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VALİ TERÖRÜNE İZİN VERMEYECEĞİZ 

KOCAELİ VALİSİ ERCAN TOPACA GÖREVDEN ALINMALIDIR 

2010 yılında Ercan Topaca’nın Kocaeli Valisi olarak atanmasının ardından Kocaeli daha önce 
görülmemiş keyfi yasaklamalara, demokratik hakların Vali’nin bir sözü ile ortadan 
kaldırılmasına sahne olmaya başlamıştır. Demokratik bir ülkede asla karşılaşmamamız 
gereken tutum ve saldırılar Kocaeli’de Vali tarafından olağan durum haline getirilmektedir.  

Demokratik hak, adalet ve hukuk anlayışını ortadan kaldıran Vali, Kocaeli’ni, anayasal 
hakları dahi ihlal ederek, kendi kuralları ile yönetmeye çalışmaktadır. Önceden izne tabi 
olmayan basın açıklamalarında Vali’nin kendi iznini dayatması bu politikanın en somut 
örneklerinden biridir.   

Son olarak 24 Şubat 2013 tarihinde Kocaeli Halkevleri’nin, Halkevleri’nin 81. yaşını 
kutlamak için gerçekleştirmek istediği demokrasi yürüyüşüne dönük Vali emri ile gerçekleşen 
polis saldırısında 19 Halkevi üyesi ve 1 ESP üyesi gözaltına alınmıştır.  

Valiliğin bu işlem ve eylemi doğrudan demokratik hak kullanımının engellenmesinden 
ibarettir. Zira tüm Halkevi Şubeleri yurdun dört bir yanında demokratik haklarını kullanarak 
81. yıl kutlamalarını gerçekleştirmişlerdir. Sadece Kocaeli ilinde yürüyüş yolunda üyelerimiz 
darp edilerek gözaltına alınmışlardır. 

Düşünce ve ifade özgürlüğü anayasa, yasalar ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına 
alınmıştır. Oysa 24 Şubat günü demokratik haklarını kullanarak düşüncelerini ifade etmek 
isteyenler hem görevli polislerin şiddet içeren müdahalelerine maruz kalmış, hem de gözaltına 
alınarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmışlardır.  

Anayasa 12. Maddesi Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği başlıklı olup, hak ve özgürlükleri 
genel olarak “Herkes kişiliğine bağlı dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve 
hürriyetlere sahip…” olduğunu düzenlemiştir. Anayasa 13.  ve 14. Maddeleri’nde de, bu 
hakların sınırlanma koşulları düzenlenmiştir. 

Anayasa 25. Maddesi ile “Düşünce özgürlüğü”  ve 26.Maddesi ile de “Düşünce açıklama ve 
yayma hürriyeti“ özel olarak düzenlenmiştir. Anayasa'nın 26. Maddesi açıkça, “Herkes, 
düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın 
haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.” düzenlemesini içermektedir. 

Anayasa'nın 34. Maddesi’nde düşünce özgürlüğünün toplu şekilde ifadesine ilişkin "Herkes 
önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına 
sahiptir" denilerek, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın herkesin sahip olduğu temel 
haklardan biri olduğu ve önceden izin şartına bağlı olmadığı açıkça belirtilmiştir.  
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Anayasa 90. Maddesi’nde 2004 yılı değişikliği ile “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel 
hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı 
hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri 
esas alınır.” denilerek AİHS hükümlerinin iç hukuk düzenlemeleri karşısındaki üstünlüğü ve 
doğrudan uygulanma niteliği taşıdığı hüküm altına alınmıştır.  

Aynı maddenin 2. fıkrasında bu hakkın ancak istisnai durumlarda ve kanunla sınırlanabileceği 
ifade edilmiştir. Buna göre, bu hak ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve 
sağlığın korunması amacıyla ve bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde ve 
ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlandırma Anayasa’nın sözüne ve ruhuna aykırı 
olamaz. Yani hak yok edilecek şekilde sınırlandırılamaz. Kocaeli ilinde yapılmak istenen 
“Demokrasi Yürüyüşü”, başlangıçta yaşanan polis saldırısı ile sonlandırılmış sonrasında 
yapılan gözaltı ve soruşturma süreçleri ile de Anayasal ve Uluslararası normlar hiçe 
sayılmıştır. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. Maddesi olan işkence yasağı üyelerimize yapılan 
fiziki ve psikolojik şiddetle ihlal edilmiştir. Yine AİHS 5. Maddesi haksız gözaltı işlemi ile 
tüm üyelerimizin özgürlüğü ellerinden alınmış durumdadır.  Yine AİHS 11. Madde olan ifade 
özgürlüğünün toplu kullanımını düzenleyen örgütlenme özgürlüğü Halkevi yönetici ve 
üyelerinin elinden alınmıştır. Yöneticisi ve üyesi oldukları 81. yıllık demokratik kitle 
örgütünün kuruluş etkinliği yapılmasına engel olunmuştur. Bu konu ile ilgili Kocaeli 
Valiliğine yapmış olduğumuz itiraz da ektedir. (Bkz. EK-1) 

Benzer bir olay olan İstanbul Valiliği ve emniyetinin 1 Mayıs etkinliklerine haksız 
müdahalesi sonucu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)  başvurucu DİSK ve KESK'i 
haklı bulmuştur. Ve açıkça bir daha ifade özgürlüğünün toplu kullanımın engel olunmaması 
kararı yenilemiştir.  

Bu kararda1 AİHM 1 Mayıs 2008 günü Taksim’de yapmak istedikleri gösteriye yönelik polis 
müdahalesinin 11. maddenin ihlal edildiğini tespit etmiştir. İş bu kararda kişi ve kurumların 
istedikleri yerde istedikleri zaman ifade özgürlüklerini toplu kullanmaya haklarının devletçe 
engellenmemesi aksine güvence altına alınmasını karar altına almıştır. (Bkz. EK-2) 

Ancak, Anayasa ve Uluslararası hukuk bu kadar açıkken; Kocaeli Valisi Ercan Topaca 
bildiğini okumaya devam etmektedir. Genel olarak Kocaeli’nde yürüyüş ve basın açıklaması 
sorunun giderilmesine yönelik Valilikten defalarca randevu talep edilmiş ama hepsi sonuçsuz 
kalmış ve randevu verilmemiştir.     

Başbakan Erdoğan’ın İçişleri Bakanlığı Valiler toplantısında sarf ettiği “Benim Valim”2 sözü 
Kocaeli Valisi Ercan Topaca için doğrudan geçerlidir. Topaca, kendisinin kentte AKP’nin 

                                                           
1 AİHM  2. Daire- Disk Ve Kesk V. Türkiye Davasi (Başvuru No. 38676/08) Strasbourg 27 Kasım 2012 
2 http://www.sabah.com.tr/Gundem/2013/01/31/basbakan-erdogan-konusuyor 
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temsilcisi olduğunu açıkça ilan etmiştir.3 Vali’nin AKP politikalarına karşı en ufak bir 
muhalefete dahi tahammülü yoktur.  

Kocaeli’nde öğrenciler, köylüler, Kürtler, işçiler, gazeteciler, emekçiler her sokağa 
çıktıklarında karşısında Kocaeli Valisi Ercan Topaca’yı ve yasaklarını, Vali emri ile başlayan 
polis şiddetini bulmaktadır. Vali Topaca, Kocaeli’nin emek ve demokrasi güçlerine halkın 
taleplerini sokakta dile getirmeyi yasaklamaya çalışmaktadır. Kocaeli Valisi’ne göre AKP’ye 
muhalif olmak ise suçlu olmakla eşdeğerdir.  

Bu dosya, Kocaeli Valisi Ercan Topaca Kocaeli’ne geldikten sonra Kocaeli halkının 
yaşadıklarına ilişkin örnekleri içermektedir.  

81 yıldır bu ülkede özgürlük ve demokrasi mücadelesinin önemli bir parçası olan Halkevleri 
olarak Kocaeli’de yaşanan hak gaspları örgütümüzün gündemidir.  

Yıllardır Kocaeli’de depremde halkın yaşamını yeniden kurmasında gösterdiğimiz çabadan 
sürdürdüğümüz alternatif eğitim ve sanat çalışmalarına, temiz bir çevrede yaşama hakkı 
mücadelelerinden eğitim, sağlık ve ulaşım hakkının savunulmasına kadar Kocaeli halkı ile 
birlikte yaşamın her alanında sürdürdüğümüz çalışmaların AKP’nin temsilcisi olduğunu 
açıkça ifade etmekten çekinmeyen bir Vali’nin keyfiyetiyle sınırlandırılmasına, Kocaeli 
halkının demokratik haklarının kısıtlanmasına izin vermeyeceğiz.  

Yaşananların arasından seçilen aşağıdaki örnekler dahi Kocaeli’de Vali Ercan Topaca’nın 
demokratik hak kullanımını nasıl engellediğini göstermektedir. Kocaeli Valisi’nin derhal 
görevden alınmasını istiyoruz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/hukumetin-valisi-117534.html 
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A. AKP POLİTİKALARINA KARŞI ÇIKMAK SUÇ, DEMOKRATİK HAKKINI 
KULLANMAK YASAK 

Ocak 2011- Valiliğin Kapıları Depremzedelere Kapalı 

Depremzede Arızlı sakinleri evlerine el konulması ile ilgili Valiliğe dilekçe bırakmak istedi, 
polis Arızlı sakinlerini binaya sokmadı, Arızlı sakinleri valilik karşısındaki kaldırıma kadar 
itildi. Arızlı sakinleri olayın ardından polis hakkında şikayetçi oldular. (Bkz. EK-3) 

3 Haziran 2011 - Metin Lokumcu’nun Öldürülmesini Protesto Edene Polis Saldırısı 

Kocaeli’nde KESK Şubeler Platformu 3 Haziran 2011 günü, emekli öğretmen Metin 
Lokumcu’nun Hopa’da polis saldırısı sonucu yaşamını kaybetmesini protesto etmek için siyah 
çelenk koymak üzere AKP il binasına yürüdü. Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüşe 
KESK, DİSK, ÖDP, SDP, ESP, Halkevleri, Öğrenci Kolektifleri ve birçok demokratik kitle 
örgütü katıldı. Eylemciler, AKP İzmit İlçe Seçim Koordinasyon Bürosu’na geldiğinde, çevik 
kuvvet eylemcilerin yolunu kesti ve biber gazı ve copla saldırdı ve 2 kişiyi gözaltına aldı. 
(Bkz. EK-4) 

22 Kasım 2011 – AKP’ye Muhalifsen “teröristsin”  

Kocaeli’nde 22 Kasım 2011 sabahı başlayan polis operasyonu sonrası hiçbir gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alınan ve iki gün süren ifade süreci sonrası savcının talimatıyla 
mahkemeye sevk edilen 12 kişi tutuklandı. Aralarında Halkevleri Yöneticilerinin de 
bulunduğu 12 kişi hiçbir kanıt olmadan “terör örgütü üyeliği”, “terör örgütü propagandası”, 
“suçu ve suçluyu övmek” suçlamasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Kandıra F Tipi 
Hapishanesi’ne götürüldü. Tutuklamaların ardından bir açıklama yapan Kocaeli Valisi “Suçu 
olmayan kimse sabah 5’te evinden alınmaz” diyerek henüz dava süreci devam ederken 
tutukluları suçlu ilan etti.  Valinin “suçu olmasalardı evine polis gitmezdi” dediği kişiler 1 
Şubat 2012’de “delil yetersizliği” gerekçesiyle serbest bırakıldı. Vali’den herhangi bir özür ve 
açıklama gelmedi. (Bkz. EK-5) 

20 Mart 2012 - Halkların Bayramına Polis Barikatı 

20 Mart 2012′de Kocaeli’nde BDP milletvekili Sabahat Tuncel’in de yer aldığı Newroz 
kutlamaları polis engeliyle karşılaştı. Valilik kutlamaya izin vermedi. Barikat önünde polisin 
engelleme girişimini protesto eden halk barikat önünde Newroz kutlamalarını gerçekleştirdi. 
(Bkz. EK-6) 

29 Mart 2012 - 4+4+4’e Karşı Çıkan Eğitimcilere Polis Saldırı 

4+4+4 Yasasının Meclis’e tüm itirazlara rağmen getirilmesi üzerine bu eğitim sistemini 
protesto etmek için Ankara’da yapılacak mitinge katılmak için bir gün önce geceden 
otobüslerle yola çıkmak isteyen Eğitim-Sen’e üye öğretmenlerin araçlarına polis el koydu ve 
Ankara’ya gitmelerini engelledi. Kocaeli’ndeki eylem Valilik tarafından yasaklandı. AKP İl 
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binasına yürümek isteyen toplumsal muhalefet bileşenleri polis saldırısına uğradı. 5 kişi 
gözaltına alındı. 

Mart 2012 - Parasız Eğitim Talebine Saldırı  

Parasız eğitim talep ettiği için tutuklanan arkadaşlarına destek eylemi yapan Kocaeli Gençlik 
Derneği üyeleri 2012’in Mart’ında defalarca polisin saldırısına uğradı. 20 Mart’ta da İnsan 
Hakları Parkı’nda çadır kuran Kocaeli Gençlik Derneği üyeleri ve destek olmaya gelen 
demokratik kitle örgütü, siyasi parti üyelerine polis saldırdı. (Bkz. EK-7) 

Kocaeli’de Basına Bilgi ve Demeç Vermek Yasak 

Vali Topaca, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının basına bilgi, demeç vermesini Valiliğe 
geldiği ilk günden yasaklamış, her türlü yetkiyi kendisinde topladı. Topaca, son olarak 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’nin yerel basınla bütün ilişkisini koparttı. Asayiş 
Şubesi, çeşitli suçlar nedeniyle yakalanan sanıkları adliyeye götürürken yerel basına haber 
verir, böylece Asayiş Şubesi’nin çalışmaları yerel basında yer alırdı. Vali, Asayiş Şubesi’nin 
yakalanan sanıklarla ilgili yerel basına bilgi vermesini de yasakladı. 

5 Nisan 2012 - Tutuklu Gazetecilerin Basın Açıklamasına Para Cezası  

Tutuklu gazetecilere destek vermek için 5 Nisan 2012’de açıklama yapan Kocaeli Gazeteciler 
Platformu üyesi 13 gazeteci hakkında “yasak yerde basın açıklaması yaptıkları” gerekçesiyle 
para cezası kesildi. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesinde öngörülen “Emre 
aykırı davranışta bulunduğu” gerekçesiyle basın açıklamasına katılan 13 gazeteciye 154’er TL 
para cezası verildi. Valiliğin “Yasaklı alan” dediği yerler Valilik çevresi ve İzmit Uğur 
Mumcu Parkı. 

