığı da ortaya çıktı.  

İddianamede, A.U.nun “Görevi ihmal” suçlamasıyla cezalandırılması istendi. Dava, Aliağa Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülecek.  
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Nefret Suçları/Sivil Çatışmalar: 2 

Tatil için Mersin’e gelen bir aile 14 Mayıs günü Bozyazı İlçesinde ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 

Olayda, Muştaq Mahmood Kareem ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. 

Muştaq Mahmood Kareem, Savcılık ifadesinde olayı şöyle anlattı:  

“Keskin bir viraja girdik(…). Siyah renk araç ile benim aracım çarpıştı(…) Araçtan inen şahıslardan 

birinin(…) ‘Burası Anadolu toprağı burası Türkiye, sen bizim topraklarımızda ne yaptığını sanıyorsun’ 

dediğini anladım(…) İlk saldıran bu kişiydi. Eşim ve üç çocuğum araçta oturuyorlardı. Bana üç erkek 

saldırdı(…) Bu sırada eşim ve oğlum araya girmek için araçtan indi. Saldırganlardan birinin oğluma 

doğru koştuğunu gördüm. Fakat darp edip etmediğini görmedim(…) Kavga esnasında başıma taş 

ile darbe aldıktan sonra uçurumdan atmaya çalıştılar. İttiler fakat ben bariyerlerden tutundum. Bu 

esnada beni darp etmeye devam ettiler(…) Bundan sonra bayılmışım.” 

Irkçı saldırı nedeniyle gözaltına alınan M.F.O. ve M.B. “kasten öldürmeye teşebbüs”, “mala zarar 

verme”, “halkı kin ve nefrete teşvik etme” gerekçeleriyle tutuklandı; bir kişi ise adli kontrol şartıyla 

serbest bırakıldı. 

Mülteciler: 

Davalar 

Van Gölü’nde 27 Haziran 2020 tarihinde batan bir teknede 61 mültecinin (ikisi çocuk) ölümü 

nedeniyle 7'i tutuklu 12 kişi hakkında açılan davaya 3 Mayıs günü devam edildi. Van 7. Ağır Ceza 

Mahkemesinde yapılan duruşmada, "nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma" ve "Bilinçli taksirle birden 

fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçlamalarıyla yargılanan tutuklu kişilerden 6'sı tahliye edildi. 

Kadın Cinayetleri:  

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre, Mayıs ayında -en az- 17 kadın erkekler 

tarafından öldürüldü. Raporda, 20 kadının ölümünün de kuşkulu olduğu belirtildi. 

Bianet’in hazırladığı “Erkek Şiddeti Çetelesine göre ise Mayıs ayında 18 kadın öldürüldü. Çeteleye 

göre, erkekler Mayıs ayında -en az- 67 kadına şiddet uyguladı, -en az- 16 kız ve oğlan çocuğunu 

istismar etti, -en az- 9 kadına tecavüz etti, -en az- 13 kadını taciz etti, 54 kadını da seks işçiliğine 

zorladı. 

İş Cinayetleri: 232 

Mayıs Ayında 232 işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren işçilerden 3’nün çocuk, 

20’nin kadın, 3’nün de göçmen/mülteci olduğu belirlendi. 

Mayıs Ayında önce “tam kapanma” sonra “kısıtlamaların esnemesi” denirken Türkiye’de her gün 

çalışmak zorunda olan milyonlarca işçi için değişen bir şey olmadı. Kapanma döneminde E-Devlet 

üzerinden 3 milyon 21 bin 778 ‘Çalışma Muafiyet İzni Belgesi’ düzenlendi. İşçiler, toplu taşımada, 

fabrikalarda, şantiyelerde, depolarda, marketlerde, atölyelerde, tarlalarda, bürolarda çalıştı, çalışmak 

zorunda bırakıldı.  
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İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 

İşkence Olayları: 219 

 

Mayıs Ayında 3’ü çocuk -en az- 38 kişi (Mezopotamya Haber Ajansı muhabiri Lezgin Tekay) 

gözaltında ya da gözaltı merkezleri dışında güvenlik güçlerinin işkencesine maruz kaldığını basına 

açıkladı, işkence gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu ve/veya insan hakları örgütlerine başvurdu.  

