
 

   
 

   

  



 

   
 

   

Ankara’da Kadın ve LGBTİ+’ların Toplanma ve Gösteri Hakkına Yönelik Müdahaleler 

Raporu 

 

1 Temmuz 2021-25 Kasım 2022 

 

 

 

Giriş 

 

I. Türkiye Genelinde Kadın ve LGBTİ+’ların Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne 

Yönelik Müdahaleler 

 

II. Ankara’da Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleler 

 

- Her Dört Eylemden Üçüne Polis Müdahale Etti, 9 Eylemde 143 kişi Gözaltına 

Alındı  
- Aile Aramaları, Polis Tacizi  
- Aile Aramaları ve Polis Tehdidine Cezasızlık 
- Yabancıların Toplanma Hakkına Yönelik Müdahaleler/Sınırdışı Tehdidi 
- Basına Yönelik Müdahaleler 
- Kadın ve LGBTİ+’lara Yönelik Yargısal Taciz  
- Burs Kesintileri, Kadın Hareketinin Öznelerinin Tehdit ve Kriminalize Edilmesi  
- Kadınların Devam Eden Yargılamaları ve Devam Eden Cezasızlık  

 
III. SONUÇ YERİNE  



 

   
 

   

GİRİŞ 

 

Türkiye’de toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına yönelik müdahaleler; çeşitli kesimlere 

karşı sistematik olarak devam etmektedir. İktidarın kadın ve LGBTİ+ düşmanı politikalarla 

kendi varlığını korumaya çalıştığı bir süreçte kadın ve LGBTİ+’lar, bu şiddetin doğrudan hedefi 

olmaktadır.  

 

İfade ve örgütlenme özgürlüğünün özel bir görünümü mahiyetinde olan ve sistematik şekilde 

devam eden müdahalelerle işlevsiz kılınmaya çalışılan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme 

hakkı, bilindiği gibi; yurttaşların barışçıl eylemlerle kamusal alanda yer alarak ortak kanaat ve 

irade oluşturma süreçlerine etkide bulunabilmesini ve bu yolla diğer özgürlüklerin de güvence 

altına alınabilmesini sağlamaktadır. 

 

Ancak eşitlik ve özgürlük talebiyle sokağa çıkan kadın ve LGBTİ+’lara yönelik devlet şiddeti; 

bu hakkın kullanımını sistematik şekilde engellemeye ve/veya sınırlandırmaya devam 

etmektedir. Son olarak 25 Kasım’da İstanbul Taksim’deki yasaklama kararı, polis kuşatması ve 

herşeye rağmen Taksim’in farklı noktalarında buluşan kadınlara yönelik polis şiddeti, devlet 

şiddetinin alabileceği boyutları bir kez daha göstermiştir.  

 

Toplumsal Hukuk Kadın olarak; kadın hareketini bastırmaya yönelik devlet şiddetini, iki yıldır, 

Ankara özelinde gerçekleşen müdahalelerin çok yönlülüğüne dair verilere yoğunlaşarak izliyor 

ve raporluyoruz.  

 

22 Kasım 2020 tarihinde yayınladığımız “Las Tesis Eylemleri ve Eylemlerde Kadınların 

Toplanma ve İfade Özgürlüğüne İlişkin Müdahaleler” başlıklı raporumuzda; kadınların şiddete 

karşı mücadelesinde dünyada yayılan bir eylem biçimi olan Las Tesis eylemlerine müdahaleleri 

ve bu eylemlerden sonra başlayan hukuki süreçleri ele almıştık1. 

 

5 Kasım 2022 tarihinde açıkladığımız “İstanbul Sözleşmesi Eylemlerinde Yaşanan Hak 

İhlalleri ve Cezasızlık Raporu” başlıklı raporumuzda; İstanbul Sözleşmesinin feshinin AKP 

Merkez Yürütme Kurulunda ele alınacağı söylenen 5 Ağustos 2020 tarihi ile fesih kararının 

yürürlüğe gireceği ilan edilen 1 Temmuz 2021 tarihi arasında gerçekleşen eylem, müdahale ve 

hak ihlalleri ile müdahalelere ilişkin suç duyurusu ve şikayet süreçleri sonucunda 

karşılaştığımız cezasızlık politikalarına yer vermiştik2.  

 

Raporları yayınlama amacımız; Toplumsal Hukuk Kadın olarak doğrudan katılımcısı 

olduğumuz Ankara’daki eylem süreçlerine yönelik müdahalelerin ve bu müdahalelerle ilgili 

cezasızlık politikasının bilançosunu çıkarmaktı. Toplumsal muhalefetin müdahalelerle 

bastırıldığı bir dönemde kadınların devam eden eylemlerine yönelik polis şiddeti ve yargısal 

tacizin sistematikliğini kayda geçirmenin, görünür kılmanın, şiddeti ve şiddet faillerini ifşa 

etmenin devlet şiddetine karşı mücadelede önemli bir yeri olduğu düşüncesindeyiz. Raporlama 

çalışmamızın, diğer raporlamalarla birlikte müdahalelerin kadın ve LGBTİ+’ların ifade ve 

                                                      
1 https://toplumsalhukuk.net/turkiyede-las-tesis-eylemlerine-yonelik-mudahaleler/  
2 https://sendika.org/2021/11/toplumsal-hukuk-kadindan-istanbul-sozlesmesi-eylemlerinde-hak-ihlalleri-

raporu-kadinlar-ve-lgbtilar-geleceklerini-tek-adamlarin-belirlemesine-izin-vermeyecek-635828/  

https://toplumsalhukuk.net/turkiyede-las-tesis-eylemlerine-yonelik-mudahaleler/
https://sendika.org/2021/11/toplumsal-hukuk-kadindan-istanbul-sozlesmesi-eylemlerinde-hak-ihlalleri-raporu-kadinlar-ve-lgbtilar-geleceklerini-tek-adamlarin-belirlemesine-izin-vermeyecek-635828/
https://sendika.org/2021/11/toplumsal-hukuk-kadindan-istanbul-sozlesmesi-eylemlerinde-hak-ihlalleri-raporu-kadinlar-ve-lgbtilar-geleceklerini-tek-adamlarin-belirlemesine-izin-vermeyecek-635828/


 

   
 

   

örgütlenmesi üzerindeki uzun vadeli etkilerini gözlemlememize de olanak sağlamasını 

umuyoruz.  

 

Bu yıl 25 Kasım öncesinde Ankara’da toplanma hakkına yönelik müdahaleler hızla devam 

ederken 25 Kasım 2021’den 25 Kasım 2022 tarihine kadar toplanma, örgütlenme ve ifade 

özgürlüğüne yönelik müdahaleleri raporlaştırmayı planladık. Ancak bir önceki raporumuz 1 

Temmuz 2021 tarihine kadar olan eylem ve etkinliklere yönelik müdahaleleri içerdiğinden 

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararının yürürlüğe girdiği belirtilen 1 Temmuz 2021 tarihi ile 25 

Kasım 2021 tarihleri arasını da ayrıca inceleme gereği gördük.  

 

İzleme çalışmalarımız sırasında Türkiye genelindeki kadın ve LGBTİ+’ların toplanma ve 

gösteri hakkına yönelik müdahalelerin 8 Mart, 25 Kasım ve Onur Yürüyüşlerinde 

yoğunlaştığını gözlemledik. Bu dönemlerde yaşanan hak ihlallerine ilişkin TİHV, İHD, Kaos 

GL ve SPOD’un yayınlanan ayrıntılı raporları bulunduğundan raporumuzda, ilgili raporlarda 

yer alan kimi verilere şiddetin yaygınlığını göstermek bakımından yer vererek, Ankara’daki 

eylemlere yönelik ihlalleri inceledik. Diğer iki raporumuzda olduğu gibi bu raporda da veri 

kaynağı olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinin farklı alanlara özgülenen raporları ile web 

sitelerinde yer alan çalışmalarını, Ankara Kadın Platformu ve Kadın Savunma Ağı’nın sosyal 

medya hesaplarını, basın taramasından elde ettiğimiz verileri ve Toplumsal Hukuk Kadın 

olarak izlediğimiz soruşturma ve kovuşturma süreçlerine ilişkin verileri kullandık.   



 

   
 

   

 

I. Türkiye Genelinde Kadın ve LGBTİ+’ların Toplanma ve Gösteri 

Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleler 

 

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği’nin yayınladığı “Verilerle 2022 Yılında 

Türkiye’de İnsan Hakları İhlalleri” başlıklı ortak raporunda belirtildiği üzere 2022 yılı da tıpkı 

önceki yıl gibi toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı açısından kısıtlama ve ihlallerin 

kural; özgürlüklerin kullanımının ise istisna olduğu bir yıl olmuştur. 

 

Kadın ve LGBTİ’lerin toplanma ve gösteri özgürlüğüne yönelik müdahalelerin 25 Kasım, Onur 

Yürüyüşleri ve 8 Mart süreçlerinde yaygın olduğu görülmektedir. TİHV Dokümantasyon 

Merkezi’nin tespitlerine göre 2022 yılının ilk 11 ayında; 

 

Kadın ve LGBTİ+ hakları için yapılmak istenen 30 barışçıl toplantı ve gösteriye müdahale 

edilmiş, 35’i çocuk en az 1032 kişi gözaltına alınmış, en az 6 kişi yaralanmıştır, 

 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında yapılan 4 barışçıl toplantı ve gösteriye kolluk 

kuvvetleri müdahale etmiş, 1’i çocuk 83 kişi gözaltına alınmıştır, 

 

Onur Ayında 2 üniversitede 3 etkinlik yasaklanmıştır. 3 il ve 3 ilçede mülki idare amirleri tüm 

eylem ve etkinlikleri 7-30 gün arasındaki sürelerle yasaklamıştır. 1 ilde etkinlikler; valinin 

açıklamaları ve fobik tehditler sonucunda iptal edilmiştir. Onur yürüyüşlerine yönelik kolluk 

kuvvetleri tarafından yapılan 7 müdahale sonucu 34’ü çocuk en az 526 kişi işkence ve kötü 

muamele ile gözaltına alınmıştır.  