Nisan 2012- Hakkını Arayan Sağlık İşçisine Direniş Çadırına Polis Saldırısı 

DİSK’e bağlı Dev-Sağlık İş Sendikası üyeleri 17 Nisan 2012 tarihinde Kocaeli Üniversitesi 
Araştırma ve Uygulama Hastanesi önünde “Güvenceli İş İnsanca Yaşam İçin” talebiyle iki 
günlük çadır açmak istedi. Çadırın kurulmasından 1 saat sonra Valiliğin emri ve Rektörlüğün 
izni ile polis işçilere saldırarak 6 işyeri temsilcisini gözaltına aldı.  

Haziran 2012- Sağlık İşçilerinin Direniş Çadırına Saldırı  

Dev-Sağlık İş Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi işyeri temsilcisi Eyüp 
Dalboy’un Haksız yere işten atılması üzerine kurulan direniş çadırı ve imza standına valiliğin 
emri Rektörlüğün izni ile polis ve hastane özel güvenlikleri saldırdı ve 12 işçiyi gözaltına aldı. 

Haziran 2012-AKP İl Binasına Yürümek İsteyen Kadınlara Gözaltı Tehdidi 

Kocaeli Kadın Platformu Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın “kürtaj cinayettir, her kürtaj bir 
Uludere’dir; sezaryene karşıyım” sözlerine karşı “kürtaj haktır Uludere katliamdır” demek 
için AKP il binasına yürüyüş düzenledi. Polis AKP il binasının bulunduğu yerde açılan halk 
pazarını bahane ederek “pazardan dolayı sizin güvenliğinizi sağlayamaya biliriz bu yüzden 
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AKP il binasına yürüyemezsiniz.” diyerek barikat kurdu. Kadınlar basın açıklamalarını AKP 
il binasının önünde yapmak istediklerini bundan vazgeçmeyeceklerini söylemeleri üzerine 
alana panzer getirildi. Polis yürüyüşün bitirilmesi istedi. Emniyet güçlerinin isteğini kabul 
etmeyen kadınlar oturma eylemi yapmak istediklerinde ise polis “hakkınızda gözaltı kararı 
çıkarırız” diyerek topluluğu dağıtmaya çalıştı. Kadınların yürüyüşü polis tarafından 
engellendi.  

Temmuz 2012- Sumotaş İşçileri ve Suadiye Halkı’nın Eylemlerine Saldırı 

Fritolay firmasının Sumotaş Kooperatifiyle imzaladığı nakliye anlaşmasını tek taraflı 
feshinden sonra Sumotaş işçileri ve fabrikanın bulunduğu Suadiye beldesinin halkı eyleme 
geçti. Fritolay firmasının geri adım atmaması ile büyüyen eylemlere ancak olağanüstü 
hallerde görülebilecek bir baskı uygulandı. Kocaeli Valisi Ercan Topaca’nın emri ile 700 polis 
bölgeye gönderildi. Fabrikanın yanına dahi yaklaştırılmayan halka karşı biber gazı ve jop 
kullanıldı. Topaca, ardı ardına yaptığı açıklamalarda Fritolay firmasının yanında olduğunu 
deklare etti. ‘Ben devletin temsilcisi olarak, bu kentteki bir yatırımı korumakla mükellefim.” 
diyen Topaca, tavrını her defasında patrondan yana koymaya devam etti. Fritolay firması ve 
Kooperatif arasında arabuluculuğa soyunan Topaca, Kooperatif başkanı Hüseyin Erhan’la 
anlaşma masasına oturmayacağını söyledi. Topaca yerel gazetelerden birine yaptığı 
açıklamada  ‘Hüseyin Erhan Kooperatife gitti, önünde iki mikrofon, televizyon kameraları 
görünce, her şeyi silip attı. Benim için unutkan Vali gibi sözler sarf etti. Kendisini affetmem 
ve bir daha muhatap kabul etmem. Sumotaş, başka bir heyetle masaya gelsin. Gerçekçi 
olsunlar. Bu sorun çözülür. Kimsenin bu topraklardaki bir fabrikayı, yatırımı yakıp yıkarak 
yok etmesine de izin vermem. Fabrikayı koruyan polis çemberi, ne kadar orada kalması 
gerekiyorsa, kalacaktır” sözlerini söyledi. Sonuç olarak birçok yurttaşın yaralandığı, gece 
evlere yapılan operasyonlarla işçilerin gözaltına alındığı ve tutuklandığı bir süreç yaşandı. 
Valini baskısı sonucu Fritolay firması ile yapılan görüşmeler sürecinde Kooperatif başkanının 
görevinden istifa etmesi sağlandı. Sonuçta; firma ile kooperatif arasında işçilerin aleyhine bir 
anlaşma yapıldı ve sürecin kaybedeni Suadiye halkı ve Sumotaş işçileri oldu.  

Ağustos 2012- Hakkını Arayan İşçiye Direniş Çadırı Kurmak Yasak 

İstanbul ve Kocaeli’nde 19 Haziran 2012 tarihinde direniş başlatan TÜMTİS üyesi DHL 
işçileri Kocaeli’nde garip bir yasakla karşılaştı. Gebze Güzeller Sanayi Bölgesi’ndeki DHL 
deposu önünde eylemlerini sürdüren işçilerin kaldığı çadır valilik talimatıyla polis tarafından 
söküldü. Çadırın sökülmesine yerli ve yabancı sendikalardan tepki geldi. DHL Deposu 
önünde protesto eylemi yapan sendikacılar Kocaeli Valisi Ercan Topaca’yı çadır yasağı 
kararından dolayı protesto etti. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri de bunun üzerine Kocaeli 
Valisi Ercan Topaca’nın 31 Temmuz 2012 tarihli yazılı emrini göstererek fabrika önünde 
baraka, çadır ve konteyner kurulmasının yasak olduğunu bunun için çadır kurulmasına izin 
vermeyeceklerini söyledi. 
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29 Ekim 2012 - CHP Cumhuriyet Şölenine Valilikten Engelleme  

29 Ekim 2012’de CHP İzmit İlçe Örgütü tarafından organize edilen Cumhuriyet Şöleni’ne 
katılmak için gelen vatandaşların otobüsleri Valilik emri ile engellendi. 4 

Kasım 2012 Açlık Grevi Basın Açıklamalarına Polis Barikatı 

Cezaevlerinde açlık grevinde bulunan tutsakların yaşamlarını yitirmeden taleplerinin dikkate 
alınması için KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin Türkiye’nin dört bir yanında ortaklaşa 
düzenlediği basın açıklaması ve yürüyüşe polis barikatı kuruldu ve yürüyüş engellendi. Aynı 
gerekçelerle 1 hafta sonra Halkevleri, ÖDP ve TKP’nin düzenlediği basın açıklaması ve 
yürüyüşü hiçbir gerekçe gösterilmeden polis barikatı kuruldu ve yürüyüş engellendi. 

22 Aralık 2012- Eğitim-Sen’in Soruşturma Karşıtı Eylemine Polis Saldırısı 

Kocaeli Üniversitesi’nde 6 Kasım YÖK protestosu ve 7 Kasım açlık grevi basın 
açıklamalarına katıldığı için 158 öğrenciye Kocaeli Üniversitesi rektörlüğü tarafından 
soruşturma açıldı. Bu durumu protesto etmek isteyen Eğitim-Sen, İnsan Hakları Parkı’na bir 
yürüyüş ve sonrasında basın açıklaması yapmak istedi ancak eyleme polis saldırdı ve 1 
üniversite öğrencisi gözaltına alındı. 

25 Aralık 2012 - “İnsanca Yaşamaya Yetecek Asgari Ücret” İsteyenlere Polis Saldırdı 

DİSK, KESK, TMMOB üyelerinin 25 Aralık 2012’de “İnsanca yaşamaya yetecek kadar 
asgari ücret” talebiyle yapmak istedikleri yürüyüşe polis saldırdı. DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş 
üyelerinin yoğun katılımının olduğu eylemde Merkez Bankası önünde bir araya gelen işçiler, 
İnsan Hakları Anıtı’na doğru yürüyüşe geçti. Polis, işçilere saldırdı. Saldırı sırasında iki kişi 
yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Polisin biber gazı ve tazyikli su kullanarak gerçekleştirdiği 
saldırının ardından işçiler yeniden bir araya gelerek eylemlerini sürdürdü ve polis saldırısı 
tekrarlandı. Polisin saldırısı sonucunda Dev Sağlık-İş Kocaeli Bölge temsilcisi Talat Tunç ve 
Emek Gençliği İl Yöneticisi Murat Aslan’ın kolu kırıldı. (Bkz. EK-8) 

29 Aralık 2012- Roboski Katliamı’nı Anmak İsteyenlere Polis Barikatı 

29 Aralık 2012 tarihinde KESK, HDK, ÖDP, Halkevleri ve İHD’nin, Roboski Katliamı’nda 
yaşamını yitirenleri anmasına izin verilmedi. Yürüyüş yolunda toplanan 300 kişi, “19 Aralık, 
Maraş, Roboski katliamlarını unutmadık, unutturmayacağız” yazılı pankart ile Roboski’de 
yaşamını yitirenlerin fotoğraflarını taşıdı. İnsan Hakları Parkı’na yürümek isteyenlere polis 
barikatı kuruldu ve yürüyüş engellendi. (Bkz. EK-9) 

2013’ün İlk Operasyonu Kocaeli’nde 

2013’ün ilk günü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 20 öğrencinin evine eş zamanlı 
operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından 15 öğrenci üniversitede katıldıkları eylemler 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 3 gün boyunca gözaltında tutulan öğrenciler Kocaeli 

                                                           
4 http://www.mavikocaeli.com.tr/siyasi/kilicdaroglu-yasakci-kocaeli-valisi-h158598.html 
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Adliyesi’nden tutuklanma talebiyle İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi. İfadeleri alınan 
15 öğrenci serbest bırakıldı. (Bkz. EK-10) 

Ocak 2013 - Saadet Partisi’ne Serbest Liseli Genç Umut’a Yasak 

2013 Ocak ayında Kocaeli’nde Saadet Partisi tarafından yapılan basın açıklamasına izin 
verilirken aynı gün aynı yerde farklı saatte Liseli Genç Umut’un “AKP’nin karnesini 
açıklıyoruz 4+4+4 Eğitim Sistemine Hayır” sloganıyla yapmak istedikleri basın açıklaması 
Valilik tarafından  “izinsiz olduğu” gerekçesiyle yasaklandı. (Bkz. EK-11) 

20 Ocak 2013 - Savaş Karşıtı Eyleme Polis Barikatı 

KESK, DİSK TMMOB ve TTB’nin birlikte organize ettiği Suriye’de savaş karşıtı eyleme 
polis müdahale etti ve eylemcileri yürütmedi. Bu etkinlik tüm Türkiye’de organize edilmiş ve 
yalnızca Kocaeli’nde engellenmiş oldu. (Bkz. EK-12) 
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B. HALKEVLERİ YAPIYORSA “SUÇ”TUR 

Halkevleri Yaz Okuluna Velilere Polis Tehdidi  

Kocaeli polisi, Halkevleri Yaz Okulu’na çocuklarını gönderen velileri telefon ile arayıp 
emniyete çağırarak çocuklarını Halkevlerine göndermemeleri için tehdit etti. (Bkz. EK-13) 

Vali: ‘Benim memurumu soruşturamazsınız’  

Halkevleri ve Öğrenci Kolektifleri tarafından ülkenin dört bir yanında yüzlerce yoksul 
mahallede 2008’den beri gerçekleştirilen, binlerce çocuğu bilimle sanatla tanıştıran Yaz 
Okulu çalışması Kocaeli’nde Vali ve polisin engeliyle karşılaştı. 2012 yazında çocuklarını 
Yaz Okulu’na gönderen veliler polis tarafından telefonla taciz edildi. Velileri arayan ve 
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nde görevli olduğunu söyleyen polis memurları velileri, 
çocuklarını Yaz Okulu’na göndermemeleri için tehdit etti. Tehdit karşısında suç duyurusunda 
bulunan veliler bu sefer Kocaeli Valiliği’nin engeliyle karşılaştı. Valilik çocuğu yaz okuluna 
katılan velileri arayarak tehdit eden Emniyet Müdürlüğü personelinin soruşturulmasına izin 
vermediği gibi yaz okulu faaliyetinin valilik iznine tabi olması gerektiğine dair karar çıkarttı. 
Halkevleri ise Valiliğin çıkardığı karara itiraz etti. (Bkz. EK-14) 

Halkevleri Organ Bağışı Kampanyası Girişimine Engelleme  

Kocaeli Halkevleri’nin 81. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapmak istedikleri 
organ bağışı kampanyasına ilk yasak Kocaeli Valiliği’nden geldi. Vali, Halkevleri’nin organ 
bağışı için açmak istedikleri standa izin vermedi. Valilik tarafından yasaklama gelmesinin 
ardından İl Sağlık Müdürü de halkın organ bağışı kartlarını üzerinde taşımasının tehlikeli 
olacağını söyleyerek tuhaf bir açıklama yaptı. İl Sağlık Müdürü, tehlikenin gerekçesi olarak 
“organ mafyasının organ bağışı yapan insanın peşine düşebileceğini” gösterdi. Tüm 
Türkiye’de organ bağışını teşvik eden kampanyalar devlet kurumlarından başlayarak 
yaygınlaştırılırken, Kocaeli Valiliği Halkevleri’nin bu çalışmasına keyfi bir biçimde izin 
vermedi. Tüm yasaklamalara rağmen Halkevciler 22 Şubat’ta İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek 
topluca organ bağışı yaptı. (Bkz. EK-15) 

Demokrasi Yürüyüşüne Polis Saldırısı ve Tutuklama Tehdidi 

Halkevleri’nin bu ülkede demokrasi ve özgürlük mücadelesinde 81. yaşına girişini kutlama 
etkinlikleri kapsamında 24 Şubat tarihinde Kocaeli’deki demokrasi yasağına da karşı çıkmak 
amacıyla bir demokrasi yürüyüşü yapılmak istendi. Halkevleri 81. yaşını kutlayan pankartla 
yürümek istediğinde yine keyfi bir yasaklama ile karılaştı. Kocaeli Valiliği emri ile emniyet 
müdürlüğü Halkevleri’nin karşısında çevik kuvvet ve panzerle çıktı ve yürüyüş talebine biber 
gazıyla, su sıkarak ve darp ederek saldırdı. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Kocaeli’de 
yapılan "demokrasi yürüyüşü"nde polis saldırısı sonucu gözaltına alınan Halkevleri 
üyelerinden 13′ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Tutuklama talebiyle 
mahkemeye sevk edilen 6 kişi de ifade verdikten sonra mahkemece serbest bırakıldı.        
(Bkz. EK-16) 
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C. ÜNİVERSİTE KENTİNDE ÜNİVERSİTE MUHALEFETİNE HERŞEY YASAK  

4 Aralık 2010 - Protestoya Gitmek Yasak 

4 Aralık 2010’da Başbakanın rektörlerle buluşmasını protesto etmek amacıyla İstanbul’a 
gitmek isteyen Kocaeli Öğrenci Kolektifi üyelerine polis tarafından sudan gerekçelerle izin 
verilmedi. İstanbul sınırından polis eskortuyla geri döndürülen üniversiteliler ‘seyahat hakları’ 
engellendiği için basın açıklaması yapmak isteyince polisin saldırısına uğradı. Olay sırasında 
9 Öğrenci Kolektifi üyesi gözaltına alındı. Açılan “Yumurta” davasından 9 öğrenci 5’er ay 
hapis cezası aldı.  