Mayıs ayında düzenlenen eylem ve gösterilerde de -en az- 181 polisin fiziksel şiddetine maruz kaldı.  

Ancak, toplantı ve gösterilerde dövülerek, gaz sıkılarak, ters kelepçe takılarak gözaltına alınanlar ile 

işkence gördüğü halde bunu açıklamayan, suç duyurusunda bulunmayanlar dikkate alındığında 

gerçek sayının bunun çok üzerinde olduğu ortaya çıkmaktadır. 

 

Cezaevinde Ölüm: 5 

 

A.T.; Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi, 1 Mayıs, Kanser… 

E.Ö.; Alanya L Tipi Cezaevi, 2 Mayıs, Covid-19… 

E.K.;Silivri Cezaevi, 12 Mayıs, Covid-19… 

Ş.V.; Kocaeli 2 Nolu T Tipi Cezaevi, 13 Mayıs, Covid-19… 

 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele Olayları: 87 

 

Mayıs Ayında, cezaevlerinde ya da götürüldükleri hastane ve adliyelerde fiziksel şiddete maruz kalan 
çok sayıda tutuklu ve hükümlüye ilişkin haberler basında ve insan hakları örgütlerinin çalışmalarında 
yer aldı. Bu çerçevede, -en az- 87 kişinin fiziksel/psikolojik şiddete maruz kaldığı, isteği dışında 
başka cezaevine gönderildiği, sağlık hakkının engellendiği, beslenme, yatak, sıcak su, iletişim 
haklarının verilmediği belirlendi. 

Ancak, cezaevleri ile haberleşme olanaklarının zorluğu, mahkumların yaşadıklarını aktarmalarının 
engellendiği dikkate alınınca, şiddet görenlerin sayısının bunun çok üzerinde olduğu anlaşılacaktır. 
Ayrıca, cezaevlerinde ayakta sayım uygulaması, sevk ve nakillerde çift kelepçe zorlaması gibi 
uygulamaların da fiziksel şiddet başlığı altında ele alınması gerekmektedir. Bunların dışında 
cezaevlerinde, yasaklama kararı olmamasına karşın kitap, gazete ve dergilerin verilmemesi, görüş, 
havalandırma ve sosyal etkinliklerin keyfi bir biçimde kısıtlanması, hastane sevklerinin 
gerçekleştirilmemesi gibi birçok sorun yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Bu nedenlerle 
cezaevlerinde fiziksel ve/veya psikolojik şiddete maruz kalan, hakları keyfi bir biçimde ellerinden 
alınan tutuklu ve hükümlülerin gerçek sayısını vermenin olanağı bulunmuyor.  
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DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

Gözaltına Alınan, Tutuklanan Gazeteciler, Yazarlar:  

 

Mayıs Ayında, -en az- 3 gazeteci (Ceylan Şahinli, Lezgin Tekay, Ersin Özgül) gözaltına alındı. 

Ancak toplantı ve gösteriler sırasında yaşanan kısa süreli gözaltılar ya da kamuoyuna yansımayan 

olaylar olduğu da unutulmamalıdır.  

Davalar: 

Mayıs Ayında -en az- 2 gazeteci (Deniz Yücel, Eren Tutel) hakkında dava, 2 gazeteci (Gökhan Biçici, 

Baransel Ağca) hakkında soruşturma açıldı. Davalarda -en az- 1 gazeteci (Ruhi Karadağ [SM]) 

hapis/para cezasına mahkum edildi, 1 gazeteci (Melis Alphan [SM]) beraat etti, 1 gazeteci (Mehmet 

Aslan) tahliye edildi. [SM: Sosyal Medya] 

Bağımsız Gazetecilik Platformu verilerine göre cezaevinde -en az- 67 gazeteci bulunuyor. 