 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü için yapılacak 5 etkinlik 

yasaklanmış ve engellenmiştir. Bu kapsamda yapılmak istenen 9 barışçıl toplantı ve gösteriye 

kolluk kuvvetleri müdahale etmiş, en az 388 kişi gözaltına alınmış, 7 kişi adli kontrol şartıyla 

serbest bırakılmış, en az 3 kişi yaralanmıştır3.   

                                                      
3 https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/10_Aralik_2022_IHD_TIHV_Veriler.pdf  

TİHV 8 Mart 2022 Hak ihalleri :https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/9-mart-2022-gunluk-insan-haklari-raporu/  
https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/8-mart-2022-gunluk-insan-haklari-raporu/  
TİHV 2022 Onur Yürüyüşleri Hak İhlalleri 
https://tihv.org.tr/ozel-raporlar-ve-degerlendirmeler/2022-onur-ayi-etkinliklerine-yonelik-hak-ihlalleri/  
TİHV 25 Kasım 2022 https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/26-28-kasim-2022-gunluk-insan-haklari-raporu/ 
 

https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/10_Aralik_2022_IHD_TIHV_Veriler.pdf
https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/9-mart-2022-gunluk-insan-haklari-raporu/
https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/8-mart-2022-gunluk-insan-haklari-raporu/
https://tihv.org.tr/ozel-raporlar-ve-degerlendirmeler/2022-onur-ayi-etkinliklerine-yonelik-hak-ihlalleri/
https://tihv.org.tr/gunluk-ih-raporlari/26-28-kasim-2022-gunluk-insan-haklari-raporu/


 

   
 

   

 

II. Ankara’da Toplanma ve Gösteri Özgürlüğüne Yönelik Müdahaleler 

 

1 Temmuz 2021-25 Kasım 2022 tarihleri arasındaki 17 aylık sürede Ankara/Kızılay bölgesi ile 

İstanbul Sözleşmesi duruşmaları nedeniyle Danıştay önünde, Çilem Doğan Duruşması 

nedeniyle Yargıtay önünde ve ayrıca ODTÜ’de düzenlenen 50 açıklama/eylem tespit ettik. Bu 

eylem ve etkinliklerin listesine, kronolojik olarak ekte yer verdik.  

 

Her Dört Eylemden Üçüne Polis Müdahale Etti, 9 Eylemde 143 kişi Gözaltına Alındı  
 

1 Temmuz 2021-25 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen 50 eylemin 10 tanesi kapalı 

basın toplantısı olarak gerçeklemiştir. Ankara’da özellikle devletin kadın hareketine yönelik 

siyasi operasyon biçimini alan müdahalelerine karşı yapılan eylem/etkinliklerin “basın 

toplantısı” olarak gerçekleştirilmesi tercihinde polis şiddetinin belirleyici olup olmadığının 

ayrıca değerlendirme konusu yapılması gerektiği kanaatindeyiz.  

 

40 eylemden 25’ine çeşitli şekillerde polis müdahalesi ve engellemesi gerçekleşmiştir. 

Müdahale edilmeyen eylemlerin sadece 7 tanesini Ankara Kadın Platformu veya kadın ve 

LGBTİ+ örgütleri tarafından önceden çağrısı yapılan eylemler oluşturmaktadır. “Müdahale 

edilmeyen” grubuna aldığımız diğer 8 eylemin 2’si İstanbul Sözleşmesi Duruşmaları öncesinde 

Danıştay binası önünde, biri Çilem Doğan Davası sonrasında Yargıtay binası önünde, biri kadın 

avukatların Baronun da katılımıyla yaptığı yürüyüş şeklinde gerçekleşti. Diğer 3 eylemin 

önceden açık duyurusu yapılmayan açıklama/eylemler olduğu görülmektedir.  

 

Kadın örgütlerinin sosyal medya hesaplarından çağrısı yapılan eylemlerin dörtte üçüne çeşitli 

şekillerde müdahale edildiği görülmüştür. Duyurusu yapılan eylemlere doğrudan polis 

müdahalesi olmadığında dahi Sakarya bölgesinin ortamı terörize edecek şekilde polis 

ablukasına alınması, çevik kuvvet polisleri dışında eylemcilerin hemen yanında kalabalık sivil 

polis gruplarının bulunması gibi faktörlerin katılımı sınırlandırıcı etkisinin ayrıca kayda 

geçmesi gerektiği kanaatindeyiz. 

 

Ulaştığımız verilere göre polisin çeşitli biçimlerde müdahale ettiği 25 eylemden 9’unda gözaltı 

olmuş, toplam 143 kişi gözaltına alınmıştır4. Polis müdahalesi; toplanmaya izin vermeme, 

toplanma alanından fiziki müdahaleyle uzaklaştırarak kapalı alanda toplantı yapmaya zorlama, 

konuşmaya/afişe müdahale şeklinde polis tacizi, miting alanının değiştirilmesi, dövizlerin alana 

alınmaması, yakın mesafeden fotoğraf ve video çekimi yapılması gibi biçimlerde de 

gerçekleşmiştir.  

 

Ek olarak sunduğumuz kronolojik eylem listesi, polis müdahalesinin hukuk tanımazlığını ve 

keyfiliğini göstermektedir.  

 

Las Tesis Eylemleri ve İstanbul Sözleşmesi Eylemlerine ilişkin raporumuzda, bu hukuk 

tanımazlığın ve keyfiliğin; OHAL yasaklamalarının ve Covid yasaklamalarının uygulanıp 

uygulanmaması şeklinde kendisini gösterdiği belirtilmiştir. 

                                                      
4 Ek/1-10-14-19-20-31-40-47-50 



 

   
 

   

 

İstanbul Sözleşmesi duruşmaları sırasındaki müdahaleler; polisin toplanma ve gösteri yapma 

hakkına yönelik keyfi tutumunun örneklerinden biridir. 28 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen 

ilk grup duruşmada yüzlerce kadın Danıştay binasına girdikten sonra polis bir grup kadına 

kimyasal gaz da kullanılarak müdahale etmiştir. 23 Haziran’da görülecek duruşmalar öncesinde 

polis, 28 Nisan, 7 Haziran ve 14 Haziran’da kadınların buluşarak açıklama yaptığı alanda 

açıklama yapılmasını bu kez engellemiştir.  

 

LGBTİ+lara dönük nefret söylemleri devlet politikası haline getirilirken, toplantı ve gösteri 

yürüyüşü yapmak isteyen LGBTİ+lara bu gösteri eylemleri sırasında kolluk tarafından yoğun 

olarak kötü muamele ve işkence uygulanmaktadır. Eylemlerde gökkuşağı renklerindeki 

şemsiyelere dahi müdahale edildiği, LGBTİ+ varoluşun kendisini reddeden ayrımcı 

uygulamaların sergilendiği görülmektedir. Türkiye genelinde olduğu gibi Ankara’da da “Büyük 

Aile Buluşması” adıyla, ayrımcılık ve nefret içeren eylemlere izin verilirken yine Ankara’da da 

2022 Ankara Onur Yürüyüşüne ve ODTÜ Onur Yürüyüşüne müdahale edilmiş, her iki eylemde 

toplam 85 kişi işkence ile gözaltına alınmıştır. 22 Ekim 2022’de Ankara’da bir grup, LGBTİ+ 

karşıtı “nefret yürüyüşü” düzenlemiş, bu sırada Ulus Anafartalar Caddesi 2 saat trafiğe 

kapatılmıştır. Toplanma ve gösteri yapma özgürlüğüne yönelik müdahalelerin ayrımcılık 

boyutunu kayda geçmek gerekmektedir. 

 

 

Aile Aramaları, Polis Tacizi  

 

İstanbul Sözleşmesi eylemlerinde olduğu gibi bu dönemde de, eylemlere katılan kadınların 

aileleri; eylemi ve katılımcıları aileler nazarında kriminalize etmeye ve kadın ve LGBTİ+’ları 

sindirmeye yönelik olarak Ankara Emniyeti tarafından telefonla aranmaya devam edilmiştir. 

Eyleme katılanların ve ailelerinin polis tarafından aranması ile ilgili olarak yapılan suç 

duyuruları sonucunda telefon aramalarının “Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele 

Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Müdürlüğün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 

yürütülen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında "Güvenli Hayat, Güvenli 

Gelecek" (Aile Görüşmeleri ) projesi” kapsamında yapıldığı öğrenilmiştir.  

 

Raporumuzda yer verilen iki basın toplantısı ve adliye önündeki bir açıklama bu arama ve polis 

tacizi ile ilgili gerçekleştirilmiştir5. Mor Dayanışma’nın 1 Aralık tarihli “Geçinemiyoruz” 

eyleminde gözaltına alınan kadınlara yönelik devam eden polis şiddeti ile ilgili 13 Aralık 2021 

tarihinde, İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi’nde kadın örgütlerinin katılımıyla basın 

açıklaması yapılmıştır. Açıklamada; gözaltına alınan kadınların daha sonra polis tarafından 

yolunun kesildiği, iş yerlerine gidilerek tehdit edildikleri ve aile üyelerinden özellikle baba, eş, 

erkek kardeşlerin aranarak taciz ve tehditlerde bulunmaya devam edildiği belirtilmiştir. Son 

yılların en kitlesel 8 Mart eyleminin ardından Kadın Savunma Ağı’ndan kadınların ailelerinin 

Ankara Emniyeti tarafından aranması üzerine Kadın Savunma Ağı’nın çağrısıyla kadın 

örgütleri ve feminist örgütler Mor Mekan’da açıklama yapmıştır. 1 Mayıs Mitingi, 8 Mart 

Eylemleri ve ODTÜ Devrim Yürüyüşüne katılan üniversitelilerin ailelerinin Ankara Emniyeti 

                                                      
5 Ek/12-25-29 



 

   
 

   

tarafından aranması ile ilgili Üniversiteli Feminist Kolektif ve Öğrenci Kolektifleri tarafından 

suç duyurusu yapılmıştır. Raporumuzun kapsamındaki son eylem olan 25 Kasım 2022 

eyleminden sonra da aile aramaları devam etmiştir.  

 

Polisin, Kadın Hareketi içerisinde yer alan ve kadın eylemlerine katılan kadınlara yönelik 

kaçırma, arama, tehdit, kriminilizasyon çabalarının tamamının suç duyurusuna konu olmadığı 

bilinmektedir. Polisin telefon aramalarıyla sınırlı kalmayarak işyeri “ziyareti” de dahil olmak 

üzere baskısını sürdürdüğü; yapılan suç duyurusu üzerine Emniyetin verdiği yanıtla kayda 

geçmiştir.  