Mart 2011 – Parasız Ulaşım Talebine Saldırı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ulaşım zammı öğrencilerin tepkisiyle karşılaştı. 
Üniversitenin merkezin dışında olması sebebiyle öğrencilerin tümü otobüse binmek zorunda 
kalıyordu. Büyükşehir Belediyesi ayrıca Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ile anlaşma yaparak 
öğrencilerin öğrenci kent kartı almasını zorunlu görüyordu. Öğrenciler ise bu kent kartları 
alabilmek için 10 TL para ödemek zorunda kalıyordu. Kocaeli’nin ulaşım zammı politikaları 
öğrencileri isyan ettirdi. Belediyeye yürüyüşle giden öğrencilere polis biber gazı ile saldırdı.  

6 Nisan 2011 - Ulaşım Eylemine Müdahale: 11 Gözaltı 

Kocaeli Üniversitesi'nde, ulaşım ücretlerine yapılan zamları protesto etmek isteyen 
öğrencilere polis müdahale etti. Umuttepe Kampüsü'nde bir araya gelen yaklaşık 100 öğrenci 
Kocaeli Belediyesi önüne yürümek istedi. Anıtpark Bulvarı'nda polis engeliyle karşılan 
öğrenciler bir süre burada sloganlarla bekledi. Polis gaz bombası ile öğrencilere saldırdı. 
Saldırıda 10 öğrenci ve eyleme destek vermek için gelen Halkevleri Saraybahçe Şube Başkanı 
darp edilerek gözaltına alındı. 

6 Nisan 2012 - Cumhurbaşkanı Protestosuna Polis Saldırısı 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 6 Nisan 2012’de Kocaeli Üniversitesi’ne gelmesini protesto 
eden öğrenciler polis saldırısına uğradı. Saldırının ardından 49 öğrenci gözaltına alındı. 25 
Şubat’ta görülen duruşma sonucu 49 öğrenciden 46’sına 5’er ay hapis cezası verildi. Hapis 
cezaları ertelendi. Ayrıca Rektörlük tarafından açılan soruşturmalar sonucunda öğrenciler bir 
dönem uzaklaştırma ile kınama arasında değişen cezalar aldılar. 

Temmuz 2012 – Kocaeli Emniyeti Öğrenci Kolektifleri Yaz Kampını “Terör Kampı” 
Yaptı 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü 2012 Temmuz‘unda düzenlenen Öğrenci Kolektifleri Yaz 
Kampı’na katılan öğrencilerin ailelerini arayarak “Çocuğunuz terör kampında” diyerek 
velileri tehdit etti. Polis, öğrencilerin ailelerine çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini 
söyledi. 
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6 Kasım 2012 - YÖK Protestosuna Saldırı 

Kuruluş yıldönümünde YÖK’ü protesto etmek isteyen Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) 
öğrencilerine özel güvenlik görevlileri saldırdı. 6 Kasım 2012’de, YÖK’ü protesto etmek için 
KOÜ Umuttepe Yerleşkesi’ndeki Sosyal Tesisler önünden Rektörlük’e yürümek isteyen 
üniversitelilerin önü özel güvenlikler tarafından kesildi. Yürüyüşe izin vermeyeceklerini 
söyleyen güvenlik ordusu, yerleşke içerisinde yürümeye çalışan öğrencilere de izin vermedi. 
Güvenlik barikatı aşılınca devreye çevik kuvvet polisleri girdi. 

7 Kasım 2012 - Açlık Grevi Eylemine Polis Saldırısı  

7 Kasım 2012’de Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin Sosyal Tesisler önünde açlık grevlerine 
dikkat çekmek amacıyla yapmak istedikleri eylem özel güvenlikçilerin engeliyle karşılaştı. 
“Tecridi kaldırın ölümleri durdurun” sloganıyla rektörlük binasına yürümek isteyen 
öğrencilerin önü bu kez de çevik kuvvet polisleri ve zırhlı araçlarla kesildi. Polis öğrencilere 
biber gazıyla saldırdı. 

6-7 Kasım 2012 Protestolarına Soruşturma Terörü 

Bu iki protestoya katılan öğrencilerden 158’ine Rektörlük tarafından soruşturma açıldı. 34 
öğrenci bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alırken geri kalan öğrencilere kınama cezası verildi.   

21 Aralık 2012- ODTÜ’ye Destek Eylemine Polis Barikatı 

Öğrenci Kolektifleri ODTÜ'de yaşanan gözaltıları protesto etmek için eylem düzenledi. İzmit 
Merkez Bankası önünde toplanan grup üyeleri, Sabri Yalım Parkı'na doğru yürümeye başladı. 
İzmit Yürüyüş Yolu'ndan Fethiye Caddesi alt baş mevkiine gelen eylemciler, burada polis 
tarafından durduruldu ve yürüyüşleri engellendi. 

25 Aralık 2012 YÖK Yasa Tasarısı Protestosuna Polis Saldırısı 

Yeni YÖK Yasası’nı protesto etmek isteyen öğrencilerin yürümesine izin verilmedi. Özel 
güvenlik barikatını aşan üniversiteliler polisin saldırısına uğradı. 10 öğrenci darp edilerek 
gözaltına alındı. Savcılık eyleme katılan birçok öğrenci hakkında soruşturma başlattı. 
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D. DOĞA VE KENT DÜŞMANI KOCAELİ VALİSİ HALKI DEĞİL AKP’Yİ, 
ŞİRKETLERİ DÜŞÜNÜYOR  

Kocaeli Valisi AKP hükümetinin temsilcisi olduğunu ilan ederken göreve geldiği günden bu 
yana icraatları ve söylemleri ile aynı zamanda Kocaeli’de yer altı ve yer üstü varlıklarının 
yağmalayan, Kocaeli doğasını yaşanamaz hale getiren ve Kocaeli halkının emeğini sömüren 
patronların da temsilciliğini yapmaktadır.  

Kocaeli halkının talepleri ise Vali için görünmez durumdadır, savunduğu şirketlere karşı 
halkın direnişleri polis zoru ile bastırılmaya çalışılmaktadır.  

Vali önce sermayenin çıkarlarını düşündüğünü “Resmi iş ve işlemleri, yatırımcı biz olsaydık, 
nasıl bir uygulama ile karşılaşmak isterdik anlayışıyla gözden geçiriyoruz. Bürokrasinin 
çarklarını, iyi ve hızlı işlemesi için gres yağı ile sürekli yağlıyoruz. Yatırımlara engel olan 
bürokratik uygulamaların kaldırılması, yatırım kararlarının hızla hayata geçirilmesi, 
uluslararası piyasalarda sanayicimizin rekabet gücünü azaltan kamudan kaynaklanan 
maliyetlerin en aza indirildiği bir ortamı sağlamaya çalışıyoruz.”sözleri ile açıklamaktadır. 5 

Maşukiye’de taş ocağını savundu  

Kocaeli Valisi Maşukiye’de köylülerin “doğamızı katletmenize izin vermeyeceğiz” diyerek 
karşı çıktıkları taş ocağını Yüksek Hızlı Tren Yolu İnşaatı Projesi’nin milli bir proje olduğunu 
söyleyerek savunmuştur.  

Ruhsatı olmayan taş ocağını TCDD’ye süreli izin vererek çalıştıran Kocaeli Valisi halkın 
itirazlarını “devletimizin en önemli projesi konusunda bu kadar tartışma konusu olmasını 
doğru bulmuyorum.” diyerek karşılamıştır.  

Kocaeli’nde 71 tane taş ve maden ocağı var. Bunların 56 tanesi aktif. 15 tanesi de pasif. Vali 
Topaca, pasif ocakların da ilerleyen günlerde ruhsatlarını alarak faaliyete geçirileceğini 
söyledi. (Bkz. EK-17) 

Kocaeli Valisi Zehir Saçan Dilovasını Yaşanabilir Yer İlan Etti  

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, sanayinin yarattığı kirlilik nedeniyle kanserden ölüm oranının 
yüzde 33 olduğu Dilovası ilçesini "yaşanılabilir bir kent" ilan etti. Topaca, "Dilovası'nda 
gerek çevre kirliliğinde gerekse hava kirliliğinde asla geriye gitmiyoruz. Her şey kontrolümüz 
altında" dedi. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu'nun yaptığı araştırmayla 
doğum yapan kadınların sütünde ağır metallere rastlanan ve sanayi tesislerinin doldurduğu 
ilçede her 100 ölümden 33'ünün kanserden olduğu ortaya konulan Dilovası  hakkında Vali’nin 
açıklaması halk sağlığını ne kadar önemsediğini de gösterdi. Prof. Dr. Hamzaoğlu araştırması 
nedeni ile idari soruşturmaya uğramış, hakkında dava açılmıştı.  

 

                                                           
5 http://www.kobi-efor.com.tr/soylesi/ayin-konugu/kocaeli-valisi-ercan-topacadan-kocaeliye-iliskin-cozumler-
h104.html 
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Farklı Yaşamlara Tahammülsüzlük 

Konu Kocaeli’nin doğası, sağlıklı ve yaşanabilir yer olmasına gelince Kocaeli’yi unutup 
AKP’den ve şirketlerden yana tavır alan Kocaeli Valisi, farklı yaşam biçimlerine 
tahammülsüzlüğü ile de kentin dokusuna zarar veriyor. 

Kocaeli Valiliği emriyle, “kentte huzuru sağlama” iddiasıyla Kocaeli fuar alanındaki barlara, 
restoranlara, dernek lokallerine ve barlar sokağındaki mekânlara her gün yeni bir baskın 
düzenleniyor. KYÖD (Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği) Lokali gibi yerlere yüksek ses 
bahanesiyle müdahele ediliyor. Kocaeli fuarında her ay başka bir mekan sudan sebeplerle 
kapatılıyor. Ayrıca gece yarısı operasyonu şeklinde yapılan baskınlarda, işletmeciler ve 
buralara gidenler suçlu gibi gösteren uygulamalar sergileniyor. Bu uygulamalar Vali Ercan 
Topca’nın yasakçı zihniyetine bir başka örnek olarak dururken; Kocaeli’yi yaşanabilir bir yer 
olma iddiasından da uzaklaştırıyor. (Bkz. EK-18) 

SONUÇ 

Kocaeli Valisi Ercan Topaca, demokratik hak kullanımına ilişkin keyfi sınırlandırmalar 
ve engellemelerinin kentte yoğun eleştiri konusu olması üzerine 2012 yılı değerlendirme 
konuşmasında 2012 yılında gerçekleştirilen toplantı ve yürüyüşlere “hukuk kuralları 
çerçevesinde” müdahale ettiklerini açıkladı. Veriler, örnekler Valiyi yalanlıyor.  

Emek ve demokrasi güçlerinin halkın taleplerini dile getirmesini kendi “iznine” bağlamaya 
çalışan Vali 2012 yılında Kocaeli’nde 65 toplantı ya da yürüyüş ve 597 basın açıklaması 
yapıldığını bu etkinliklerden ancak 7’sine “izin” verildiğini kendisi dile getirmiştir. Valinin 
açıklamalarına göre izin istenmeyen etkinliklerin 14’ünde polis “müdahale” etmiş, 39 etkinlik 
ise “izin istenmemesine rağmen” yapılmıştır. Vali demokratik hak kullanımını kendi lütfu gibi 
sunmakta bu etkinliklere izin istenmediği halde “müdahale etmediklerini” açıklamaktadır. 
Topaca aynı açıklamada Kocaeli’nin daha fazla polise ihtiyacı olduğunu söylemektedir.   
(Bkz. EK-19) 

Kocaeli Valisi, Valilerin halka değil siyasi iktidarlara karşı sorumlu hatta siyasi iktidarın 
ildeki en üst düzey temsilcisi gibi davrandığı, kenti yaşayanların değil Valilerin yönettiği bir 
örneği temsil etmektedir.  

Kocaeli emek ve demokrasi örgütleri olarak Vali’nin hukuk dışı davranışlarına göz 
yummayacağımızı, demokratik haklarımızı kullanmak için Vali’den izin almayacağımızı 
halkın, doğanın, Kocaeli kentinin yararı doğrultusunda davranmaya devam edeceğimizi 
belirtiyoruz.   

Kocaeli Valisi Ercan Topaca görev ve sorumluluklarını kötüye kullanmaktadır. Derhal 
görevden alınmalıdır.  
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E. EKLER 

EK-1  

T.C. KOCAELİ VALİLİĞİ'NE 
 

Başvuruda Bulunan : Halkevleri Derneği Genel Başkanı Avukat Oya 
Ersoy 

   Konur Sokak No: 8/9 Kızılay Ankara 

 

Konu    : Halkevleri Derneği Kocaeli Şubesi Üye Ve 
Yöneticilerine Yönelik Hak Kaybına Yönelen İlgili Kişiler Hakkında 
Disiplin Soruşturması Başlatılması  Talebimizden İbarettir.  

A Ç I K L A M A L A R 

1- Halkevleri Derneği’nin 81. yıl kutlaması etkinlikleri Türkiye'nin her 
ilinde yürüyüş, konser vs etkinliklerle yapılmıştır. Kocaeli ilinde ise 
‘Demokrasi İçin Yürüyoruz’ sloganıyla Kocaeli ilinde bir etkinlik 
düzenlenmek istenmiştir. Bu etkinlik Kocaeli'nde "yürüyüş yolu" 
olarak bilinen güzergahta yapılmak istenmiştir. Herhangi bir araç 
trafiğinin olmadığı sadece yaya yürüyüş yolu olan bu güzergah 
valiliğinize bağlı emniyet müdürlüğü yetkililerince kesilmiştir.  