 

Emniyet Genel Müdürlüğü Genelgesi:  

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 27 Nisan günü yayımlanan genelge Mayıs Ayında çeşitli eylem 

ve gösterilerde uygulandı.  

Gazeteci Sultan Eylem Keleş, 1 Mayıs Günü Taksim’e çıkmak isteyenlere polis müdahalesini 

görüntülerken alandan uzaklaştırıldı. Ankara’da ise eylemcilere müdahaleyi izleyen Yol TV Muhabiri 

Özge Uyanık’ın telefonunu yere atan polisler görüntüleri de silmeye çalıştı. 

İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto amacıyla İstanbul’da 27 Mayıs Günü düzenlenen eylemin 

ardından bir öğrenciyi taşıdığı pankartı gerekçe göstererek gözaltına alan polis, haber takibi yapan 

gazeteciler Derya Saadet ve Fatoş Erdoğan’ı engelledi. Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesini 

gerekçe gösteren polis, gazetecileri alandan uzaklaştırmaya çalıştı. 

 

 

Toplatma, Erişim Engelleme Kararları:  

 

Erişim Engelleme Kararları: 19 

 

* kirsehirhaberturk.com, sozcu.com.tr (Aksaray 1. Sulh Ceza Hakimliği); 

* birgun.net, artigercek.com (Van İpekyolu İlçesinde bir kişinin Kaymakam’ın karşısında ayağa 

kalkmadığı gerekçesiyle fiziksel şiddete maruz kalması, Van 3. Sulh Ceza Hakimliği); 

*cumhuriyet.com.tr, gercekgundem.com, yurtgazetesi.com.tr (Manisa Alaşehir Sulh Ceza 

Hakimliği)… 
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BİK Kararları: 1 

 

• Evrensel (Ceren Sözeri imzalı “Vatan destan yazmış halk nefes alamıyor” başlıklı yazı), 5 
gün ilan ve reklam kesme cezası (Bununla birlikte Evrensel’e verilen ilan ve reklam kesme 
cezaları 103 güne ulaştı)… 
 

•  (…)hükümet yanlısı yayın yapan gazetelere geçen yıl yaklaşık yüzde 78’lik oranla BİK’ten 
141 milyon 932 bin TL'nin üzerinde kamu kaynağı verildi. Sözcü ve Cumhuriyet’in arasında 
bulunduğu 9 muhalif gazete ise resmi ilanların ancak yüzde 22'ni alabildi. Buna karşılık 
gazetelere verilen ilan kesme cezaları 2020’de yüzde 150 artış gösterdi. Ulusal gazetelere 
verilen cezaların yüzde 97'i BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü'ye kesildi. 
 

• (…) BİK, 2020’de 416 milyon 182 bin TL tutarında ilan ve reklam dağıttı. Bunun 182 milyon 
492 bin 436 lirası ulusal yayın yapan 30 gazeteye gitti. Hükümet destekçisi yayın yapan 
ulusal gazeteler yaklaşık yüzde 78’lik payla BİK’ten 141 milyon 932 bin liranın üzerinde 
para alırken destekçi olmayan, muhalif gazeteler resmi ilanla verilen kamu kaynağının 
sadece yüzde yaklaşık 22'ni alabildi. 
 

• Resmi ilanlar yoluyla kaynak aktarılan gazeteler arasında Turkuvaz ve Demirören Grubu 
gazeteleri büyük farkla ön sırada yer aldı. Bu toplam içinde Turkuvaz Medya Grubunun 
aldığı pay, 33 milyon 519 bin liranın üzerinde. Yani Turkuvaz Medya’nın 3 gazetesi, resmi 
ilan yoluyla dağıtılan toplam kamu kaynağının yüzde 18,37'ne sahip oldu. 
 