 

Kadın hareketine yönelik arama ve diğer baskı yöntemlerinin İnsan Hakları Derneği ve Türkiye 

İnsan Hakları Vakfının 2022 hak ihlalleri raporuna yansıyan verilerle birlikte değerlendirilmesi 

gerekmektedir. Raporda kimi sayısal verilerle birlikte “Ayrıca, 2022 yılında başta üniversite 

öğrencileri, gazeteciler ve politik aktivistler olmak üzere çok sayıda kişinin kayıt dışı biçimde 

gözaltına alınarak baskı ve tehdit yöntemleriyle ajanlaştırılmaya çalışıldığı”6 bilgisine yer 

verilmiştir. 

 

Aile Aramaları ve Polis Tehdidine Cezasızlık 

 

Polis aramasıyla ilgili yapılan suç duyurularının tespit edebildiğimiz ikisiyle ilgili Ankara 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takipsizlik kararı verilmiştir. Kararlarda,  "Emniyet Genel 

Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde, Müdürlüğün Terörle 

Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) 

kapsamında "Güvenli Hayat, Güvenli Gelecek" (Aile Görüşmeleri ) projesinde, hedef kitle 

içerisinde değerlendirilen şahıslar ve aileleri ile; Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 

hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen hattan aranarak görüşme yapılmak üzere 

Müdürlüğe davet edilmesi, telefonla bilgilendirme yapılması, ikametlerinde ve işyerlerinde 

ziyaret edilerek uzman personellerce kendileriyle görüşme yapılması hususuna yönelik bahse 

konu olayın gerçekleştirildiğinin belirtildiği" bilgisine yer verilmiştir. Demokratik hak 

kullanımını engellemeye yönelik emniyet seferberliği ve “kötü şeyler olabileceği” tehdidinin 

üzeri, “Valilik Oluru ile” gerçekleştiği belirtilerek, örtülebilmiştir7.   

 

Özellikle üniversite öğrencilerine ve gençlere yönelik, ancak gençlerle sınırlı olmayan bu 

uygulamanın, kadın ve LGBTİ+’lar üzerinde aile içi şiddet ve erkek şiddetine maruz kalma 

sonucu doğurabileceği öngörülebilir olmasına rağmen “aile”nin kadın ve LGBTİ+’ları 

denetlemek için devreye sokulduğu, aramalarda eyleme katılanların “terör” örgütleri yanında 

“LGBTİ+” topluluklarıyla da hareket ettikleri belirtilerek “LGBTİ+”ların düşmanlaştırıldığı, 

nefretin devlet eliyle bu biçimiyle de örgütlendiği tespit edilmiştir. 

 

                                                      
6 https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/10_Aralik_2022_IHD_TIHV_Veriler.pdf  
7 İçişleri Bakanlığı 2022 Bütçe Sunuşunda “Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri El Ele Güvenli Geleceğe Projesi” 

kapsamında Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı Koordinesinde «Bilgilendirme Faaliyetleri, Sosyal Faaliyetler ve 
Aile ile Yürütülen Çalışmalar» olmak üzere üç ana başlıkta Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri yürütüldüğü ve 
2021 Yılında 914.715 Kişiye Ulaşıldığı bilgisi yer almakta. 
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/icerikYonetimi/haberler/2021/11/2022_butce_final_kucuk.
pdf  

https://tihv.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/10_Aralik_2022_IHD_TIHV_Veriler.pdf
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/icerikYonetimi/haberler/2021/11/2022_butce_final_kucuk.pdf
https://www.icisleri.gov.tr/kurumlar/icisleri.gov.tr/icerikYonetimi/haberler/2021/11/2022_butce_final_kucuk.pdf


 

   
 

   

Yabancıların Toplanma Hakkına Yönelik Müdahaleler/Sınırdışı Tehdidi 

 

İzleme faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen 10 Haziran ODTÜ Onur Yürüyüşü, 2 Ekim Ankara 

Mahsa Amini eylemleri ve 25 Kasım İstanbul Gece Yürüyüşünde gözaltına alınan yabancılara 

yönelik sınır dışı tehdidi; yabancıların toplanma hakkına ilişkin sistematik bir çalışma yapma 

ihtiyacını görünür kılmıştır. 

 

Ankara’da 10 Haziran 2022’de düzenlenen ODTÜ Onur Yürüyüşünde gözaltına alınanlar 

arasında 1 yabancı öğrenci de bulunmaktadır. Bu kişi vatandaş olan eylemciler serbest 

bırakıldıktan sonra da tutulmaya devam edilmiş ve ertesi gün Akyurt Geri Gönderme 

Merkezi’ne götürülmüştür. Bir gece haksız bir biçimde tutulduktan sonra serbest bırakılmıştır. 

Daha sonra kişi ülkeden ayrılmıştır. 

 

Ankara’da 2 Ekim 2022 tarihinde Sakarya Meydanında düzenlenmek istenen Mahsa Amini 

eyleminde gözaltına alınan 9 kişi arasından, 3 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 2 hem İran 

hem Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 5 kişi ifadelerinden sonra serbest bırakılırken, 4 İran 

vatandaşı bir gece daha Emniyette haksız biçimde tutumuştur. Bu kişiler hakkında henüz bir 

sınır dışı kararı olmamakla birlikte, haklarında kamu davası açılması halinde sınır dışı kararı 

alınması tehdidi devam etmektedir. Aynı gün Ankara’da Ulus’ta Valiliğe yapılan bildirimle 

gerçekleştirilen Mahsa Amini eyleminde alana yabancılar alınmamıştır. Yasada izin 

zorunluluğu bulunmamasına rağmen kolluk alana girmek isteyen yabancıların ayrıca izin 

alması gerektiğini söyleyerek alana girişlerine izin vermemiştir.  

 

İstanbul’da bu seneki 25 Kasım eylemlerinde gözaltına alınanlardan bir Azerbeycan - Kanada 

diğeri İtalya vatandaşı olan iki kadın; İstanbul Selimpaşa Geri Gönderme Merkezinde 

tutulmuştur. Haklarında sınır dışı kararı alınan kadınlar için yapılan idari gözetim kararına itiraz 

kabul edilmiş ve 2 Aralık tarihinde buradan serbest bırakılmışlardır. Ancak sınır dışı kararına 

yapılan itiraz henüz sonuçlanmamıştır8. 

 

Yakın zamanlarda yaşanan bu eylemlerde görüldüğü üzere farklı statülerdeki yabancıların 

toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellendiği, haksız tutma dediğimiz ve hukukta 

doğrudan karşılığı olmayan, gözaltı veya idari gözetim olarak da nitelendirilmeyen işlem ile 

kişi güvenliği ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiği; haklarında 2911 Sayılı Kanuna muhalefet 

suçlamasıyla dava açılsa muhtemelen beraat kararı alacak kişiler için sınır dışı gibi daha ağır 

sonuçları olabilecek kararlar alınabildiği görülmektedir. Bu karar alınırken de Yabancılar ve 

Uluslararası Koruma Kanunu’nun 4. maddesinde hüküm altına alınan geri gönderme yasağının 

ne kadar değerlendirildiği şüphelidir.  

 

Basına Yönelik Müdahaleler 

 

Kadın ve LGBTİ+ eylemleri sırasında, basına ve halkın haber alma hakkına yönelik 

müdahaleler de gerçekleşmiştir. En az 6 eylemde basının da polis müdahalesine maruz kaldığı, 

                                                      
8 https://twitter.com/25KasimKadin/status/1598589407153557504?s=20&t=omPk2l8WGwloTGW_jEoaJQ  

https://twitter.com/25KasimKadin/status/1598589407153557504?s=20&t=omPk2l8WGwloTGW_jEoaJQ


 

   
 

   

basının eylemcilerden uzaklaştırılmaya çalışıldığı haberlere yansımıştır9. 19 Şubat 2022 

tarihinde gerçekleştirilen eylemde Sendika.Org muhabiri de gözaltına alınmıştır.  

 

Ankara’da ve Türkiye’de kadınların sesi olan Jin News muhabirlerinin tutuklanması da 

kadınların sesinin kısılmasına yönelik bir çabanın ürünü olmuştur. 25 Ekim 2022’de Jin News 

muhabirleri Habibe Eren ve Öznur Değer ile Mezopotamya Ajansı Yazı İşleri Müdürü Diren 

Yurtsever, Mezopotamya Ajansı muhabirleri Berivan Altan, Deniz Nazlım, Selman Güzelyüz, 

Hakan Yalçın, Ceylan Şahinli, Emrullah Acar, Zemo Ağgöz ile bir dönem Mezopotamya 

Ajansında staj yapan Mehmet Günhan gözaltına alınmıştır. Zemo Ağgöz ev hapsi ile Mehmet 

Günhan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Jin News muhabirleri ve diğer gazeteciler 

tutuklanmıştır.  

  

Kadın ve LGBTİ+’lara Yönelik Yargısal Taciz  

 

Müdahale edilen en az 2 eylemle ilgili olarak 3 dava açıldığı tespit edilebilmiştir. Kampüs 

Cadıları’nın 18 Ocak 2022’de Meclis önünde "Regl ürünleri ücretsiz olsun" talebiyle yaptıkları 

eylemle ilgili olarak açılan dava devam etmektedir. 

 

3 Ağustos 2021 tarihinde Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine Gökkız'ın katledilmesi üzerine 

yapılan eylemde iki farklı noktadan gözaltına alınan kadınlarla ilgili olarak, 2 dava açılmış olup 

davalar devam etmektedir.   

 

 

Burs Kesintileri, Kadın Hareketi Öznelerinin Tehdit ve Kriminalize Edilmesi  

 

Las Tesis eylemleri ve İstanbul Sözleşmesi Eylemlerine ilişkin raporumuza da yansıdığı üzere 

eylemlere katılan kadın ve LGBTİ+’ların burs kesintileri bu dönemde de devam etmiştir. 2022 

Ankara Onur Yürüyüşüne katılan öğrencilerin bursları kesilmiş, öğrenciler hakkında disiplin 

soruşturması başlatılmıştır10.  