2- Kocaeli şubemiz yöneticileri ve üyeleri polis tarafından “Yürüyüş 
Yolu’nda yürütülmemişler üstüne de gaz ve tazyikli su ile 
saldırılarak 19 üyemiz 24.02.2013 saat 14 sıralarında gözaltına 
alınmışlardır. İş bu dilekçenin yazım tarihinde halen gözaltında 
bulunmaktadırlar. 

3- Bu haksız müdahale doğrudan demokratik hak kullanımının 
engellenmesinden ibarettir. Zira tüm Halkevi Şubeleri yurdun dört 
bir yanında demokratik haklarını kullanarak 81. yıl kutlamalarını 
gerçekleştirmişlerdir. Oyda Kocaeli ilinde yürüyüş yolunda üye ve 
yöneticilerimiz darp edilerek gözaltına alınmışlardır. 

4- Demokratik haklarını kullanarak düşüncelerini ifade etmek isteyen 
üyelerimiz hem görevli polislerin şiddet içeren müdahalelerine 
maruz kalmış, hem de gözaltına alınarak özgürlüklerinden mahrum 
bırakılmışlardır. Burada saldırıya uğrayan fiziki olarak üyelerimizdir 
ama yanı zamanda  düşünce ve ifade özgürlüğü de saldırıya 
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uğramıştır. Düşünce ve ifade özgürlüğü anayasa, yasalar ve 
uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmıştır. 

5- Anayasa 12. maddesi Temel Hak ve Hürriyetlerin Niteliği başlıklı 
olup, hak ve özgürlükleri genel olarak “Herkes kişiliğine bağlı 
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere 
sahip…” olduğunu düzenlenmiştir. Anayasa 13.  ve 14. 
maddelerinde, bu hakların sınırlanma koşulları düzenlenmiştir. 

6- Anayasa 25. maddesi “ Düşünce özgürlüğü”  ve 26.maddesi ile de 
“Düşünce açıklama ve yayma hürriyeti “ özel olarak düzenlenmiştir. 
Anayasa'nın 26. maddesi açıkça, “Herkes, düşünce ve kanaatlerini 
söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak 
açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların 
müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek 
serbestliğini de kapsar.” düzenlemesini içermektedir. 

7- Anayasa'nın 34. maddesinde düşünce özgürlüğünün toplu şekilde 
ifadesine ilişkin "Herkes önceden izin almadan silahsız ve saldırısız 
toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir" denilerek, 
toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın herkesin sahip olduğu temel 
haklardan biri olduğu ve önceden izin şartına bağlı olmadığı açıkça 
belirtilmiştir.  

8- Anayasa 90. maddesinde 2004 yılı değişikliği ile “Usulüne göre 
yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası 
antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi 
nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma 
hükümleri esas alınır.” İHAS hükümlerinin iç hukuk düzenlemeleri 
karşısındaki üstünlüğü ve doğrudan uygulanma niteliği taşıdığı 
hüküm altına alınmıştır.  

9- Aynı maddenin 2. fıkrasında bu hakkın ancak istisnai durumlarda ve 
kanunla sınırlanabileceği ifade edilmiştir. Buna göre, bu hak ancak, 
milli güvenlik, kamu düzeni, genel ahlak ve sağlığın korunması 
amacıyla ve bu amaçların gerçekleşmesi için gerekli olduğu ölçüde 
ve ancak kanunla sınırlandırılabilir. Bu sınırlandırma anayasanın 
sözüne ve ruhuna aykırı olamaz. Yani hak yok edilecek şekilde 
sınırlandırılamaz.  

10- Kocaeli ilinde yapılmak istenen yürüyüş yolunda demokrasi 
yürüyüşü başlangıcında, yaşanan polis saldırısı ile sonlandırılmış , 
gözaltı ve sair soruşturma süreçlerinde, Anayasal ve uluslar arası 
normlar hiçe sayılmıştır. 
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11- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS)'nin 3. maddesi olan 
işkence yasağı üyelerimize yapılan fiziki ve psikolojik şiddetle ihlal 
edilmiştir. Yine AİHS 5. maddesi haksız gözaltı işlemi ile tüm 
üyelerimizin özgürlüğü ellerinden alınmış durumdadır.  Yine AİHS  
11. madde olan ifade özgürlüğünün toplu kullanımını düzenleyen 
örgütlenme özgürlüğü halkevi yönetici ve üyelerinin alinden 
alınmıştır. Yöneticisi ve üyesi oldukları 81. yıllık demokratik kitle 
örgütünün kuruluş etkinliği yapılmasına engel olunmuştur. 

12- Benzer bir olay olan İstanbul Valiliği ve emniyetinin 1 mayıs 
etkinliklerine haksız müdahalesi sonucu Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi (AİHM)  başvurucu DİSK ve KESK'i haklı bulmuştur. 
Ve açıkça bir daha ifade  özgürlüğünün toplu kullanımın engel 
olunmamasını yenilemiştir.  

13- Bu kararda AİHM 1 Mayıs 2008 günü Taksim’de yapmak istedikleri 
gösteriye yönelik polis müdahalesini 11. maddenin ihlal edildiğini 
tespit etmiştir. İş bu kararda kişi ve kurumların istedikleri yerde 
istedikleri zaman ifade özgürlüklerini toplu kullanmaya haklarının 
devletçe engellenmemesini aksine güvence altına alınmasını karar 
altına almıştır. 

Sonuç ve İstem:  

Tüm bu açıklamalar ışığında Halkevleri Derneği Genel Merkezi adına 
Kocaeli şubemiz yöneticileri ve üyelerine yönelik halen gözaltının 
sürmesinden dolayı ile süren haksız saldırının derhal sonlandırılmasını ve 
yönetici ve üyelerimizin darp edilmesinden, haksız yere özgürlüklerinden ve 
ifade özgürlüklerinin engellenmesine yol açan kamu görevlileri hakkında 
disiplin soruşturması yürütülerek gerekli cezaların verilmesini saygılarımla 
talep ederim. 

 

Halkevleri Derneği 

Genel Başkanı 

Avukat Oya Ersoy 
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EK-2 

 

 
 
 

 
 

 
İKİNCİ DAİRE 

 
 
 
 
 
 

DİSK VE KESK v. TÜRKİYE DAVASI 
 

(Başvuru no. 38676/08) 
 
 
 
 
 

KARAR 
 
 

STRASBOURG 
 

27 Kasım 2012 
 
 
 

İşbu karar Sözleşme’nin 44 § 2. maddesi çerçevesinde kesinleşecek olup bazı 
şekli düzeltmelere tabi olabilir.  
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Disk ve Kesk v. Türkiye Davasında, 
 Başkan  
          Ineta Ziemele, 
 Yargıçlar 
         Danutė Jočienė, 
 Dragoljub Popović, 
 Isabelle Berro-Lefèvre, 
 András Sajó, 
 Işıl Karakaş, 
 Guido Raimondi,  
ve Daire Yazı İşleri Müdürü Stanley Naismith’in katılımıyla bir heyet 
halinde toplanan İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İkinci Daire), 

23 Ekim 2012 tarihindeki kapalı oturumda gerçekleştirdiği müzakereler 
sonucunda, 

Aynı tarihte kabul edilen aşağıdaki kararı vermiştir: 

PROSEDÜR 

1. Dava Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu – Confederation of Revolutionary Workers’ Trade Unions) 
ve KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu – Confederation 
of Public Employees’ Trade Unions) tarafından İnsan Hakları ve Temel 
Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) 34. maddesine göre 
Mahkeme’ye yapılan bir başvuruyla (no:38676/08) 13 Ağustos 2008 
tarihinde açılmıştır. 

2.  Başvurucular İstanbul’da avukatlık icra eden Bay N. Okcan, Bay M. 
İriz, Bayan A. Becerik, Bayan O. Ataman, Bay Ö. Eryılmaz, ve Bayan O. 
Aydın tarafından temsil edilmişlerdir. Türk Hükümeti (“Hükümet”) kendi 
temsilcisi tarafından temsil edilmiştir. 
     3.  18 Haziran 2009’da başvuru Hükümet’e bildirildi. Başvurunun 
kabuledilebilirliğine ve esasına aynı anda hükmolunması kararlaştırıldı. 
(Madde 29 § 1).  

OLAYLAR 

I.  DAVANIN KOŞULLARI 

4.  29 Nisan 2008’de başvurucular, 1 Mayıs 2008 saat 13.00’da İşçi 
Bayramı’nı kutlamak ve 1 Mayıs 1977’deki gösteriler sırasında hayatlarını 
kaybeden arkadaşlarını anmak için Taksim Atatürk Anıtı önünde 
toplanacaklarını, Beyoğlu Kaymakamı’na birlikte bildirdiler.  
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5.  30 Nisan 2008’de Beyoğlu Kaymakamı talep edilen yerde toplanmaya 
yalnızca sendikaların temsilcileri için izin verdi. Kaymakam adı geçen yerde 
daha büyük ölçekli bir gösteriye izin verilmediğini özellikle belirtti.  

6.  Ardından, İçişleri Bakanı ve Hükümet Sözcüsü ile İstanbul Valiliği de 
dahil olmak üzere belirli Hükümet yetkilileri, kendilerini güvenlik 
gerekçeleriyle Taksim Meydanı’nda herhangi bir gösteriye izin vermekten 
alıkoyan istihbarat raporlarının ellerinde bulunduğunu belirten basın 
açıklamaları yayınladılar. Yetkililer 1 Mayıs 2008’de Taksim’de yapılacak 
her gösterinin, olası provokasyonlar ile trafiğin ve kamu düzeninin 
bozulması gerekçeleriyle hukuksuz ve anayasaya aykırı olduğunu belirttiler. 
Ayrıca 1 Mayıs 2008’de, yakın mahallelerdeki belirli okulların 
kapatılmasını, vapur ve metro seferlerinin durdurulmasını, Taksim 
Meydanı’na çıkan yolların kapatılmasını ve o gün için ek polis 
yerleştirilmesini içeren kapsamlı güvenlik önlemleri alacaklarını açıkladılar. 
İstanbul Valiliği gösteri için alternatif mekânlar olarak ikisi İstanbul’un 
Avrupa yakasında, ikisi Anadolu yakasında bulunan dört farklı mekanı 
gösterdi. 

7.  30 Nisan 2008’de birinci başvurucu, İstanbul Valisi aleyhinde, 
İstanbul Cumhuriyet Savcısı’na sendikaların toplanma hakkını ayrımcı 
biçimde reddettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Birinci 
başvurucu, aynı mekân diğer büyük ölçekli gösterilere ve kutlamalara 
açıkken, İşçi Bayramı’nda Taksim Meydanı’na ulaşımlarının 
engellenmesini haklı çıkaracak bir sebep bulunmadığı yönünde şikayette 
bulundu. (soruşturma no. 2008/20905). 

8.  1 Mayıs 2008’de yaklaşık olarak saat 06.00’da DİSK ve KESK 
üyeleri İşçi Bayramı kutlamaları için DİSK’in Şişli’de bulunan binasının 
önünde toplanmaya başladılar. Saat 06.30 sularında polis, Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’nı (2911 sayılı yasa) ihlal ettiklerini ihtar etmek 
suretiyle grubun dağılmasını istedi. Grup üyeleri, bir yaya alanı olan DİSK 
binası önünde sadece beklediklerini ve sözü edilen yasayı hiçbir suretle ihlal 
etmediklerini belirtmek suretiyle (dağılmayı) reddettiler. Ancak polis DİSK 
binasının hem içine hem de dışına tazyikli su, boya ve göz yaşartıcı gaz 
sıkmak suretiyle grubu dağıtmaya başladı. 

9.  Benzer polis müdahaleleri sonraki iki saat boyunca artan yoğunlukta 
gerçekleşti. Bazı göstericiler polis tarafından kuvvet kullanımı neticesinde 
yaralandılar. Yaralı göstericiler tedavi için yakındaki Şişli Etfal 
Hastanesi’ne ulaşmaya çalışırken, polis tarafından kovalandılar ve hastane 
binasının içinde dahi gaz saldırısına maruz kaldılar. DİSK’in bazı üyeleri 
gözaltına alındılar.   

10.  Saat 10.30 sularında gösterici grubu daha fazla şiddetin önüne 
geçeceklerine dair kendi uzlaşısını bozdu. 

11.  2 Mayıs 2008’de Şişli Etfal Hastanesi Başhekimi polise 1 Mayıs 
2008’de, 20-30 civarında göstericinin hastaneye girdiğini ve pankart açtığını 
belirten bir ifade verdi. Ardından polis memurları da onları takip ederek 
hastaneye girdiler ve göstericileri etkisiz hale getirmek için hastanenin 
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bahçesinde gaz bombası kullandılar. Ayrıca polis memurlarından birinin 
yanlışlıkla bir gaz bombasının üzerine oturduğu ve Acil Servis’in girişinde 
park halinde bulunan polis arabasında (gaz bombasının) patladığını; bunun 
sonucunda Acil Servis’te çalışan elemanların ve bazı hastaların etkilendiğini 
açıkladı. Gaz bombasının hastaneye kasten atılmadığını ifade ederek 
açıklamasını sonlandırdı. 

12.  1 Mayıs 2008’den sonraki belirtilmeyen bir tarihte DİSK başkanı, 
diğer kişilerle birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı’na, Başbakanlık, 
İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Müdürü 
ve 1 Mayıs 2008’deki olaylara karışan polis memurları aleyhinde toplanma 
özgürlüğü hakkını ihlal ettikleri ve orantısız güç kullandıkları gerekçeleriyle 
suç duyurusunda bulundu (soruşturma no.2008/59361). Belirtilmeyen bir 
tarihte Cumhuriyet Savcısı, İstanbul Valisi ve İstanbul Emniyet Müdürü 
aleyhine yapılan şikayetlerle ilgili olarak yetkisizlik kararı verdi. Dosya 
usule uygun şekilde Temyiz Mahkemesi’ndeki Cumhuriyet Savcılığı’na 
intikal etti. 4483 sayılı yasa uyarınca Temyiz Mahkemesi Savcısı İçişleri 
Bakanı’ndan İstanbul Valisi’ne ve İstanbul Emniyet Müdürü’ne soruşturma 
açmak için izin istedi. Belirtilmeyen bir tarihte Bakan bu talebi reddetti. 
Sonuç olarak 8 Nisan 2009’da, Cumhuriyet Savcısı davayı sürdürmeme 
kararı aldı. Bu karar başvurucuların avukatlarına 16 Nisan 2009’da 
bildirildi. Başvurucuların bu karar aleyhine Danıştay’a yaptıkları itiraz, 8 
Nisan 2009 tarihli karara karşı, iç hukuk kuralları uyarınca itiraz imkânı 
bulunmadığı gerekçesiyle reddedildi. 