• Demirören Medya Grubu ise, gazetelerdeki genel toplam içinde 33 milyon 165 bin 512 
liralık TL pay aldı. Turkuvaz ve Demirören gruplarının 3’er gazetesi, 30 gazetenin aldığı 
toplam resmi ilan bedelinin yüzde 36,54'ünü elde etti.  

 

Düşünce Suçuna İlişkin Gelişmeler: 

 

Mayıs Ayında konuşmaları, yazıları ya da düşünceyi ifade özgürlüğü kapsamındaki etkinlikleri 

nedeniyle yargılanan -en az- 3 kişi (Selahattin Demirtaş, Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bulunan 

Azadiya Welat Yazı İşleri Eski Müdürü İsmail Çoban) hapis/para cezasına mahkm edildi. -En az- 5 

kişi gözaltına alındı. 

 

Sosyal Medya Paylaşımları Nedeniyle Gözaltına Alınanlar, Tutuklananlar: 

 

Mayıs Ayında sosyal medya paylaşımları nedeniyle biri çocuk -en az- 7 kişi gözaltına alındı, 1 kişi 

(Taylan Kulaçoğlu) tutuklandı. -En az- 1 kişi (CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu) hakkında da 

soruşturma açıldı… 

Ancak, sosyal medya paylaşımlarına ilişkin basın yayın organlarından derlenen bu verilerin gerçek 

durumu yansıtmaktan çok uzak olduğu unutulmamalıdır.  
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Yargılanan Parti ve Belediye Yöneticileri: 

 

Mayıs Ayında parti, belediye, sendika ve derneklerin yüzlerce üye ve yöneticisi gözaltına alındı, 27 

kişi de tutuklandı. -En az- 1 belediye eş başkanı (Iğdır, Yaşar Akkuş), milletvekili, örgüt yöneticisi de 

hapis/para cezasına mahkum edildi, -en az- 2 kişi tahliye edildi.  

 

 

TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

 

Mayıs ayında, polisin zor kullanarak müdahale ettiği basın açıklaması, bildiri dağıtma, protesto 

eylemi gibi -en az- 56 etkinlik ve eylemde (1 Mayıs, Furkan Vakfı, Rize/İkizdere, Boğaziçi 

Üniversitesi) -en az- 618 kişi (394 kişi 1 Mayıs eylemleri) gözaltına alındı, -en az- 6 kişi tutuklandı. 

Ay içinde, -en az- 7 etkinlik, basın açıklaması, toplantı, gösteri, festival, tiyatro ya da film gösterimi 

valilikler, kaymakamlıklar tarafından engellendi, yasaklandı.  

Mayıs ayında 4 ilde değişik sürelerle tüm eylem ve etkinlikler yasaklandı:  

Van (4 Mayıs itibarıyla 15 gün; 19 Mayıs itibarıyla 15 gün; 21 Kasım 2016 tarihinden bu yana 

uygulanan yasak kesintisiz 1.654 güne ulaştı); 

Hakkari (17 Mayıs itibarıyla 15 gün); 

Rize (17 Mayıs itibarıyla 15 gün): 

İzmir (26 Mayıs itibarıyla 7 gün); 

1 Mayıs: Pandemi ve 1 Mayıs’ın bu yıl sokağa çıkma yasağı uygulanan cumartesi gününe denk 

gelmesi nedeniyle 1 Mayıs İşçi Bayramı sendikalar tarafından açık alanda kutlanmadı. Çeşitli 

kentlerde 1 Mayıs kutlaması yapmak isteyenler ise polis tarafından zor kullanılarak engellendi… 
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Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs günü Türkiye çapında 394 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 1 

Mayıs günü İstanbul’da yapılan eylemlerde gözaltına alınan 255 kişiye toplam 888 bin TL idari para 

cezası verildiği öğrenildi. 
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