 

Ankara’da uzun süredir devam eden fiili eylem yasaklarını tanımayan kadınlar sokağa çıkmaya 

devam ederken polis, kadınları burs kesintileri, aile aramaları taciz ve tehdit etmeye devam 

ettiği gibi hareketin özneleri çeşitli şekillerde kriminalize edilmektedir. 30 Ağustos 2022’de 

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesi 

talebiyle Ankara’da düzenlediği eyleme yönelik polis müdahalesi sırasında Emniyet Müdür 

Yardımcısı Mukadder Kardiyen, öğretmen Betül Koca’nın üzerine yürümüş ve gözaltına 

aldırmıştır. Betül Koca bu eylemin ardından Süleyman Soylu tarafından hedef gösterilmiştir11. 

5 Mayıs 2022’de HDP Genel Merkezi önünü ablukaya alan polis, HDP Milletvekili Ayşe Acar 

Başaran'a "Seni çivilerim" diyerek tehditte bulunmuştur12.   

 

 

                                                      
9 Ek/1-19-34-38-44-47 
10 https://twitter.com/odtulgbti/status/1559161748393005057?s=20&t=rZI4z2uz_crV9ZKxOloXSw  
11 https://www.birgun.net/haber/soylu-darp-edilerek-gozaltina-alinan-ogretmeni-hedef-gosterdi-400912  
12 https://www.evrensel.net/haber/460912/polisten-hdp-milletvekili-ayse-acar-basarana-tehdit-seni-civilerim  

https://twitter.com/odtulgbti/status/1559161748393005057?s=20&t=rZI4z2uz_crV9ZKxOloXSw
https://www.birgun.net/haber/soylu-darp-edilerek-gozaltina-alinan-ogretmeni-hedef-gosterdi-400912
https://www.evrensel.net/haber/460912/polisten-hdp-milletvekili-ayse-acar-basarana-tehdit-seni-civilerim


 

   
 

   

Kadınların Devam Eden Yargılamaları ve Devam Eden Cezasızlık  

 

“İstanbul Sözleşmesi Eylemlerinde Yaşanan Hak İhlalleri ve Cezasızlık Raporu” başlıklı 

raporumuzda yer verdiğimiz polis müdahalelerine ilişkin Toplumsal Hukuk Kadın olarak 

yaptığımız suç duyuruları ile ilgili rapor tarihimizden sonra verilen kararlar, yaralama, görevi 

kötüye kullanma, tehdit, taciz, ayrımcılık gibi pek çok suç işleyen, müdahale talimatı veren 

faillerin cezasızlık politikası ile korunmaya devam ettiğini göstermektedir.  

 

Bir önceki raporumuzda yer verdiğimiz müdahale ve şikayetlerin son aşamaları:   

 

16 Şubat 2021 tarihli “Kadın Üniversitesi İstemiyoruz” eyleminde darp edilerek gözaltına 

alınan kadınlarla ilgili yapılan suç duyurusu ile ilgili olarak takipsizlik kararı verildi, kararın 

kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu. “Kadın 

Üniversitesi İstemiyoruz” diyerek demokratik hakkını kullanan kadınlar hakkında dava açıldı. 

Yargılama devam ediyor.  

 

18 Şubat 2021 tarihinde kaçırılan, biri kadın mücadelesinde aktif olan bir öğrenci olmak üzere 

üç üniversite öğrencisi adına yapılan şikayetle ilgili soruşturmada, somut tespitler dosyaya 

sunulmasına rağmen, Savcılık tarafından bir ilerleme kaydedilmedi.   

 

7 Haziran 2021 tarihinde, Ankara Kadın Platformu’nun İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme 

tartışmalarıyla ilgili yapacağı 2 Ağustos 2020 tarihli yaşam zinciri eylemine polis 

müdahalesinde gözaltına alınan 33 kadın hakkında görülecek duruşma öncesi, Adliye önünde 

toplanan kadınlara yönelik polis müdahalesiyle ilgili yapılan suç duyurularının üçünde 

takipsizlik kararı verildi. Takipsizlik kararlarına yapılan itirazların reddedilmesi üzerine 

Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu. 

 

7 Haziran 2021 tarihinde gözaltına alınanların maruz bırakıldıkları çeşitli suçlarla ilgili yapılan 

şikayetler takipsiz kalırken; kadınlar hakkında 2911 sayılı kanuna muhalefet suçlamasıyla dava 

açıldı. Açılan davaya, kadınlara yakın mesafeden kimyasal gaz sıkan polis Necdet Atilla Çiftçi 

“t-shirt’ünün yırtıldığı” gerkeçesiyle müşteki olarak katıldı. Duruşma sırasında Necdet Atilla 

Çiftçi’nin yargılanan kadınların ve avukatlarının gizlice fotoğraflarını çektiği tespit edildi13. 

Mahkeme, Çiftçi hakkında suç duyurusunda bulundu. Çiftçi hakkındaki soruşturma devam 

ediyor.  

 

8 Haziran 2021 tarihinde Kadın Savunma Ağı’nın “Mafya-Devletin Faili Meçhulleri 

Olmayacağız” diyerek Tunalı Hilmi Caddesinde yaptığı yürüyüşle ilgili olarak bir kişi hakkında 

Cumhurbaşkanına Hakaret suçlamasıyla dava açıldı, yargılama sonucunda Hükmün 

Açıklanmasının Geri Bırakılmasına karar verildi.  

 

16 Haziran 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubunun çağrısıyla 

yapılmak istenen eyleme polis müdahale etmiş, 16 kadın gözaltına alınmıştı. Müdahale 

sırasında Güvenlik Şube Müdürlüğünden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder 

                                                      
13 https://sendika.org/2022/09/mahkeme-heyetinden-durusmada-sanik-kadinlarin-fotografini-ceken-polis-

hakkinda-suc-duyurusu-666040/  

https://sendika.org/2022/09/mahkeme-heyetinden-durusmada-sanik-kadinlarin-fotografini-ceken-polis-hakkinda-suc-duyurusu-666040/
https://sendika.org/2022/09/mahkeme-heyetinden-durusmada-sanik-kadinlarin-fotografini-ceken-polis-hakkinda-suc-duyurusu-666040/


 

   
 

   

Kardiyen yakın mesafeden kimyasal gaz kullanmış, gözaltı aracı içerisindeki bir kadına tokat 

atmış, kadınları tecavüzle tehdit etmişti. Polis müdahalesiyle ilgili yapılan suç duyurusunda 

takipsizlik kararı verildi. Kararın kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel 

başvuruda bulunuldu. 

 

16 Haziran 2021 tarihinde gözaltına alınan ve bu sırada maruz kaldığı polis tehdidini sosyal 

medya hesabından duyuran bir kadın hakkında Mukadder Kardiyen’in şikayeti üzerine 

başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Ancak bu müdahale ile ilgili Mukadder 

Kardiyen hakkındaki bir tweeti alıntılayan bir kişi hakkında ise dava açıldı, yargılaması devam 

ediyor.  

 

İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubu’nun; 7 Haziran 2021 tarihinde Ankara Adliyesi 

önündeki polis müdahalesi ve 16 Haziran 2021 tarihinde Sakarya Meydanı’nda toplanmak 

isteyen kadınlara yönelik polis müdahalesiyle ilgili olarak, kadınların Anayasal haklarını 

kullanmasını engelleyen, yakın mesafeden kimyasal gaz kullanan ve darp eden polislerle ilgili 

soruşturma yürütülmesi;16 Haziran 2021 tarihinde kadınlara müdahale edilmesi talimatını 

veren, müdahale sırasında yakın mesafeden kimyasal gaz kullanan, kadınları darp ve tehdit eden 

Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mukadder Kardiyen hakkında disiplin soruşturması 

başlatılması ve tedbiren görevden uzaklaştırılması talebiyle Valiliğe yaptığı başvurudan bir 

sonuç alınmadı.  

 

29 Haziran 2022 tarihinde Ankara Onur yürüyüşüne polis müdahale etmiş, 18 kişi gözaltına 

alınmış, bu sırada çok yakın mesafeden kimyasal gaz sıkılmış, ters kelepçe yapılmış, eylemciler 

darp edilmişti. Polis müdahalesiyle ilgili yapılan suç duyurusunda takipsizlik kararı verildi, 

kararın kesinleşmesi üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunuldu. 

 

Uzunca bir sürece yayılan, bizzat katıldığımız ya da yaşanan hak ihlalleri yönünden hukuki 

süreçlerini takip ettiğimiz bu eylemlerden ulaşabildiğimiz veriler, yargının toplanma ve gösteri 

yapma özgürlüğüne yönelik müdahalelerinin cezasızlıkla korunduğunu açıkça göstermektedir. 

Kadınlar ve LGBTİ+’lar ise demokratik haklarını kullandıkları için yargılanmaya devam 

etmektedir.   



 

   
 

   

 

III. Sonuç Yerine 

 

Devlet şiddetinin ve şiddetin faillerinin teşhiri, devlet şiddetiyle mücadelenin en önemli 

araçlarından. Devletin; yargı, polis, idare bütün kurumlarının, şiddet, işkence ve kötü muamele, 

gözaltı, soruşturma, yargılama, idari soruşturma gibi her türlü aracı seferber ederek kadın ve 

LGBTİ+ hareketini bastırmaya çalıştığını görüyoruz.  

 

Yaygın, sistematik, çok yönlü devlet şiddetinin hareketi kuşatma, hareketin öznelerini 

kriminalize etme, cezalandırma çabasına karşı kadınlar ve LGBTİ+'lar sokaklarda ve yaşamın 

her alanında bu kuşatmayı kırıyor.  

 

Erkek devlet şiddetine karşı yaşamlarımızı savunmaya devam ediyoruz.  



 

   
 

   

EK- 1 Temmuz 2021-25 Kasım 2022 Ankara  

 

 

 

1. 3 Ağustos 2021- Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine Gökkız'ın Katledilmesi Üzerine Yapılan 

Eyleme Müdahale  
 

İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubunun çağrısıyla Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine 

Gökkız'ın öldürülmesine ilişkin bir araya gelen kadınlara polis müdahale etti. Polis kadınları iki farklı 

noktada ablukaya aldı. Polis henüz eyleme giden kadınları kimlik kontrolü bahanesiyle bekletti. 