13.  Başbakan’a, İçişleri Bakanı’na ve Adalet Bakanı’na karşı yapılan 
şikayetlere ilişkin olarak 1 Şubat 2009’da İstanbul Cumhuriyet Savcısı, 
Anayasa uyarınca Başbakan’ın, İçişleri Bakanı’nın ve Adalet Bakanı’nın 
görevleri ile ilgili eylemlerden sorumlu olmayacakları gerekçesiyle 
soruşturma açmama kararı verdi. Bu karar başvurucuların avukatlarına 24 
Şubat 2009’da tebliğ edildi. Başvurucuların Sincan Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne yaptıkları itiraz, 22 Mayıs 2009’da, Cumhuriyet Savcısı’nın 
1 Şubat 2009 tarihli kararına itiraz edilemeyeceği gerekçesiyle reddedildi. 

14.  5 Mayıs 2008’de birinci başvurucunun temsilcisi, Şişli Cumhuriyet 
Savcısı’na, 1 Mayıs 2008 olaylarının ardından DİSK merkezinin içinde 
bulunan, polise ait patlamamış bir gaz bombasını verdi. 

15.  19 Haziran 2008’de, İstanbul Valiliği’nin yaptığı suç duyurusu 
üzerine Beyoğlu Cumhuriyet Savcısı 1 Mayıs 2008’de gerçekleşen olaylarla 
ilgili olarak DİSK başkanını sorguladı (soruşturma no. 2008/9241). Dava 
dosyasındaki belgelerden görülmektedir ki,  1 Mayıs 2008 olaylarına ilişkin 
olarak başvurucular aleyhinde soruşturma açılmamıştır. 
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II.  İLGİLİ İÇ HUKUK 

A.  Anayasa 

16.  Anayasa’nın 34. maddesine göre: 
“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü 

düzenleme hakkına sahiptir. 

... 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak 
şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.” 

B.  Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu (2911 sayılı kanun) 

17.  2911 sayılı Kanun’un 22. maddesi kamuya ait yollarda, parklarda, 
mabetlerde ve kamu hizmeti görülen binalarda gösteri ve yürüyüşleri 
yasaklamaktadır. Kamuya ait meydanlarda düzenlenen gösteriler, güvenlik 
talimatlarına uymalı ve bireylerin hareketine ya da kamu ulaşımına zarar 
vermemelidir. Son olarak 24. madde, bu yasaya uygun olarak yapılmayan 
gösteri ve yürüyüşlerin, valilik talimatından ve göstericiler ihtar edildikten 
sonra güç kullanmak suretiyle dağıtılacağını öngörmektedir. 

HUKUK 

I.  SÖZLEŞME’NİN 11. MADDESİNİN İHLALİ İDDİASI 

18.  Başvurucular, Mayıs 2008 İşçi Bayramı kutlamalarına polis 
müdahalesinin özel hayat, ifade özgürlüğü ve toplanma özgürlüğü haklarını 
ihlal ettiğini iddia etmişlerdir. Bu bakımdan, Sözleşme’nin 8., 10. ve 11. 
maddelerine dayanmışlardır. 

19.  Mahkeme, başvurucuların şikayetlerinin yalnızca, ilgili şu hükümleri 
içeren 11. madde bakımından incelenmesi gerektiği görüşündedir: 

“1. Herkes barışçıl toplanma özgürlüğü hakkına sahiptir... 

2. Bu hakların kullanımına, ulusal güvenlik ya da kamu emniyeti için, düzensizliğin 
ya da suç işlenmesinin önlenmesi için, sağlığın ya da ahlakın korunması yahut 
başkalarının haklarının ve özgürlüklerinin korunması için, yasanın öngördüğü ve 
demokratik bir toplumda gerekli olanlardan başka hiçbir kısıtlama getirilmeyecektir 
...” 
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A.  Kabuledilebilirlik 

     20.  Mahkeme, Sözleşme’nin 11. maddesi bakımından, Hükümet’in ilk 
itiraz ileri sürmediğini kaydeder. Bu şikayetin, Sözleşme’nin 35 § 3 (a) 
maddesi anlamında açıkça temelden yoksun olmadığını kaydeder. Ayrıca 
bunun hiçbir temelde kabuledilemez olmadığını kaydeder. Bu nedenle 
kabuledilebilir olduğu ilan edilmelidir. 

B.  Esas 

1.  Başvurucuların barışçıl toplanma özgürlüğüne bir müdahale olup 
olmadığı 

21.  Hükümet, başvurucuların iddialarına karşı çıkmış ve başvurucuların 
haklarına Sözleşme’nin 11. maddesi çerçevesinde müdahale olmadığını 
belirtmiştir. 

22.  Mahkeme, polis müdahalesinin sonucu olarak başvurucuların 
barışçıl toplanma haklarını (bakınız yukarıda paragraf 10) 
kullanamadıklarını ve bu nedenle olumsuz etkilendiklerini kaydeder. Bu 
gerekçeyle, haklarına Sözleşme’nin 11. maddesi çerçevesinde bir müdahale 
vardır. 

2.  Müdahalenin haklı olup olmadığı  
23.  Hükümet toplantının hukuka aykırı olarak düzenlendiğini ifade 

etmiştir. Sözleşme’nin 11. maddesinin 2. paragrafının barışçıl toplanma 
hakkına, kargaşayı önlemek için sınırlar getirdiğini vurgulamıştır. Ona göre, 
İşçi Bayramı kutlamalarının Taksim’de düzenlenmesi kamu yaşamında 
büyük kesintiye sebep olacaktı. İstanbul Valiliği, Taksim Meydanı’nda bir 
toplantıya izin vermezken, alternatif olarak, ikisi İstanbul’un Avrupa, ikisi 
Anadolu yakasında dört farklı mekân göstermişti. Hükümet, sendika 
temsilcilerinin toplanmasına Beyoğlu Kaymakamı tarafından izin 
verildiğini, sonuç olarak temsilcilerden oluşan küçük bir grubun 1 Mayıs 
1977’deki gösteriler sırasında hayatlarını kaybeden arkadaşlarını anmak için 
İşçi Bayramı’nı Taksim Meydanı’nda kutlayabileceklerini belirtmiştir. 
Hükümet ayrıca, bir terör örgütünün kargaşayı provoke etmek için İşçi 
Bayramı kutlamalarına karışacaklarına ilişkin istihbarat raporları elde 
ettiklerini ifade etmiştir. DİSK merkezinde teröristler olduğunu ve polis 
kuvvetlerine camlardan taş attıklarını da belirtmiştir. Hükümet, Şişli Etfal 
Hastanesi Başhekimi’nin tanıklığına gönderme yaparak, hastaneye 
saldıranların göstericiler olduğunu ve polisin bölgede güvenliği sağlamak 
için müdahale ettiğini ifade etmiştir. 

24.  Mahkeme, “hukuk tarafından öngörülmedikçe”, bu hükmün (11. 
madde) 2. paragrafı çerçevesinde bir ya da daha fazla meşru amaç takip 
etmedikçe ve bu amaçların gerçekleşmesi için “demokratik bir toplumda 
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gerekli” olmadıkça, bir müdahalenin Sözleşme’nin 11. maddesinin ihlalini 
teşkil edeceğini tekrar eder. 
     25.  Bu bağlamda, mevcut davadaki müdahalenin Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’nun 22. ve 24. maddelerinde yasal bir temelinin 
bulunduğu ve bu nedenle Sözleşme’nin 11 § 2. maddesi anlamında “hukuk 
tarafından öngörüldüğü” kaydedilir. Meşru amaç bakımından Hükümet, 
müdahalenin, diğerlerinin yanında, kamu düzeninin bozulmasını engelleme 
meşru amacını takip ettiğini belirtmiş ve Mahkeme farklı görüşte olmak için 
bir sebep görmemiştir. 

26.  Müdahalenin “demokratik bir toplumda gerekli” olup olmadığı 
sorusuna dönüldüğünde, Mahkeme birinci planda 11. maddeye ilişkin 
içtihatlarında tespit ettiği temel ilkelere göndermede bulunur (bakınız Djavit 
An v. Türkiye, no. 20652/92, §§ 56-57, ECHR 2003-III; Piermont v. Fransa, 
27 Nisan 1995, §§ 76-77, Series A no. 314; ve Plattform “Ärzte für das 
Leben” v. Avusturya, 21 Haziran 1988, § 32, Series A no. 139). Bu içtihatlar 
açıkça göstermektedir ki yetkililerin hukuki gösteriler bakımından, bunların 
barışçıl biçimde sürmesini ve bütün vatandaşların güvenliğini temin için 
uygun önlemleri alma yükümlülüğü vardır (bakınız Oya Ataman v. Türkiye, 
no. 74552/01, § 35, ECHR 2006-XIII). 

27.  Mahkeme, devletlerin yalnızca barışçıl toplanma özgürlüğünü 
korumak zorunluluğunu değil, ayrıca bu hakka ilişkin makul olmayan 
dolaylı sınırlamalar uygulamaktan kaçınmaları zorunluluğunu kaydeder. 
Son olarak (Mahkeme), 11. maddenin temel amacı, korunan hakların 
kullanılmasına kamu otoritelerinin keyfi müdahalesinden bireyi korumak 
olsa da, bunların etkin kullanımının güvence altına alınmasında pozitif 
yükümlülüklerin de olabileceğini de dikkate alır (bakınız Djavit An, 
yukarıda atıf yapılmıştır, § 57 ve Oya Ataman, yukarıda atıf yapılmıştır, § 
36). 

28.  Mahkeme, bu ilkelerin kamusal alanlarda düzenlenen gösteri ve 
yürüyüşler bakımından da uygulanabilir olduğunu hatırlatır. Ancak, kamu 
düzeni ve ulusal güvenlik gerekçeleriyle, a priori, bir Yüksek Sözleşmeci 
Tarafın toplantı düzenlenmesini izne tabi tutmasının ve derneklerin 
faaliyetlerini düzenlemesinin 11. maddenin ruhuna aykırı olmadığını 
kaydeder (bakınız Djavit An, yukarıda atıf yapılmıştır, §§ 66-67). 

29.  Mahkeme, Sözleşmeci Devletlerin kamu güvenliği gerekçesiyle 
belirli bir mekânda gösteri düzenlenmesine sınırlar getirebileceklerini 
hatırlatır. Ne var ki, kamuya ait bir mekândaki gösteri trafikte düzensizlik 
de dahil olmak üzere günlük hayatta bazı kesintilere yol açabilmesine 
rağmen, şayet Sözleşme’nin 11. maddesinde güvence altına alınan toplanma 
özgürlüğü özünden yoksun bırakılmayacaksa, barışçıl toplanmalara yönelik 
olarak belirli ölçüde hoşgörü göstermek kamu otoriteleri için önemlidir 
(bakınız Galstyan v. Ermenistan, no. 26986/03, §§ 116-117, 15 Kasım 
2007, ve Bukta ve Diğerleri v. Macaristan, no. 25691/04, § 37, ECHR 
2007-III). 
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30.  Mahkeme ilk olarak olaya yönelik iç hukuk düzeyinde resmi 
soruşturma yürütülmediğini belirtir. Bu bağlamda başvurucular tarafından 
yapılan suç duyurularının sonuçsuz kaldığını, çünkü İstanbul Valisi ya da 
İstanbul Emniyet Müdürü hakkında soruşturma açılması için İçişleri Bakanı 
tarafından izin verilmediğini gözlemler (bakınız paragraf 12). İç hukuk 
düzeyindeki soruşturmanın yokluğunda Mahkeme Taraflarca sunulan 
kaynaklar temelinde karar vermek durumundadır. 

31.  Mevcut davada, dava dosyasındaki belgelerden açıkça 
anlaşılmaktadır ki, yetkililer başvurucuların İşçi Bayramı’nı Taksim 
Meydanı’nda kutlama niyetleri hakkında bilgi sahibi olur olmaz, gösteriyi 
engellemek için kapsamlı önlemler aldılar ve Taksim Meydanı’nda gösteri 
yapmakta ısrar etmeleri halinde polisin göstericilere yönelik kuvvet 
kullanacağını belirten açıklamalar yaptılar. Bu amaçla, 1 Mayıs 2008’de 
İstanbul Valisi’nin talimatı üzerine vapur ve metro seferleri durduruldu, 
Taksim Meydanı’na çıkan yollar kapatıldı, ve Taksim’e girişi kapatmak için 
alana ilave polis konuşlandırıldı. Mahkeme, İstanbul Valisi tarafından İşçi 
Bayramı kutlamalarının yapılması için dört alternatif toplantı yerinin 
önerildiğini de gözlemler. Bu bağlamda, başvurucuların gösteri yapmak 
istedikleri Taksim Meydanı’nın şehrin kalbinde olduğunu ve büyük ölçekli 
bir gösterinin gerçekten kamu hayatının bozulmasına yol açacağını 
kaydeder. Ne var ki, Mahkeme, 1977’de İşçi Bayramı Kutlamaları sırasında 
Taksim Meydanı’nda çıkan bir çatışmada 37 kişinin öldüğünü de kaydeder. 
Sonuç olarak, Taksim Meydanı bu trajik olayın bir sembolü olmuştur ve bu 
gerekçeyledir ki başvurucular İşçi Bayramı kutlamalarını, Taksim’de anma 
töreni yaparak düzenlemekte ısrar etmişlerdir. Bu bağlamda Mahkeme, 
2010’dan beri İşçi Bayramı’nın Türkiye’de ulusal tatil olduğu ve Taksim 
Meydanı’nda kutlamalara izin verildiği konusunda da bilgilendirilmiştir. 

32.  Buna rağmen, Mahkeme mevcut davada, gösteri mekânlarının 
seçimi hakkında görüş bildirmesinin ya da Hükümet tarafından iddia 
edildiği gibi Taksim Meydanı’nda gösteri yapılması durumunda güvenlik 
riski olup olmadığını tespit etmesinin talep edilmediğini dikkate alır, zira 
her halükarda polis müdahalesi 1 Mayıs 2008’in erken saatlerinde, gösteri 
daha başlamadan önce gerçekleşmiştir. Bu nedenle Mahkeme, güvenlik 
güçlerinin müdahalesinin, gerçekleşmesi istenen amaç bakımından orantılı 
olup olmadığını tespit etmelidir. 