Kadınların yürümeye devam etmesi üzerine polis kadınları Yüksel Caddesi’nde çembere aldı. Bir süre 

sonra aralarındaki avukatları ayırarak gözaltına aldı. Kadınların ablukaya alındığı bir diğer nokta ise 

Çankaya Belediyesi’nin Karanfil Sokak yanı oldu. Yüksel Caddesi’nden 15, Sakarya Caddesi’nden 4 kişi 

olmak üzere toplam 19 kadın darp edilerek gözaltına alındı. Kadınlar hakkında iki farklı dava açıldı.  

 

Eylemde polis, gazetecilerle eylemciler arasına da metrelerce mesafe koyarak ve barikat kurarak 

gazetecilerin çekim yapmasını engelledi14. 

 

2. 25 Ağustos 2021- Afganistanlı Kadınlarla Dayanışma Eylemi 

 

Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesiyle tehdit altında olan kadın, çocuk ve LGBTİ+’lar ile 

dayanışma için Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı15. 

 

3. 21 Ekim 2021- Çilem Doğan’ın Yargıtay Duruşması Sonrası Avukatlardan Açıklama  

 

Çilem Doğan’ın Yargıtay’da görülen duruşmasının ardından avukatlar Yargıtay önünde açıklama 

yaptı16. 

 

4. 31 Ekim 2021- Ankara Kadın Platformu Basın Toplantısı  
 

Ankara Kadın Platformu; TJA Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan’a 30 yıl hapis ceza verilmesi ile Garibe 

Gezer'e uygulanan işkence ve cinsel saldırıya ilişkin basın toplantısı düzenledi17. 

 

5. 5 Kasım 2021- Çilem Doğan İçin Eylem  
 

Çilem Doğan’ın ölmemek için kocasını öldürmesinin ardından aldığı 15 yıl hapis cezasının Yargıtay 

tarafından onanmasının ardından kadınlar Ankara’da sokağa çıkıp basın açıklaması yaptı18.  

 

6. 17 Kasım 2021- Veteriner Hekim Hasan Bilgili Davası Sonrası Yapılacak Açıklamaya 

Engelleme 

                                                      
14 https://sendika.org/2021/08/istanbul-sozlesmesi-ankara-kampanya-grubundan-azra-gulendam-haytaoglu-

ve-emine-gokkiz-icin-eylem-katledilen-kadinlar-isyanimizdir-627574/  
15https://www.ankahaber.net/haber/detay/afgan_kadinlar_icin_ankaradan_cagri_taliban_ile_anlasma_yapila

maz%E2%80%9D_51730 
16 https://www.ekmekvegul.net/gundem/cilem-doganin-yargitay-durusmasi-goruldu-kadinlar-mesru-mudafaa-

istiyor  
17 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1454871917937168385?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w  
18 https://sendika.org/2021/11/ankarada-kadinlar-cilem-dogan-icin-sokakta-yasami-savunmak-suc-degildir-

635878/  

https://sendika.org/2021/08/istanbul-sozlesmesi-ankara-kampanya-grubundan-azra-gulendam-haytaoglu-ve-emine-gokkiz-icin-eylem-katledilen-kadinlar-isyanimizdir-627574/
https://sendika.org/2021/08/istanbul-sozlesmesi-ankara-kampanya-grubundan-azra-gulendam-haytaoglu-ve-emine-gokkiz-icin-eylem-katledilen-kadinlar-isyanimizdir-627574/
https://www.ankahaber.net/haber/detay/afgan_kadinlar_icin_ankaradan_cagri_taliban_ile_anlasma_yapilamaz%25E2%2580%259D_51730
https://www.ankahaber.net/haber/detay/afgan_kadinlar_icin_ankaradan_cagri_taliban_ile_anlasma_yapilamaz%25E2%2580%259D_51730
https://www.ekmekvegul.net/gundem/cilem-doganin-yargitay-durusmasi-goruldu-kadinlar-mesru-mudafaa-istiyor
https://www.ekmekvegul.net/gundem/cilem-doganin-yargitay-durusmasi-goruldu-kadinlar-mesru-mudafaa-istiyor
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1454871917937168385?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w
https://sendika.org/2021/11/ankarada-kadinlar-cilem-dogan-icin-sokakta-yasami-savunmak-suc-degildir-635878/
https://sendika.org/2021/11/ankarada-kadinlar-cilem-dogan-icin-sokakta-yasami-savunmak-suc-degildir-635878/


 

   
 

   

 

Veteriner Hekim Hasan Bilgili ve ortağı Serkan Durmaz'ın cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandıkları 

davanın altıncı duruşması sonrasında kadınlar Ankara Adliyesi önünde eylem yaptı. Polisin engelleme 

girişimine rağmen kadınlar, Adliye önünden Sıhhiye Köprüsü'ne doğru yürüyerek açıklamalarını 

okudu19. 

 

7. 21 Kasım 2021- Ankara Kadın Platformu, 25 Kasım Eylemine çağrı için basın toplantısı 

düzenledi20.  

8. 25 Kasım 2021- ÖHD Ankara Şube, ÇHD Ankara Şube, İHD Ankara Şube, Demokrasi İçin 

Hukukçular, Toplumsal Hukuk ve Ankara Kadın Platformu; yargılanan kadın siyasetçilerle ilgili 

basın toplantısı düzenledi21.  

 

9. 25 Kasım 2021- 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma 

Günü Eylemi/Sakarya Caddesi  
 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Ankara 

Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya Meydanı’nda bir araya gelindi.   

 

10. 1 Aralık 2021- Mor Dayanışma’nın Geçinemiyoruz Eyleminde Gözaltı  

 

“Geçinemiyoruz” diyerek Kızılay Metrosunda eylem yapan Mor Dayanışma üyesi 3 kadın, önce özel 

güvenliğin müdahalesine maruz kaldı ardından eylem yaptıkları ve görüntü aldıkları gerekçesiyle 

hakaret edilip hukuksuzca alıkoyulduktan sonra sivil polisler tarafından gözaltına alındı22. 

 

11. 12 Aralık 2021- Ankara Kadın Platformu Basın Toplantısı  

 

Ankara Kadın Platformu; cezaevinde yaşadığı cinsel saldırı ve işkence sonrası tek kişilik hücrede ölü 

olarak bulunan Garibe Gezer, sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde rehin tutulan Aysel Tuğluk ve KHK 

zulmüne karşı intihara sürüklenen Fatma Demirel ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdi23. 

 

12. 13 Aralık 2021- Polis Şiddetine İlişkin Açıklama  
 

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi’nde, kadın örgütlerinin katılımıyla Mor Dayanışma’nın 1 Aralık 

tarihli “Geçinemiyoruz” eyleminde gözaltına alınan kadınlara yönelik devam eden polis şiddeti ile ilgili 

basın açıklaması yapıldı. Açıklamada; gözaltına alınan kadınların daha sonra polis tarafından yollarının 

kesildiği, iş yerlerine gidilerek tehdit edildikleri ve aile üyelerinden özellikle baba, eş, erkek kardeşleri 

aranarak taciz ve tehditlerde bulunmaya devam edildiği belirtildi24.  

 

13. 12 Ocak 2022- Avukatlar Katledilen Dilara Yıldız İçin Eylemdeydi  
 

                                                      
19 https://sendika.org/2021/11/tecavuzcu-profesor-hasan-bilgilinin-durusmasi-sonrasi-kadinlar-eylemde-

636984/  
20 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1462391460695789569?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w  
21 https://twitter.com/ihdankara/status/1463843491096707081?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w  
22 https://twitter.com/DayanismaMor/status/1467071436955205642?s=20&t=rKZ6H7M7fE4ET3aKrxHNtw  
23 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1469987513435668484?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w  
24 https://twitter.com/DayanismaMor/status/1470452278217822214?s=20&t=gRpmY8YzoD7Qibkgv1nMIg  

https://twitter.com/hashtag/Ge%25C3%25A7inemiyoruz?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Ge%25C3%25A7inemiyoruz?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/GaribeGezer?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/AyselTu%25C4%259Fluk?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/FatmaDemirel?src=hashtag_click
https://sendika.org/2021/11/tecavuzcu-profesor-hasan-bilgilinin-durusmasi-sonrasi-kadinlar-eylemde-636984/
https://sendika.org/2021/11/tecavuzcu-profesor-hasan-bilgilinin-durusmasi-sonrasi-kadinlar-eylemde-636984/
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1462391460695789569?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w
https://twitter.com/ihdankara/status/1463843491096707081?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w
https://twitter.com/DayanismaMor/status/1467071436955205642?s=20&t=rKZ6H7M7fE4ET3aKrxHNtw
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1469987513435668484?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w
https://twitter.com/DayanismaMor/status/1470452278217822214?s=20&t=gRpmY8YzoD7Qibkgv1nMIg


 

   
 

   

Kadın avukatlar önce Sıhhiye Adliyesi içerisinde, ardından Ankara Barosu’nun çağrısıyla Sıhhiye 

Adliyesi önünde buluşup Ankara Barosu Eğitim Binasına yürüyerek eylem yaptı25.  

 

14. 18 Ocak 2022- Regl Ürünleri Ücretsiz Olsun Diyen Kadınlara Gözaltı 
 

Kampüs Cadıları’nın Meclis önünde "Regl ürünleri ücretsiz olsun" talebiyle yaptıkları eyleme müdahale 

eden polis, 9 kadını gözaltına aldı. Kadınlar akşam saatlerinde serbest bırakıldı26.  

 

15. 25 Ocak 2022- Basın Toplantısı  

 

Ankara Kadın Platformu; Semra Güzel, Sezen Aksu, Sedef Kabaş'a yapılan saldırılar ile artan kadın 

cinayetlerine yönelik basın toplantısı gerçekleştirdi27.  

 

16. 11 Şubat 20022- Diyanet Kapatılsın  
 

Kadın Savunma Ağı, Diyanet Vakfı önünde yaptığı eylemde, "Diyanet, 9 yaşında kız çocuklarının 

evlenebileceğini söyleyen, kadın ve LGBTİ+ düşmanlığını örgütleyen bir suç mahallidir. Diyanet 

kapatılsın; bütçesi kadınlar için harcansın" talebini dile getirdi28.  

 

17. 13 Şubat 2022- “Olmaz Olsun Eşitsiz Aşk Biz Hayatı İstiyoruz”  
 

Ankara Kadın Savunma Ağı, 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde, “Olmaz Olsun Eşitsiz Aşk Biz Hayatı 

İstiyoruz” diyerek sevgi adı altında kadınlara sorulmadan alınan kararlara, yasalara, sermaye düzenine 

karşı seslerini yükseltmek için Çankaya Belediyesi önünde buluşarak bir açıklama gerçekleştirdi29. 

 

18. 18 Şubat 2022- Aysel Tuğluk İçin Adliye Önünde Yapılmak İsteten Açıklamaya Polis 

Müdahalesi   
 

Ciddi sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalamayacak durumda olan Aysel Tuğluk’un yaşam 

hakkının Adli Tıp Kurumu tarafından verilen kararlarla tehlikeye atılması üzerine Sıhhiye Adliyesi 

önünde yapılmak istenen açıklamaya polis müdahale etti. Polis, açıklamanın adliye binası önünde 

yapılmasını engelledi.30 

 

19. 19 Şubat 2022- 8 Mart Çağrı Eylemine Müdahale ve Gözaltı  

 

Ankara Kadın Platformu’nun 8 Mart çağrısı için Çankaya Belediyesi önünde yapmak istediği eylem 

öncesi bölge polis tarafından abluka altına alındı. Kadınlara ve gazetecilere birçok kere GBT yapıldı. 

Kadınlar eylem yapacakları yere geçerken polis sürekli olarak önlerini kesmeye çalışsa da kadınları 

durduramadılar. Müdahale sırasında aralarında Sendika.Org muhabirinin ve Karala Dergisi için çekim 

                                                      
25 https://twitter.com/ekmekvegul/status/1481216321404784643?s=20&t=v5WGirGZv_sZl-aN17DBZA  

    https://sendika.org/2022/01/ankara-barosu-dilara-yildiz-icin-yurudu-643147/  
26 https://twitter.com/KampusCadilari/status/1483376015212748800?s=20&t=Tk-ihrAHHjTCaYvfsgnAKg  

    https://www.evrensel.net/haber/452944/meclis-onunde-regl-urunleri-ucretsiz-olsun-diyen-kadinlara-gozalti  
27 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1485987160700379148?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w  
28 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1492242011071594498?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  
29 https://kadinsavunmasi.org/ankara-kadin-savunmasinda-bu-hafta-3-farkli-yerde-4-eylem/  
30 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1494607476267884572?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ   

https://twitter.com/ekmekvegul/status/1481216321404784643?s=20&t=v5WGirGZv_sZl-aN17DBZA
https://sendika.org/2022/01/ankara-barosu-dilara-yildiz-icin-yurudu-643147/
https://twitter.com/KampusCadilari/status/1483376015212748800?s=20&t=Tk-ihrAHHjTCaYvfsgnAKg
https://www.evrensel.net/haber/452944/meclis-onunde-regl-urunleri-ucretsiz-olsun-diyen-kadinlara-gozalti
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1485987160700379148?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1492242011071594498?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://kadinsavunmasi.org/ankara-kadin-savunmasinda-bu-hafta-3-farkli-yerde-4-eylem/
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1494607476267884572?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ


 

   
 

   

yapan bir kişinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest 

bırakıldı. Hastane çıkışında açıklama yapıldı31.  

 

20. 23-24 Şubat 2022- Gülistan Doku Nerede Eylemine Müdahale 
 

Tunceli’de 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi 

öğrencisi Gülistan Doku’nun annesi Bedriye Doku, babası Halit Doku ve ablası Aygül Doku, 22 Şubatta 

TBMM’de yaptıkları görüşmeden sonra 23 Şubat’ta Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşmeden önce 

bakanlık binası önünde açıklama yapmak istedi. Polis aileye müdahale etti. Gülistan Doku’nun annesi, 

babası ve ablası hakkında yakalama işlemi yapıldı; aile, sağlık kontrollerinden sonra serbest bırakıldı32.  

Adalet Bakanlığı’nın önüne gitmek isteyen aileye polis 24 Şubat tarihinde yeniden müdahale etti ve 

kaldıkları otelden çıkmalarını engelledi. Aile 25 Şubat’ta TBMM’de bir basın toplantısı gerçekleştirdi33. 

 

21. 6 Mart 2022- Miting Alanı Değişikliği  

 

Ankara Kadın Platformu 8 Mart Mitingini 6 Mart’ta Tandoğan Meydanı’nda yapmak üzere bildirimde 

bulundu. Ankara Valiliği Tandoğan Meydanı’nı uygun görmeyerek miting alanını Anıtpark olarak 

belirledi.  

 

22. 08 Mart 2022- Feminist Gece Yürüyüşünü Engelleme Çabası  
 

8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için belirlenen toplanma alanı olan Madenci Anıtı çevresi polis 

tarafından abluka altına alındı. Kadınların bu alanda toplanması engellendi. Polis eyleme gitmek üzere 

Mor Mekan’da toplanan kadınların dışarı çıkmasını bir süre engelledi. Eylem Komitesi, kadınları 

bulundukları noktadan Sakarya Meydanı’na gitmeye çağırdı. Olgunlar Sokak’tan Sakarya Meydanı’na 

doğru Ankara’nın en kitlesel gece yürüyüşü gerçekleşti34.  

 

23. 16 Mart 2022- Roza Kadın Derneği, TJA, KESK’’e bağlı sendikalar ve diğer kurumlardan 24 

kadının polis operasyonu ile gözaltına alınması ile ilgili olarak Ankara Kadın Platformu tarafından 

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi’nde basın toplantısı düzenlendi35.  

 

24. 23 Mart 2022- Veteriner Hekim Hasan Bilgili Duruşması Sonrası Sıhhiye Adliyesi İçinde 

Eylem  

 

Veteriner Hekim Hasan Bilgili ve Serkan Durmaz’ın cinsel saldırı suçundan yargılandıkları davanın 

duruşması sonrasında kadınlar Sıhhiye Adliyesi koridorlarında yaptıkları yürüyüşte üç yıldır adaletin 

                                                      
31 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1495062757942640646?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  

    https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1495074059574460418?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  
32 https://www.gazeteduvar.com.tr/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakanligi-onunde-gozaltina-alindi-haber-

1554290  
33 https://artigercek.com/guncel/gulistan-doku-nun-ailesinden-meclis-te-komisyon-kurulsun-talebi-199748h  

    https://medyascope.tv/2022/02/24/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakani-ile-gorusmek-istedi-polis- 
kaldiklari-otelden-cikmalarina-izin-vermedi/  
   https://www.gazeteduvar.com.tr/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakanligi-onunde-gozaltina-alindi-haber-
1554290  
34 https://twitter.com/AnkFeministGece/status/1501225059603476480?s=20&t=R5-NJzpBrCtE2Z7BcgPV_g  

    https://twitter.com/AnkFeministGece/status/1501535975331168259?s=20&t=R5-NJzpBrCtE2Z7BcgPV_g  
35 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1504168042447753221?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w  

https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1495062757942640646?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1495074059574460418?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://www.gazeteduvar.com.tr/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakanligi-onunde-gozaltina-alindi-haber-1554290
https://www.gazeteduvar.com.tr/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakanligi-onunde-gozaltina-alindi-haber-1554290
https://artigercek.com/guncel/gulistan-doku-nun-ailesinden-meclis-te-komisyon-kurulsun-talebi-199748h
https://medyascope.tv/2022/02/24/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakani-ile-gorusmek-istedi-polis-%2520kaldiklari-otelden-cikmalarina-izin-vermedi/
https://medyascope.tv/2022/02/24/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakani-ile-gorusmek-istedi-polis-%2520kaldiklari-otelden-cikmalarina-izin-vermedi/
https://www.gazeteduvar.com.tr/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakanligi-onunde-gozaltina-alindi-haber-1554290
https://www.gazeteduvar.com.tr/gulistan-dokunun-ailesi-adalet-bakanligi-onunde-gozaltina-alindi-haber-1554290
https://twitter.com/AnkFeministGece/status/1501225059603476480?s=20&t=R5-NJzpBrCtE2Z7BcgPV_g
https://twitter.com/AnkFeministGece/status/1501535975331168259?s=20&t=R5-NJzpBrCtE2Z7BcgPV_g
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1504168042447753221?s=20&t=aum1W5PgVwoncagcc7-3-w


 

   
 

   

gelmediğini, artık kadınların buna tahammülünün olmadığını ifade etti. Failler ise duruşma salonun 

içindeki hakim kapısından dışarı çıkarıldı36. 

 

25. 26 Mart 2022- 8 Mart’a Katılan Kadınların Ailelerinin Emniyet Tarafından Aranmasıyla 

İlgili Basın Açıklaması  

 

Son yılların en kitlesel 8 Mart eyleminin ardından Kadın Savunma Ağı’ndan kadınların ailelerinin 

Ankara Emniyeti tarafından aranması üzerine Kadın Savunma Ağı’nın çağrısıyla kadın örgütleri ve 

feminist örgütler Mor Mekan’da açıklama yaptı37.  

 

26. 16 Nisan 2022- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği Kapatma Davasına 

İlişkin Açıklamaya Engelleme  
 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Derneği’ne açılan kapatma davasına dair Kuğulu Park'ta 

yapılacak eylem öncesinde polis park çevresini ablukaya aldı. Kadınlar Tunus Caddesi’ne doğru 

uzaklaştırıldı. Açıklama Tunus Caddesi üzerinde gerçekleştirildi38. 

 

27. 28 Nisan 2022- İstanbul Sözleşmesi Duruşmasında Danıştay Girişinde Polis Müdahalesi  
 

Danıştay’da görülen İstanbul Sözleşmesi duruşmasını izlemek isteyen kadınların yüzlercesi duruşma 

salonuna girdikten sonra polis bir grup kadına kimyasal gaz da kullanarak müdahale etti. Polis 

müdahalesi duruşma sırasında da gündem edildi39.  