33.  Mahkeme, olay günü DİSK üyelerinin, Meclis’in bazı üyelerinin ve 
gazetecilerin Şişli’deki DİSK merkez binasının önünde toplanmaya 
başladıklarını gözlemler. Polis müdahalesi, göstericiler yürüyüşlerine 
başlamadan önce, saat 06.30’da başlamıştır. Hükümet gözlemlerinde 
yasadışı bir örgütün üyelerinin polise taş attığını belirtmesine rağmen, 
Mahkeme bu iddiayı destekleyecek bir kanıt bulunmadığını kaydeder. Bu 
bağlamda Mahkeme, bu olayla bağlantılı olarak başvuruculara ya da 
başvuran konfederasyonların diğer üyelerine yönelik soruşturma 
başlatılmadığını kaydeder. Dosyadaki bilgiye göre, DİSK merkezi önünde 
bekleyen grubun kamu düzeni için tehlike teşkil ettiği ya da şiddet 
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eylemlerine giriştiğini gösteren de hiçbir şey yoktur. Dosyada polisin bu 
kadar aşırı bir kuvvet kullanımını açıklayacak herhangi bir şiddetle ya da 
aktif fiziksel direnişle karşılaştığına dair de hiçbir bilgi yoktur. Aslında, 
güvenlik güçleri DİSK merkezi önünde toplanan insanları gaz bombası, 
boya spreyi ve tazyikli su kullanarak dağıtmayı denemiştir. Bazı kişiler 
polis memurları tarafından kovalanmış ve dövülmüştür.  

34.  Mahkeme, polis memurlarının göstericileri kovalarken Şişli Etfal 
Hastanesi binalarına bir gaz bombası attıklarının endişeyle ayrıca kaydeder. 
Hükümet, bazı göstericilerin hastaneye saldırdığını ve onların da gaz 
bombası kullanarak bölgede güvenliği sağlamaya çalıştıklarını belirtmiştir. 
Bu bakımdan Hastane Başhekimi’nin tanıklığını sunmuşlardır (bakınız 
paragraf 11). Bu ifadeye göre, bazı göstericiler hastanede saklanmaya, 
pankart açmaya çalışmış ve polis hastanenin bahçesinde onların 
peşindeyken bir gaz bombası atmıştır. Mahkeme, bireylere yönelik gaz 
bombası kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini Kabul etmiş 
ve bu gazların hukuki zorlamalarda kullanılması hakkında endişesini ifade 
etmiştir. (bakınız Ali Güneş v. Türkiye, no. 9829/07, §§ 34-37, 10 Nisan 
2012). Bu nedenle hastane binalarında gaz kullanılmasının mevcut dava 
koşullarında gerekli ya da orantılı olarak değerlendirilemeyeceğini dikkate 
alır.  

35.  Mahkeme, polis memurlarının kuvvet kullanmak suretiyle yaptığı 
müdahalenin bir sonucu olarak göstericilerin saat 10.30’da başka şiddet 
olaylarının önüne geçmek konusundaki kendi uzlaşılarını bozduklarını ve 
sonuç olarak İşçi Bayramı kutlamalarına katılamadıklarını gözlemler. 

36.  Mahkeme’nin görüşüne göre, göstericiler şiddet eylemlerine 
girişmediğinde, eğer Sözleşme’nin 11. maddesinde güvence altına alınan 
toplanma özgürlüğü tüm özünden yoksun bırakılmayacaksa, barışçıl 
toplanmalara yönelik olarak belirli ölçüde hoşgörü göstermek kamu 
yetkilileri için önemlidir (bakınız Nurettin Aldemir ve diğerleri v. Türkiye, 
nos. 32124/02, 32126/02, 32129/02, 32132/02, 32133/02, 32137/02 ve 
32138/02, § 46, 18 Aralık 2007). 

37.  Yukarıdaki görüşler çerçevesinde, Mahkeme mevcut davada polis 
memurlarının kuvvet kullanmak suretiyle yaptığı müdahalenin orantısız 
olduğunu ve düzensizliğin engellenmesi için gerekli olmadığını Kabul eder.  

38.  Bu nedenle mevcut davada Sözleşme’nin 11. maddesi ihlal 
edilmiştir.  

II.  SÖZLEŞME’NİN İHLALİNE DAİR DİĞER İDDİALAR 

39.  Başvurucular, barışçıl toplanma haklarının ihlaline ilişkin 
başvurularına yönelik olarak, Sözleşme’nin 13. maddesi çerçevesinde etkin 
bir iç hukuk yolunun bulunmadığından yakınmışlardır. Ayrıca, aynı yerde 
diğer kitlesel gösteriler düzenlenirken, Taksim Meydanı’nda gösteri 
düzenlemek için izin taleplerinin kamu düzeni gerekçesiyle reddedilmesi 
nedeniyle, 11. maddeyle bağlantılı olarak, Sözleşme’nin 14. maddesi 
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çerçevesinde toplanma özgürlüğünü kullanmada ayrımcılığa uğradıklarını 
ileri sürmüşlerdir.  

40.  Mahkeme bu şikâyetlerin yukarıda incelenenlerle bağlantılı 
olduğunu ve aynı şekilde kabuledilebilir olduğunun ilan edilmesi gerektiğini 
kaydeder.  

41.  Ancak, davadaki olayları, tarafların Mahkeme’ye sunduğu bilgileri 
ve 11. maddenin ihlaline ilişkin yukarıdaki hükmü göz önünde tutarak 
Mahkeme mevcut başvuruda ileri sürülen temel hukuki sorunları 
incelediğini dikkate alır. Bu gerekçeyle başvurunun geri kalan kısmı 
hakkında ayrı bir hüküm tesisine gerek olmadığı sonucuna varır (bakınız 
Güler ve Öngel v. Türkiye, nos. 29612/05 ve 30668/05, § 36, 4 Ekim 2011). 

III.  SÖZLEŞME’NİN 41. MADDESİNİN UYGULANMASI 

A.  Tazminat 

42.  Başvurucular manevi tazminat olarak toplam 400,000 euro (EUR) 
talep etmişlerdir. Ek olarak,  destekleyici belge sunmaksızın, olay sırasında 
DİSK merkezinde sebep olunan zarar için maddi tazminat olarak 20,000 
EUR talep etmişlerdir.  

43.  Hükümet taleplere itiraz etmiştir.  
44. Mahkeme, başvurucuların maddi tazminat taleplerinin hiçbir belgeyle 

desteklenmediğini kaydeder; bu nedenle bu talebi reddeder. Manevi 
tazminat bakımından, başvurucuların, Sözleşme’nin 11. maddesinin ihlali 
hükmü ile yeterince tazmin edildiklerini değerlendirir (bakınız Oya Ataman, 
yukarıda atıf yapılmıştır, § 48 ve Saya ve Diğerleri v. Türkiye, no. 4327/02, 
§ 54, 7 Ekim 2008). 

B.  Masraflar ve harcamalar 

45.  Başvurucu konfederasyonlar masraflar ve harcamalar için özel bir 
talepte bulunmamışlardır. Sadece, Mahkeme tarafından hükmedilecek adil 
tazminatın %10’una göre yaptıkları, avukatlarına ödeyecekleri avukatlık 
masraflarına ilişkin anlaşmaya göndermede bulunmuşlardır.   

46.  Hükümet talebe itiraz etmiştir.  
47.  Mahkeme’nin içtihadına göre, bir başvurucu yalnızca fiilen ve 

zorunlu olarak ortaya çıktığını gösterdiği ve miktar olarak makul olduğu 
ölçüde masraf ve harcamaların tazminine hak kazanır. Mevcut davada, 
elindeki belgeleri ve yukarıda belirtilen kriterleri göz önünde tutarak 
Mahkeme, tüm başlıklar altındaki masrafları kapsayacak biçimde, iki 
başvurucuya da toplam 1,000 EUR’ya hükmetmenin makul olduğunu 
kararlaştırır.  
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C.  Gecikme faizi 

     48.  Mahkeme, gecikme faizi olarak Avrupa Merkez Bankası'nın kısa 
vadeli kredilere uyguladığı marjinal faiz oranına üç puan eklemek suretiyle 
elde edilecek oranın uygun olduğuna karar verir.  

İŞBU NEDENLERLE, MAHKEME 

1.  Başvurunun kabuledilebilir olduğunu oybirliğiyle beyan eder; 
 
2.  Sözleşme’nin 11. maddesinin ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verir; 
 
3.  Başvurucuların, Sözleşme’nin 13. ve 14. maddeleri çerçevesindeki 

şikayetlerini ayrıca incelemeye gerek olmadığına oybirliğiyle karar 
verir; 

 
4.  11. maddenin ihlali kararının kendisinin başvurucular tarafından maruz 

kalınan manevi zarar için yeterli adil tazmin teşkil ettiğine 5’e karşı 2 
oyla karar verir; 

 
5. (a)  Davalı Devlet’in, masraf ve harcamalara ilişkin olarak, hükmün 

Sözleşme’nin 44 § 2. maddesine göre kesinleşmesinden itibaren üç ay 
içinde toplam 1,000 EUR (bin euro), ayrıca başvuruculara 
yüklenebilecek her türlü vergiyi, ödeme tarihinde geçerli olan döviz 
kuru üzerinden davalı Devlet’in para birimine çevrilmek üzere, 
başvuruculara ödemesine; 
(b)  yukarıda bahsedilen üç aylık sürenin bittiği tarihten itibaren 
ödemenin yapılmasına kadar, yukarıda bahsedilen miktara, Avrupa 
Merkez Bankası’nın kısa vadeli kredilere uyguladığı marjinal faiz 
oranına üç puan eklemek suretiyle elde edilecek oranda, basit faizin 
uygulanacağına karar verir; 

 
6.  Başvurucuların adli tazmin taleplerinin geri kalanını oybirliğiyle 

reddeder. 
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İngilizce olarak hazırlanmış ve Mahkeme İçtüzüğü’nün 77 §§ 2. ve 3. 
kuralları uyarınca 27 Kasım 2012 tarihinde yazılı olarak tebliğ edilmiştir.  

 Stanley Naismith Ineta Ziemele 
Yazı İşleri Müdürü Başkan 

Sözleşme’nin 45 § 2. maddesi ve Mahkeme İçtüzüğü’nün 74 § 2. kuralı 
uyarınca aşağıdaki ayrık görüşler bu hükme eklenmiştir: 

(a)  Yargıç Sajó’nun mutabık görüşü. 
(b)  Yargıç Ziemele ve Yargıç Karakaş’ın ortak muhalif görüşleri. 

I.Z. 
S.H.N. 
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YARGIÇ SAJÓ’NUN MUTABIK GÖRÜŞÜ 

Mevcut davada başvurucu sendikaların gösteri yapma hakkının ihlal 
edildiğine ilişkin olarak arkadaşlarıma katılıyorum. Herhangi bir yanlış 
anlamadan kaçınmak için aydınlatıcı birkaç noktayı eklemeyi yararlı 
buluyorum.  

Hükümet dışı bir örgütün mağdur statüsü bizim içtihadımızda (bakınız, 
örnek olarak. Rassemblement Jurassien Unité Jurassienne v. İsviçre, no. 
8191/78, 10 Ekim 1979 tarihli Komisyon kararı, Decisions and Reports 
(DR) 17, p. 108, and Christians against Racism and Fascism v. Birleşik 
Krallık, 16 Temmuz 1980 tarihli Komisyon kararı, DR 21, p. 153) kabul 
edilirken, bu esas olarak bir gösteriye izin talebinin reddi bağlamında 
olmuştur. Ancak, mevcut davada, başvurucu iki sendikaya ilişkin ihlal 
kararı gösteri yapma yasağıyla ilgili değildir. Başvuruculara, adı geçen 
sendikaların temsilcileri aracılığıyla 1977’de Taksim Meydanı’nda 
öldürülenlere (bakınız paragraf 5) saygılarını sunma hakları açıkça 
tanınmıştır. İhlalin doğası ışığında (bakınız aşağıda) açıktır ki, DİSK 
merkezinin önünde bulunanların gösteri hakkı kısıtlanarak, başvurucu 
sendikaların toplanma hakkı bir başka açıdan da olsa ihlal edilmiştir ve bu 
nedenle mağdur statülerine ilişkin şüphe olamaz.  

Planlı bir gösterinin düzenleyicileri olarak, başvurucuların bildiriminin 
ardından, Kaymakam 1 Mayıs’ta Taksim Meydanı’nda büyük ölçekli bir 
toplantıyı yasaklamış, aynı gün anma toplantılarının yapılabileceği 
İstanbul’un dört ayrı meydanı yetkililer tarafından tespit edilmiştir. 
Yetkililer, Taksim Meydanı’nda bulunmayı sınırlayan sebepler arasında, 
güvenlik endişelerinden söz etmişlerdir. Özellikle Hükümet tarafından 
“çeşitli terör örgütlerinin provakatif eylemlere hazırlandığının ve güvenlik 
güçlerine ... saldıracaklarının güvenlik güçleri tarafından tespit edildiği” 
iddia edilmiştir. Yasak, ilkesel olarak, ulusal güvenlik, kamu güvenliği ya 
da düzensizliğin veya suçun önlenmesi çıkarlarına hizmet etmektedir. Bu 
sebeplerin mevcudiyeti en azından ikna edici biçimde ortaya konabildiği 
müddetçe, bu, toplanma hakkının sınırlanması için meşru bir temeldir. Ne 
kamu düzeninin bozulmasına ilişkin farazi bir risk, ne de düşman bir 
topluluğun varlığı, barışçıl bir toplantının yasaklanması için meşru 
zeminlerdir (bakınız Makhmudov v. Rusya, no. 35082/04, 26 Temmuz 
2007). Ayrıca, mekân seçimi, başka türlü Kabul edilebilir sınırlamalara tabi 
olmasına rağmen, gösteri hakkının bir parçasıdır.  

Mahkeme, mevcut davada, göstericilerin mekân seçimi hakkında karar 
vermesinin ya da Taksim Meydanı’nda bir gösteri yapılması durumunda 
güvenlik riskinin olup olmadığını tespit etmesinin istenmediğini dikkate 
almıştır. Ancak, yetkililerin güvenlik riskine ilişkin iddialarını çürütecek 
hiçbir yalanlama bulunmazken, böyle bir riskin varlığı kabul edilebilir.  