 

28. 11 Mayıs 2022- Veteriner Hekim Hasan Bilgili ve Serkan Durmaz’ın cinsel saldırı suçundan 

yargılandıkları davanın duruşmasında, delillere rağmen sanıkların tutuklanmaması üzerine erkek 

yargıya tepki gösteren kadınlara duruşma salonu dışında polis müdahale etti.40.  

 

29. 7 Haziran 2022- Üniversiteli Feminist Kolektif’ten Ailelerin Polis Tarafından Aranmasıyla 

İlgili Suç Duyurusu  

 

Ankara Emniyeti’nin 1 Mayıs Mitingi, 8 Mart Eylemleri ve ODTÜ Devrim Yürüyüşüne katılan 

üniversitelilerin ailelerini araması ile ilgili suç duyurusu yapıldı41. 

 

30. 7 Haziran 2022- İstanbul Sözleşmesi duruşmaları bu tarihte de devam etti. Danıştay’da görülen 

duruşma öncesi Danıştay önünde basın açıklamaları yapıldı.  

 

31. 10 Haziran 2022- ODTÜ Onur Yürüyüşüne Polis Müdahalesi ve Gözaltı  

 

                                                      
36 https://sendika.org/2022/03/hasan-bilgili-davasinda-tutuklama-cikmayinca-kadinlardan-eylem-tecavuzcuye-

hukmunu-biz-verecegiz-650649/  
37 https://sendika.org/2022/03/8-marta-katilan-kadinlarin-ailelerinin-polis-tarafindan-aranmasina-tepki-

taktikleriniz-bosa-kadinlar-birbirini-birakmiyor-650959/  
38 https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-asla-vazgecmeyecegiz-haber-

1560961   
39 https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/261152-danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-nin-feshi-

kararinin-iptal-edilmesini-istedi  
40 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1524367854501789696?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  
41 https://twitter.com/feministkolektf/status/1534170661597356034?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  

https://sendika.org/2022/03/hasan-bilgili-davasinda-tutuklama-cikmayinca-kadinlardan-eylem-tecavuzcuye-hukmunu-biz-verecegiz-650649/
https://sendika.org/2022/03/hasan-bilgili-davasinda-tutuklama-cikmayinca-kadinlardan-eylem-tecavuzcuye-hukmunu-biz-verecegiz-650649/
https://sendika.org/2022/03/8-marta-katilan-kadinlarin-ailelerinin-polis-tarafindan-aranmasina-tepki-taktikleriniz-bosa-kadinlar-birbirini-birakmiyor-650959/
https://sendika.org/2022/03/8-marta-katilan-kadinlarin-ailelerinin-polis-tarafindan-aranmasina-tepki-taktikleriniz-bosa-kadinlar-birbirini-birakmiyor-650959/
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-asla-vazgecmeyecegiz-haber-1560961
https://www.gazeteduvar.com.tr/kadin-cinayetlerini-durduracagiz-platformu-asla-vazgecmeyecegiz-haber-1560961
https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/261152-danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-nin-feshi-kararinin-iptal-edilmesini-istedi
https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/261152-danistay-savcisi-istanbul-sozlesmesi-nin-feshi-kararinin-iptal-edilmesini-istedi
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1524367854501789696?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://twitter.com/feministkolektf/status/1534170661597356034?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ


 

   
 

   

Onur Haftası kapsamında ODTÜ LGBTİQAA+ dayanışması ve ODTÜ öğrencilerinin 10 Haziran 2022 

tarihinde yapmayı planladığı Onur Yürüyüşünü uygun bulmadığını açıklayan rektörlük; anayasal hakları 

göz ardı ederek, yürüyüşte ısrar edilmesi durumunda “gerekli her türlü güvenlik önlemi alınacağını” 

belirtti42. 10 Haziran’da Mühendislik bölümlerine yürüyüş gerçekleştirilirken, polis öğrencilere 

müdahalede bulundu. Öğrencilere plastik mermi ve biber gazı ile müdahale eden polisler 39 öğrenciyi 

darp ederek gözaltına aldı.  

 

32. 14 Haziran 2022- İstanbul Sözleşmesi Duruşmaları Devam Etti.  

 

Danıştay’da görülen duruşma öncesi Danıştay önünde basın açıklamaları yapıldı.  

 

33. 14 Haziran 2022- ODTÜ’de öğrencilerin Onur Yürüyüşü’nde Gözaltına Alınmasına Tepki 

Gösterildi.  

 

ODTÜ Mezunları Derneği, Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği, Eğitim Sen Şubesi ODTÜ 

Temsilciliği ve öğrenciler, “Şiddete karşı bir aradayız” sloganlarıyla rektörlüğe yürüdü43. 

 

34. 17 Haziran 2022- Üniversiteli Feminist Kolektif’in Eyleminin Polis Tarafından Engelleme 

Çabası  

 

Sahibi olduğu klinikte çalışan kadın veterinere tecavüz ettiği için yargılanan Hasan Bilgili'nin davası 

öncesinde üniversiteli kadın ve LGBTİ+'lar "Erkek yargı hesap versin, failler neden serbest?" diyerek 

Çankaya Belediyesi önünde eylem yapmak istedi. Eyleme giden öğrencilere müdahale eden polis, 

toplanmayı engellemeye çalıştı44. Üniversiteliler, polisin engelleme girişimine rağmen Çankaya 

Belediyesi’nin Sakarya Caddesi’ne bakan ksımında toplandılar. Polisin ablukaya aldığı ve izlemek 

isteyen yurttaşlara izin verilmeyen eylemde, basın da engellenmeye çalışıldı. Bazı muhabirler turkuaz 

basın kartı olmaması bahanesiyle alandan uzaklaştırıldı45. 

 

35. 21 Haziran 2022- Pınar Gültekin ve Tüm Kadınlar İçin Gerçek Adalet!  
 

Katledilen Pınar Gültekin’in davasında sanığa verilen ceza üzerine Ankara Kadın Platformu’nun 

çağrısıyla Sakarya Caddesi’nde yapılan basın açıklamasında Pınar Gültekin ve katledilen tüm kadınlar 

için erkek adalet değil gerçek adalet talebi ifade edildi46.  

 

36. 21 Haziran 2022- Ankara'da üniversiteli kadınlar, Pınar Gültekin davasında verilen karara karşı 

akşam düzenlenecek eylem öncesi polisin engelleme girişimlerine rağmen bir yürüyüş yaptı47. 

 

37. 22 Haziran 2022- Veteriner Hekim Hasan Bilgili ve Serkan Durmaz’ın yargılandığı davanın karar 

duruşması sonrasında adliye önünde yapılan kısa bilgilendirmenin sonunda polis kadınları 

engellemeye çalıştı48.    

                                                      
42 https://www.odtumd.org.tr/arsivler/11822  
43 https://twitter.com/evrenselgzt/status/1536743838571810817?s=20&t=XpGM-gvZx9t1qI6sW8p-eg  
44 https://twitter.com/feministkolektf/status/1537804393474576384?s=20&t=9tlRtf2rCoIoDNKdwTeHvw  
45 https://sendika.org/2022/06/universiteli-kadinlar-ve-lgbtilar-hasan-bilgili-davasi-oncesi-sokakta-erkek-yargi-

hesap-versin-failler-neden-serbest-659298/  
46 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1539291539024797696?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  
47 https://sendika.org/2022/06/universiteli-feminist-kolektif-ankaradan-seslendi-pinar-gultekin-isyanimizdir-

659653/  
48 https://twitter.com/feministkolektf/status/1539581601012760576?s=20&t=XpGM-gvZx9t1qI6sW8p-eg  

https://www.odtumd.org.tr/arsivler/11822
https://twitter.com/evrenselgzt/status/1536743838571810817?s=20&t=XpGM-gvZx9t1qI6sW8p-eg
https://twitter.com/feministkolektf/status/1537804393474576384?s=20&t=9tlRtf2rCoIoDNKdwTeHvw
https://sendika.org/2022/06/universiteli-kadinlar-ve-lgbtilar-hasan-bilgili-davasi-oncesi-sokakta-erkek-yargi-hesap-versin-failler-neden-serbest-659298/
https://sendika.org/2022/06/universiteli-kadinlar-ve-lgbtilar-hasan-bilgili-davasi-oncesi-sokakta-erkek-yargi-hesap-versin-failler-neden-serbest-659298/
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1539291539024797696?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://sendika.org/2022/06/universiteli-feminist-kolektif-ankaradan-seslendi-pinar-gultekin-isyanimizdir-659653/
https://sendika.org/2022/06/universiteli-feminist-kolektif-ankaradan-seslendi-pinar-gultekin-isyanimizdir-659653/
https://twitter.com/feministkolektf/status/1539581601012760576?s=20&t=XpGM-gvZx9t1qI6sW8p-eg


 

   
 

   

 

38. 23 Haziran 2022- İstanbul Sözleşmesi Duruşmasında Basın Açıklamasını Engelleme Çabası  
 

23 Haziran’da görülen 4. grup duruşmalar öncesinde, geçmiş tarihli duruşmalara göre güvenlik 

önlemlerinin arttırıldığı görülürken, her duruşma öncesi Danıştay bahçesinde yapılan basın açıklamasına 

bu kez izin verilmedi. Polisin, Danıştay dışında bir alanda yapılmasını önerdiği basın açıklamasına kadın 

örgütleri karşı çıktı. Kadın örgütleri, kolluğun gösterdiği alan dışında açıklama yapmak isteyince basın 

mensupları o kısma alınmadı. Kadınlar daha sonra gazetecilerin bulunduğu alanda açıklama yaptı49. 

 

39. 1 Temmuz 2022- Ankara Kadın Platformu İstanbul Sözleşmesi Eylemi  
 

Kadınlar Ankara Kadın Platformu'nun çağrısıyla Sakarya Caddesi'nde düzenlenen İstanbul Sözleşmesi 

eyleminde bir araya geldi: “İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz, bizim için bitmedi”50. 

 

40. 5 Temmuz 2022- 2. Onur Yürüyüşüne Müdahale ve Gözaltı  

 

Onur Haftası kapsamında Kuğulu Park'ta düzenlenmek istenen Onur Yürüyüşü, polis tarafından 

engellenmek istendi. Buna rağmen Tunalı Hilmi caddesine yürüyen LGBTİ+'lar basın açıklamasını 

okudu. Polis biber gazlı müdahalede bulunarak 46 kişiyi gözaltına alırken, gerici gruplar ise 

LGBTİ+'lara saldırı girişiminde bulundu. 46 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube’de 

ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı51.  