Böyle bir risk bulunduğunda kimse ilkesel olarak, güvenliği sağlanmış 
bölgeye ulaşımın engellenmesini amaçlayan önleyici önlemlerin makul ve 
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bu nedenle gerekli olabileceğini ve ulusal yetkililerin önlemlerin 
uygunluğunu değerlendirmek bakımından daha iyi bir konumda 
bulunduğunu inkâr edemez. Bu tür önleyici önlemlerin uygulaması için 
bakınız Scozzari ve Giunta v. İtalya ([GC], nos. 39221/98 ve 41963/98, 
ECHR 2000-VIII), Christians against Racism and Fascism (yukarıda atıf 
yapılmıştır), Rai, Allmond and “Negotiate Now” v. Birleşik Krallık (no. 
25522/94, 6 Nisan 1995 tarihli Komisyon kararı), ve Schwabe ve M.G. v. 
Almanya (nos. 8080/08 ve 8577/08, ECHR 2011). Bu davalarda Mahkeme 
için mesele önleyici (sınırlayıcı) önlemlerin orantılılığıdır. 

Mevcut davada insanlar saat 06.00 civarında İstanbul Şişli’deki DİSK 
merkezinin önünde, iddialara göre kaldırımda, toplanmaya başladılar. Bu 
toplanma bildirilmiş bir toplanma değildi ve bu nedenle Türk hukukuna 
göre yasa dışıydı. Bir toplanmanın yasa dışılığı, per se, Sözleşme’nin 11. 
maddesinin ihlali hükmünü engellemez. Yetkililer, bir toplanmanın 
yasallığını hesaba katmaksızın, belirli düzeyde hoşgörü göstermek 
zorundadırlar. Hükümet, birkaç uyarının yapıldığını ve mevcut kişilerin 
dağılmak istemediği belli olunca tedricen artan düzeyde güç kullanıldığını 
belirtmiştir. Hükümet ayrıca, göstericilerin Taksim Meydanı’na doğru 
yürüyüşe başladıklarını belirtmiştir. Bunun yanında sendikaların temsilcileri 
bir basın açıklaması yapabilirdi ve onlar (grubu) dağıtmaya karar verdiler. 
Başvurucular, Hükümet’in gözlemlerine Mahkeme İçtüzüğü’nün 34 § 2 
kuralının gerektirdiği şekil çerçevesinde cevap vermediler. Mahkeme bu 
gözlemlerin yalanlandığını tespit etmedi. Taksim Meydanı’ndaki güvenlik 
riski göz ardı edilemeyeceği için, göstericilerin oraya gitmesini 
engelleyecek önleyici tedbirlerin alınması da makuldür.  

Bu önleyici tedbirlerin toplanma hakkına halel getirmemesi olası mıdır? 
Uygulanabilir standart şöyledir: “Düzenleyenlerin kontrolü dışındaki 
gelişmelerin sonucunda bir umumî gösterinin kargaşayla sonuçlanmasına 
ilişkin gerçek bir risk bulunsa bile, böyle bir gösteri 11 § 1. maddenin 
kapsamı dışında kalmaz, fakat böyle bir toplantıya uygulanacak her türlü 
kısıtlama bu hükmün 2. paragrafına uygun olmalıdır. (bakınız Christians 
against Racism and Fascism ..., ve, mutatis mutandis, Ezelin, ... § 41).” 
(bakınız Schwabe ve M.G., yukarıda atıf yapılmıştır, § 103). 

Kararın 33.-34. Paragraflarında değerlendirilen olaylar göz önünde 
bulundurulduğunda, insanları dağıtmak için yapılan müdahale orantısız ve 
çok korkutucuydu. Yetkililerin birkaç kamu alanını 1 Mayıs gösterileri için 
hazırladıkları doğrudur, fakat Hükümet, kamu ulaşımı önleyici bir tedbir 
olarak sınırlanmışken Şişli’de toplanan insanları belirlenen meydanlarda 
gösteri yapmaya yönlendirmek için çaba gösterildiğini 
kanıtlayamamaktadır. Dağıtma sırasında kullanılan güç öyle bir düzeydeydi 
ki, başvurucuların ve diğer katılımcıların üzerinde caydırıcı etkide 
bulunabilirdi. Yetkililerin DİSK merkezi önündeki göstericilere düşmanca 
davranışı göz önünde tutulduğunda, diğer gösterilerin hukukiliğinin 
belirsizliği temelinde, diğer kişilerin de hukuka uygun 1 Mayıs 
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toplantılarına katılmaları konusunda cesaretlerini kırabilirdi (bakınız mutatis 
mutandis, Bączkowski ve Diğerleri v. Polonya, no. 1543/06, § 67, 3 Mayıs 
2007). 

Şişli’deki göstericiler ve DİSK ve KESK’in çağrısına uyma niyetinde 
olan diğerleri üzerinde yaptığı caydırıcı etki ölçüsünde, orantısız kuvvet 
kullanımının bu sendikaları yukarıdaki ihlalin mağduru yapmaktaki 
etkisinin ne kadar olduğu hala belirsizdir. 

İlk olarak, iki sendika, Taksim katliamını anmak için yapılacak 
gösterinin düzenleyicileri olarak doğrudan mağdurdurlar. İkinci ve ek 
olarak, onlar aynı zamanda göstericiler adına (hem DİSK ve KESK üyeleri, 
hem de bu sendikaların çağrısı üzerine katılma niyetinde olan diğer kişiler) 
hareket etmektedirler. Katılımcılar ya da katılmak isteyenler, 
düzenleyicilerle birlikte planlanan gösterinin de facto “ortak öznesi”dir; bu 
birlik, düzenleyicilerle kalabalığın ayrılmaz biçimde hareket ettiği spontane 
biçimde ortaya çıkmayan gösterilerin özel durumunda, gösteri yapma 
hakkının “öznesi” olmanın doğasından kaynaklanır. Bir gösteri, en azından 
tipik bir olayda, rastgele katılan bireylerin tesadüfen bir araya gelmesi 
değildir. Üçüncü olarak, başvurucu örgütlerin toplanma özgürlüğü, sendika 
statüleri göz önünde bulundurulduğunda, doğrudan ve dolaylı olarak ihlal 
edilmiştir. Sendikalar, işlevleri ile ilgili konularda özel bir vekâlet 
gerekmeksizin üyelerini temsil etme hakkına sahiptir. Bir sendikanın kendi 
adına hareket etme hakkına sahip olduğu kadar, üyeleri adına da hareket 
etme ve onların haklarını temsil etme haklarına da sahip olduğu dikkate 
alınmalıdır. Mevcut davada, İşçi Bayramı’nı kutlamak ve 1 Mayıs 1977 
gösterilerinde hayatlarını kaybeden arkadaşlarını anmak açıkça ilgili iki 
sendikanın genel yetkisi kapsamındadır.     



 

33 
 

YARGIÇLAR ZIEMELE VE KARAKAŞ’IN ORTAK MUHALİF 
GÖRÜŞLERİ 

Esas noktalarda Daire’nin bütün gerekçelerine katılırken, Mahkeme’nin kararına bu davada 
verdiği manevi tazminat kararı bakımından katılamıyoruz. Biz, kararın 44. paragrafında ve 
hüküm fıkrasının 4. paragrafında Mahkeme’nin, ihlal tespitinin yeterli olduğuna karar 
vererek, manevi zarar için hiçbir tazminata karar vermediğini kaydederiz. 

Mahkeme’nin zaman zaman kabul ettiği, ihlal tespit eden bir hükmün kendisinin tazminat 
teşkil ettiğine ilişkin bu yaklaşımdan ileri gelen sorunla ilgili Mahkeme’de daha önce yapılan 
kapsamlı tartışmalara atıf yapmak istiyoruz. Biz, bu yaklaşımın, Mahkeme’nin içtihadında 
takip ettiği devlet sorumluluğuna ilişkin uluslararası hukukun genel ilkeleriyle bağdaştığına 
inanmıyoruz. Biz, Yargıç Speilmann’ın, tartışmaları ve ilgili hukuk ilkelerini özetleyerek ilgili 
bütün bilgi notlarını ve kaynakları zikrettiği Guiso-Gallisay v. İtalya (no. 58858/00, 8 Aralık 
2005) davasındaki muhalif görüşüne atıfta bulunuyoruz. Başka bir ifadeyle, bir mahkeme bir 
devletin uluslararası bir yükümlülüğünü ihlal ettiğini tespit ederse, bu ihlalin en iyi şekilde 
nasıl tazmin edilmesi gerektiğini değerlendirmelidir. Bu, ihlal olup olmadığını tespit etmekten 
farklı bir sorudur. Normal olarak, her ihlal bir miktar tazmine yol açar. Mahkeme, yalnızca 
çok istisnai koşullarda, eğer çeşitli maddi koşulların böyle bir tazminata hükmetmesini 
engellediği görüşündeyse manevi tazminata hükmetmemeye karar verebilir. Her halükarda, 
Mahkeme, zararın tazmini sorununa ya da bunda başarısız olursa, manevi tazminatın 
değerlendirilmesini de içeren uygun tazminata karar vermelidir.  

 
İngilizce’den çeviren: Ender Kuzu (T.C. Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Uluslararası Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi)     
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EK-3 (Ocak 2011- Valiliğin Kapıları Depremzedelere Kapalı) 
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EK-4 (3 Haziran 2011 - Metin  Lokumcu’nun Öldürülmesini Protesto Edene Polis 
Saldırısı) 
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EK-5 (22 Kasım 2011 – AKP’ye Muhalifsen “teröristsin”) 
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EK-6 (20 Mart 2012 - Halkların Bayramına Polis Barikatı) 

 

 

EK-7 (Mart 2012 - Parasız Eğitim Talebine Saldırı) 
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EK-8 (25 Aralık 2012 -  “İnsanca Yaşamaya Yetecek Asgari Ücret” İsteyenlere Polis 
Saldırdı) 
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EK-9 (29 Aralık 2012- Roboski Katliamı’nı Anmak İsteyenlere Polis Barikatı) 

 

EK-10 (2013’ün ilk operasyonu Kocaeli’nde)
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EK-11 (Ocak 2013 - Saadet Partisi’ne Serbest Liseli Genç Umut’a Yasak) 

      

EK-12 (20 Ocak 2013 - Savaş Karşıtı Eyleme Polis Barikatı) 

 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

43 
 

 

 

EK-13 (Halkevleri Yaz Okuluna Velilere Polis Tehdidi) 
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EK-14 (Vali: ‘Benim memurumu soruşturamazsınız’ ) 
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EK-15 (Halkevleri Organ Bağışı Kampanyası Girişimine Engelleme) 
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EK-16 (Demokrasi Yürüyüşüne Polis Saldırısı ve Tutuklama Tehdidi) 
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EK-17 (Maşukiye’de taş ocağını savundu) 
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EK-18 

Ne olacak bunun sonu? – Güngör ARSLAN 

12 Mart 2013 
http://www.bizimkocaeli.com/gungor-arslan/11156/ne-olacak-bunun-sonu.html 
Yazının konusuna geçmeden önce başımdan geçen olayı sizlere aktarmak istiyorum.  

9 Mart 2013 Cumartesi akşamı gazetemizin reklam müdürü Tülay Duran‘ın babasının 
rahatsızlığı nedeniyle kızım Nazlıcan‘la Seka Devlet Hastanesi‘nde yoğun bakım ünitesi 
aramanın telaşıyla koştururken cep telefonum çaldı. 

Arayan ilimizin en büyük sanayi kuruluşlarından birisinde üst düzey görev yapan bir 
arkadaşımdı. Sinirli, telaşlı ve bir o kadar da öfkeli sesiyle o an yaşadıklarını anlatmaya 
çalışıyordu. 

 Ben yoğun bakım ünitesi bulmak için koştururken arkadaşımızın yaşadıklarını da dinlemeye 
çalışıyordum. 

Sanayi kuruluşunda üst düzey görev yapan arkadaşımız yakın arkadaşları ile beraber Buz 
Restaurant‘a ailece eğlenmeye gitmişler. 

8 Mart Kadınlar Günü nedeniyle bir gün gecikmeyle eşlerinin günlerini kutlamak için 
gittikleri Buz Restaurant‘ta eğlencenin tam ortasında içeriye polisler girmiş. 

Uygulama denen işlemi yapan polis memurları önce müziği kestirmişler. 

Sonra da bütün restaurantta bulunan müşterilerin kimlik kontrolünü yapmışlar. 

İlimizin en nezih mekanın da polisin yaptığı bu uygulamaya içeride bulunan müşteriler tepki 
göstermişler ve pek çoğu bu uygulama nedeniyle mekanı terk etmiş. 

Polisin adına uygulama dediği bu olay ilimizin en gözde ve turistik belgesi olan bir mekanda 
yaşanıyor. 

Burası Barlar Sokağı ya da fuarda bulunan bazı garip ve izbe mekanlardan birisi değil. 

Buz Restaurant burası. 

Burada da böyle bir uygulama yapılıyorsa söylenecek ne söz vardır bilmiyorum. 

Şimdi gelelim yazımın konusuna. 

Bu yaşananların bana göre tek sorumlusu Kocaeli Valisi Ercan Topaca. 

Sayın Vali Ercan Topaca‘yı insan olarak seviyor ve güveniyorum. 

Her görüşmemizde dilimin döndüğünce gördüğüm yanlışları kendisine söylüyorum. 

Bana göre Kocaeli Valisi Ercan Topaca‘nın en bariz yanlışı devletin gücünü bu kadar ağır ve 
orantısız bir şekilde hissettirmek istemesidir. 

http://www.bizimkocaeli.com/gungor-arslan/11156/ne-olacak-bunun-sonu.html
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Bu kentte bunlara hiç ihtiyaç yok. 

Bu kent bu kadar karışık bu kadar kavga gürültü olan bir kent değil. 

Burası Doğu ya da Güneydoğu değil. 

Valinin bu kadar çok korumasının olması, Büyükşehir Belediye başkanının bu kadar çok 
korumasının olması normal değil. 

AKP il başkanını bile neredeyse polis ordusu koruyor. 

Bunlar kesinlikle abartı. 

Başkan Karaosmanoğlu kadar bu ülkede korunan tek bir belediye başkanı yok. 

Bunlara gerek yok. 

Ama ya birileri Vali Topaca‘yı yanıltıyor ya da Vali Topaca bunları seviyor. 

Sonuç ne olursa olsun bu yapılanlar yanlış. 

10 kişinin konuşma yapacağı yere 100 polisin gönderilmesi ne kadar yanlışsa bu 
muhabbetlerde yanlış. 