 

41. 19 Temmuz 2022- Danıştay Önünde Müdahale  
 

Danıştay’ın, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kararına karşı açılan davalarda, davanın reddine karar 

verdiğini açıklaması üzerine Üniversiteli Feminist Kolektifin Danıştay önünde yaptığı açıklamaya polis 

müdahale etti. Kadınların pankartını yırttı. Müdahaleye rağmen kadınlar açıklamalarını yaptılar52. 

 

42. 20 Temmuz 2022- Danıştay’a Siyah Çelenk  

 

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaları 

reddeden Danıştay’ı, kapısına siyah çelenk bırakarak protesto etti53. 

 

43. 21 Temmuz 2022- Ankara Kadın Platformu Eylemine Müdahale 

 

Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi’nin feshini onaylamasının ardından Ankara Emniyeti, Ankara Kadın 

Platformu'nun yapacağı basın açıklamasını engellemek için tüm sokakları kapattı. Kadınların bir araya 

gelmesi engellendi. Fiziksel saldırıda bulunuldu. Eğitim Sen 2 nolu Şubede toplanan kadınlar, basın 

açıklamasını şube binasında gerçekleştirdi.54 

                                                      
49 https://twitter.com/esik_platform/status/1539867372814835714?s=20&t=l4xeC6tYKCE0yh4oBNIPiw  

https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-4-kez-danistayda-kadinlari-kapinin-disinda-biraktilar-
haber-1570546  
50 https://twitter.com/nuketgelegenn/status/1542899399176617985?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  
51 https://www.evrensel.net/haber/465235/ankarada-2nci-onur-yuruyusune-yapilan-mudahalede-gozaltina-

alinan-46-kisi-serbest-birakildi  
52 https://twitter.com/feministkolektf/status/1549433944160059393?s=20&t=sgqxwqAUjhc45Ck1MsLYpQ  
53 https://artigercek.com/kadin/kadinlar-danistay-in-kapisina-siyah-celenk-birakti-218581h  
54 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1550146543818342401?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  

https://twitter.com/sesgenelmerkezi/status/1550158272702947329?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  

https://twitter.com/esik_platform/status/1539867372814835714?s=20&t=l4xeC6tYKCE0yh4oBNIPiw
https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-4-kez-danistayda-kadinlari-kapinin-disinda-biraktilar-haber-1570546
https://www.gazeteduvar.com.tr/istanbul-sozlesmesi-4-kez-danistayda-kadinlari-kapinin-disinda-biraktilar-haber-1570546
https://twitter.com/nuketgelegenn/status/1542899399176617985?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://www.evrensel.net/haber/465235/ankarada-2nci-onur-yuruyusune-yapilan-mudahalede-gozaltina-alinan-46-kisi-serbest-birakildi
https://www.evrensel.net/haber/465235/ankarada-2nci-onur-yuruyusune-yapilan-mudahalede-gozaltina-alinan-46-kisi-serbest-birakildi
https://twitter.com/feministkolektf/status/1549433944160059393?s=20&t=sgqxwqAUjhc45Ck1MsLYpQ
https://artigercek.com/kadin/kadinlar-danistay-in-kapisina-siyah-celenk-birakti-218581h
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1550146543818342401?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://twitter.com/sesgenelmerkezi/status/1550158272702947329?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ


 

   
 

   

 

44. 26 Temmuz 2022- KESK Ankara Şubeler Platformu’nun İstanbul Sözleşmesi Eylemine 

Müdahale  

 

KESK Ankara Şubeler Platformu’nun İstanbul Sözleşmesi’ne dair Sakarya Meydanı’nda yapmak istediği 

basın açıklamasına polis saldırdı. Açıklamaya gelen kadınlara polis, cinsiyetçi hakaretler ederken, 

açıklamayı takip eden gazeteciler ise polis tarafından şiddete maruz kaldı. Selanik Caddesi’nde bulunan 

KESK binası önüne gelen kadınlar burada da polis barikatları arasında açıklama yapmayacaklarını 

belirterek, Sakarya Meydanı’nda yaşadıkları polis şiddetine dair kısa bir açıklama yaptı.55 

 

45. 21 Eylül 2022– Kadın Savunma Ağı‘nın Kuğulupark’ta Yaptığı Açıklamaya Müdahale   

 

Kadın Savunma Ağı İranlı kadınlarla dayanışmak için Kuğulupark’ta gerçekleştirdiği eylemde, herkesi 

hayatı 1 dakikalığına durdurmaya çağırdı. Eylem bitmek üzereyken polisin engelleme çabası oldu, ancak 

açıklama tamamlandı56. 

 

46. 21 Eylül 2022- Ankara Kadın Platformu‘nun Mülkiyeliler Önündeki Eylemine Müdahale   
 

Ankara Kadın Platformu‘nun “Mahsa Amini İsyanımızdır” diyerek Mülkiyeliler Birliği önünde yaptığı 

basın açıklamasının ardından "Jin, jiyan, azadî" sloganı atılırken polis kadınlara müdahale etmeye 

çalıştı. Kadınlar polise "Jin, jiyan, azadî" sloganlarıyla karşılık verdi57. 

 

47. 2 Ekim 2022- İranlı Kadınlarla Dayanışmak İçin Yapılan Eyleme Müdahale  
 

Ankara Kadın Platformu’nun Sakarya Caddesi’nde yapmak istediği basın açıklamasına polis henüz 

toplanma gerçekleşmeden müdahale etti. Kızılay bölgesi, eylemden önce polis tarafından abluka altına 

alındı. Eylemde 4’ü kadın olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı. Polis gazetecileri de alandan 

uzaklaştırmaya çalıştı. Açıklama, Kızılay’ın farklı noktalarına yayıldı58. 

 

48. 5 Ekim 2022- Nagihan Akarsel’in Öldürülmesiyle İlgili Basın Toplantısı  

 

Ankara Kadın Platformu‘nun çağrısıyla, "Suikast Sonucu Öldürülen Nagihan Akarsel Için" bir basın 

toplantısı düzenlendi59. 

 

49. 16 Kasım 2022- 25 Kasım Eylemi İçin Basın Toplantısı  
 

Ankara Kadın Platformu; TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nde yaptığı basın toplantısında, 25 

Kasım’da Sakarya Caddesi’nde yapılacak eyleme çağrı yaptı60. 

 

                                                      
55 https://sendika.org/2022/07/kesk-ankara-subeler-platformunun-istanbul-sozlesmesi-eylemine-polis-saldirdi-

662281/  
http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/192545  
56 https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1572618440438956040?s=20&t=sgqxwqAUjhc45Ck1MsLYpQ  
57 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1572586555893751812?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  

   https://twitter.com/ekmekvegul/status/1572564822717534212?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ  
58 https://twitter.com/Emma99953989/status/1576214044385558530?s=20&t=ebxSzlhWWgQa9ZD4NBvNBg  

   https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1576567323955118082?s=20&t=ebxSzlhWWgQa9ZD4NBvNBg  
59 https://twitter.com/gazeteduvar/status/1577696628630343681?s=20&t=gRpmY8YzoD7Qibkgv1nMIg  
60 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1592844829935153157?s=20&t=Yf3JZ00qZN2lv4kSRzDHqg  

https://sendika.org/2022/07/kesk-ankara-subeler-platformunun-istanbul-sozlesmesi-eylemine-polis-saldirdi-662281/
https://sendika.org/2022/07/kesk-ankara-subeler-platformunun-istanbul-sozlesmesi-eylemine-polis-saldirdi-662281/
http://jinnews41.xyz/TUM-HABERLER/content/view/192545
https://twitter.com/kadinsavunmasi/status/1572618440438956040?s=20&t=sgqxwqAUjhc45Ck1MsLYpQ
https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1572586555893751812?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://twitter.com/ekmekvegul/status/1572564822717534212?s=20&t=6Mmu11Ze-WNUad_P1XL8HQ
https://twitter.com/Emma99953989/status/1576214044385558530?s=20&t=ebxSzlhWWgQa9ZD4NBvNBg
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https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1592844829935153157?s=20&t=Yf3JZ00qZN2lv4kSRzDHqg


 

   
 

   

50. 25 Kasım 2022- 25 Kasım Eyleminde Gözaltı ve Dövizlere Engellemeler  

 

Kadınlar “Erkek ve Devlet Şiddetine Karşı Itaat Yok, Isyan Var” pankartıyla Sakarya Caddesi’nde bir 

araya geldi. Toplanma alanına iki noktada yapılan polis araması ile girilebildi. Eyleme katılmak isteyen 

5 kadın, taşıdıkları döviz nedeniyle gözaltına alındı. Eylem tamamlandıktan sonra alandan çıkan 2 kişi 

daha gözaltına alındı. Alana Şebnem Korur Fincancı ve Mücella Yapıcı ile ilgili dövizler, savaş karşıtı 

dövizler, Arapça ve Kürtçe dövizler, AKP’yi eleştiren dövizler ve "Memelere Özgürlük" sloganını 

taşıyan döviz alınmadı.   

 

Gözaltına alınan 7 kadın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde saatlerce duvara dönük bir şekilde ters 

kelepçeyle ayakta bekletildi ve polisin hakaret ve tehditlerine, psikolojik şiddete maruz kaldılar. Polis, 

tutanakları küfrederek zorla imzalatmak istedi ve yine gözaltına alınanların rızası olmadan telefonlarını 

zorla açtırdı. Aynı zamanda temel ihtiyaçlar bu süreç zarfında giderilmeyerek avukatların getirdiği ağzı 

kapalı su şişeleri dahi Savcılığa sorulması gerektiği bahanesiyle kabul edilmedi, “Uygulamanın” günde 

sadece üç öğün su vermek şeklinde olduğu söylendi. Kadınlar Pazartesi günü Savcılık ifadelerinin 

ardından adli kontrolle serbest bırakıldılar61.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
61 https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1596483311639183362?s=20&t=_PYnvhOzCvz47Wvu_zEpWg  

https://twitter.com/AnkaraKadin/status/1596483311639183362?s=20&t=_PYnvhOzCvz47Wvu_zEpWg