Tabi bütün bunlar Vali Topaca‘ya zarar veriyor. 

Onu yıpratıyor. 

Göreve geldiğinde basının ona verdiği destek artık çok azaldı hatta bitti. 

İşte bu nedenle Vali Topaca‘ya buradan seslenmek istiyorum. 

Kocaeli öyle güvenlik olarak çok abartılacak, polisin ve devletin gücünün çok hissettirilmesi 
gereken bir il değildir. Gidin Van‘a. 

Van Valisi Karaloğlu‘ bile güvenlik önlemlerini üçte bire indirdi. Van Valisi Karaloğlu‘nun 
bile bu kadar koruması yok. 

Bu nedenle bu yapılanlar vatandaşı devletten soğutur, Vali Topaca‘ya olan güveni, sevgiyi 
azaltıyor. 

Bunları bilmesi gerekiyor. 

Kaş yapayım derken göz çıkarılıyor. 

 

 

 

 



 

59 
 

EK-19 
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F. KÖŞE YAZILARINDA VALİ TOPACA VE UYGULAMALARI  

Yangın Yerine Dönen Memleket! – İlker AKŞİT 

28 Aralık 2012 
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/yangin-yerine-donen-memleket-116047.html 
Bir süredir çok hareketli, çok sıkıntılı günlerden geçiyoruz. 

Sendikalar, sivil toplum örgütleri sokakta, üniversiteler karışık. 

Bu yaşananların hem ekonomik, hem de sosyal nedenleri var. 

Çünkü insanlar bunaldı. 

Neresinden bakarsanız bakın, daraldı insanlar! 

Bu ülke nefes alamıyor artık! 

Türk-İş tarafından her ay düzenli olarak açıklanan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Aralık ayı 
sonuçları, önceki gün yayınlandı. Türk-İş’in bu araştırması, yıllardır açlık ve yoksulluk sınırından 
bahsedilirken, referans olarak kabul ediliyor. 

Açıklamaya göre, Aralık ayında dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için 
yapması gereken gıda harcaması tutarı 985 liraya yükseldi. 

Kasım ayında 958 lira olan açlık sınırı, geçtiğimiz yılın aralık ayında ise 940 liraydı. 

Yani açlık sınırı da arttı! 

Milyonlarca insanı ilgilendiren asgari ücret ise 739 lira. 

Yeni zamla ne kadar olacağı, bugün yarın belli olacak. Çok fazla bir artış beklenmiyor! 

Devlet, vatandaşına aylık 800 lirayı bile çok görüyor! 

Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçların toplam 
harcaması ise 3 bin 208 lira oldu. 

Bu rakam, geçtiğimiz yılın Aralık ayında ise 3 bin 63 liraydı. 

Yani yoksulluk sınırı da 3 bin 208 lira! 

3 bin liranın altında bir geliriniz varsa yoksulsunuz. 

958 liranın altında bir geliriniz varsa açsınız. 

Bu da demek oluyor ki; biz milyonlarca insanı yoksulluğa, daha da ötesi açlığa mahkûm ediyoruz. 

İyi kötü maaş alanların durumunu anlattık. İşsizlik oranları da giderek artıyor. 

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/yangin-yerine-donen-memleket-116047.html
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Devlet, işsizlik oranını yüzde 9 olarak açıklıyor. 

Bağımsız ekonomistler, “İşsizlik, yüzde 17’yi gördü” diyor. 

Türkiye’nin son dönemdeki yönetilme tarzı da birçok insanı giderek boğuyor! 

Sonra bu insanlar, sokağa çıkınca kızıyoruz. 

Niye bağırıyor bu adamlar diyoruz. 

Makarna veriyoruz, kömür veriyoruz niye susmuyorlar diyoruz. 

Ama olmuyor. 

Yoksulluk sınırının altına ittiğiniz, aç kalsın dediğiniz kitleler, yavaş yavaş sesini yükseltiyor. 

Biber gazları, coplar bu kitleleri durduramıyor. 

Hakkını arayan, eleştiren, daha iyi koşullarda yaşamak isteyen insanları biber gazı sıkarak 
durduramazsınız. Coplayarak, gözaltına alarak susturamazsınız… 

İnsanca yaşayabilecekleri koşulları sağlayacaksınız bu insanlara. 

Demokratik bir ortamı sağlayacaksınız. 

Eleştirilere hoşgörüyle bakacaksınız. Sizi her eleştireni biber gazı terörüyle engelleyemezsiniz. 

Her muhalife terörist damgası basamazsınız! 

İzmit sokaklarında kaç gündür yaşananları görüyorsunuz. 

Hak arayan, en demokratik, en insani hakkını kullanmak isteyen insanlara yapmadıklarını 
bırakmıyorlar. 

Siz insanlara açlık sınırında maaş vereceksiniz, yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum 
edeceksiniz, konuşmalarını, yürümelerini engelleyeceksiniz; sonra sokağa çıktıklarında da kafalarına 
vura vura eve göndereceksiniz. 

Asgari ücreti protesto etmek isteyene, üniversitede konuşmak isteyen gençlere yapmadığınız 
bırakmadınız. Ama buna hakkınız yok! 

Böyle bir dünya yok. 

Böyle bir atmosfer, artık modern dünyanın hiçbir yerinde yok. 

Türkiye, bu işleri çoktan aştı. 

Geriye dönemez artık bu ülke. 

Eski günleri bir daha yaşayamaz! 
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2011 seçimlerinde yüzde 50 oy alarak iktidar olan bir hükümet, kendisine oy vermeyenleri, 
eleştirenleri, tepki gösterenleri böyle cezalandıramaz. Türkiye’nin yarısını hapse mi atacaksınız, 
gözaltına mı alacaksınız, azarlayarak, döverek, su sıkarak evlerine mi göndereceksiniz? 

Bu toplumun, kafasına ne kadar bastırırsan bastır ses çıkarmayan bir tavşan gibi kabuğuna çekileceğini 
düşünmüyorum. 

Türkiye toplumu, böyle bir yönetim tarzına da rıza göstermeyecektir. 

Bu ülkenin; barış içinde, huzur içinde, eşit, özgür ve zengin yaşamak için her türlü imkanı var. 

Buna rağmen, yanlış yönetilen ülke, giderek bir yangın yerine dönüyor. 

Siyaset, bu yangını söndürmeli. 

Yoksa hepimiz cayır cayır yanacağız 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

Bu Çocukların Organında Ne Var? – İlker Akşit 

25 Şubat 2013 
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/bu-rezaletten-baska-bir-sey-degil-121866.html 

Cumartesi günkü Özgür Kocaeli’de haberi okumuşsunuzdur. 

Halkevleri Kocaeli Şube Başkanı Mihrican Atalay, ilginç bir iddia ortaya attı. 

Dedi ki; “Organ bağışı kampanyasına destek vermek istedik ama Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü 
yetkilileri kabul etmedi” 

Bu iddia, henüz tekzip edilmedi. 

Eğer doğruysa (ki neden yalan olsun?) büyük bir skandal. 

Türkiye, organ bağışı diye ayağa kalkmış, art arda kampanyalar düzenleniyor. 

Organ bağışlamak günah değildir diye fetvalar veriliyor. 

Bir grup genç, “Biz organ bağışlayacağız” diye geliyor ama kapıdan döndürülüyorlar. 

Bunun bir gerekçesi var mı? Tamam, Halkevleri’nin dünya görüşünü paylaşmıyor olabilirsiniz ama 
organ bağışı için gelen gençleri niye kapıdan döndürüyorsunuz? 

Bunun mantıklı bir açıklaması var mı? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/bu-rezaletten-baska-bir-sey-degil-121866.html
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Şu polislere biraz trafik öğretseydik – İsmet Çiğit 

05 Mart 2013 
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/su-polislere-biraz-trafik-ogretseydik-122714.html 

Vali Ercan Topaca, arkasına AKP teşkilatlarının, milletvekillerinin de tam desteğini almış, kendi 
bildiği doğruya İzmit’i alıştırmak için kararlı şekilde tavrını sürdürüyor. 

İzmit’in göbeği, özellikle Yenicuma Camii çevresi, özel giysiler içinde sanki savaşa gidecekmiş gibi 
hazırlanmış polislerle dolduruluyor. 

Soğuk Savaş döneminde, Berlin Duvarı çevresinde bu kadar polis göremezdiniz. Benzer tabloyu, 
1970’li yıllarda Romanya’da Diktatör Çavuşesku’nun sarayı çevresinde görmüştüm. 

Gidin Washington’a, Beyaz Saray çevresinde; gidin Moskova’ya Kremlin çevresinde bu kadar hazır 
kıta polisi bir arada göremezsiniz. 

Neymiş, kuvvetli istihbaratlar varmış. Terör örgütü barış sürecini sabote etmek için İzmit’te 
provokasyon yapabilirmiş. 

Hepsi palavra. Bu şehre gözdağı veriyorlar. Üç-beş tane genç bir araya gelse, üzerlerine gidiyorlar. 
Geçen gün, AKP’nin ilimizdeki önemli yetkililerinden biriyle konuyu konuştum; “Siz bu görüntüden 
rahatsız olmuyor musunuz?” dedim. İlimizdeki AKP’liler de artık Vali’nin ağzından konuşuyorlar: 

“- Şehrin göbeğinde hergün birileri bağıra çağıra yürüyüş yapsa iyi mi?.. Sokaktaki kadınlar, çocuklar 
bu tablodan ürküyorlar. İzinsiz yürüyüşlere elbette izin verilmeyecek.” 

Oysa İzmit’te insanlar artık şehrin göbeğinde yığınlar halinde bekleyen polislerden ürker hale geldi. 
Bunu anlamıyorlar. 

İzmit’in içinde bu kadar çok polisi bir arada gördükçe, “Bizim şehrimizin demek ki polis açığı yok” 
diye düşünmeye başladım. Hoş, polisimiz şehir merkezinde neredeyse çoluk çocuğun bile yürümesine 
izin vermiyor ama, başka sorunlar var. Hırsızlık olaylarının kökü bir türlü kazınamıyor. İçkili 
mekanlarda çok sıkı denetim var. Ama kentin her yerinde trafik sorunu artarken, polisimizi hiç trafik 
düzenine katkı yaparken görmüyoruz. 

Bu nedenle öneriyorum. Şu toplumsal olaylara karşı gösterilen hassasiyeti biraz Emniyet’in sorumluluk 
alanına giren başka konulara kaydırabilir miyiz?.. Topu topu 10 kişi yürüyecek, 100 polis onları 
bekliyor. Ama gidin araçların düğüm olduğu, birbirine girdiği sorunlu kavşaklara bir tane polis 
göremezsiniz. Toplum polisinin, Çevik Kuvvet ekiplerinin bir bölümünü trafik konusunda eğitsek fena 
mı olurdu? 

Şu Kandıra Sapağı meselesi var. Sözüm söz. Kandıra Sapağı’ndaki kavşak inşaatı nedeniyle trafik 
tıkanıyor diye hiç sesim çıkmayacak. Bu kahrı çekeceğiz. 

Ama biraz şehre saygı lazım. Biraz bu şehrin ve insanlarının korunması lazım. Kavşak inşaatı 
yapılıyor. Yol daraltılmış, İzmitli’nin çilesi artmış. 

http://www.ozgurkocaeli.com.tr/makale/su-polislere-biraz-trafik-ogretseydik-122714.html
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Yıldız Entegre; özelleştirmeden satın aldığı İgsaş limanına tomrukları getiriyor. Buradan yamuk yumuk 
TIR’lara bu tomrukları gelişigüzel yüklüyor. Ucuz olsun diye D-100’den Suadiye’deki fabrikasına 
götürtüyor. 

Oysa hala geçerli kural var. 07.00-02.00 saatleri arasında İzmit’ten transit geçen TIR’ların 

D-100’ü kullanması yasak. 

Ama üstelik kavşakta çalışma varken, kent trafiği daha da tıkanmışken, tomruk TIR’ları, Köseköy’e 
giden otomobil TIR’ları, Anadolu ile İstanbul arasında gidip gelen ne kadar kamyon, TIR varsa, hala 
İzmit’in içinden geçiyor. 

Şu şehir merkezinde gariban gençler yürümesin de şunları bir güzel dövelim diye bekletilen polislerin 
bir kısmını D-100’e aktarsak. İzmit’ten geçmesi yasak olan TIR’ları, kamyonları Otoyola 
yönlendirmeleri sağlasak fena mı olur? 

Yine bu kavşak nedeniyle, İzmit’in şehir merkezinde, doğu tarafındaki caddelerin trafik yükü daha da 
arttı. İzmit içinden çıkıp, Yahya Kaptan’a, Alikahya’ya gidecek bütün araçlar, Kandıra Sapağı kapalı 
olduğu için, şehir içinden gidiyorlar. Her ışıklı kavşakta trafik düğümleniyor. Ellerinde mendiller, 
dilenciler arabalara saldırıyor. Işıksız kavşaklarda trafik tam bir keşmekeş. Araç yükü artan caddelerde 
iki sıralı park yapan araçlara da kimse ses çıkartmıyor. 

Bu şehirde “Terörist”, “Anarşi” yok. Bu şehirde “Trafik terörü”, “Trafik anarşistleri” var. Polisimizi de 
biraz bu yönlere kaydırmakta fayda var. 

Söz açılmışken, Kandıra Sapağındaki yeni Köprülü Kavşak inşaatı konusundaki kaygılarımı da 
belirtmek isterim. 20 Şubat tarihi itibariyle, bu inşaat başladı. 7 ay içinde bitecek denildi. Hergün 
önünden geçiyorum. Çalışan işçi yok. Yolu kapattılar, kavşağı kapattılar. Şantiye karavanlarını,  kazık 
çakma makinesini getirip kurdular. 

Bu işi üstlenen Kolin İnşaat, devletin hükümetin en büyük müteahhidi. Bütün Hızlı Tren yollarını, 
bütün barajları bu firma yapıyor. Kandıra Kavşağı işi, onlar için çerez bile değil. 

Bu tempoda iş sürerse, bırakın 7 ayı, 7 yılda o kavşak bitmez. 

Oradaki işin mümkün olan en kısa zamanda bitmesi lazım. Müteahhidin bırakın tatil günlerini, hiç 
durmadan günde 24 saat çalışması lazım. 

Ama bu şehirde kim halkı düşünecek de, bunları takip edecek?.. Bizim kentimizi yönetenler için 
mühim olan, Çarşı İş Hanı önünde, Belsa önünde 3-5 muhalif toplanıp, hükümet aleyhine bağırmasın. 

Çok hafife alıyorlar İzmit’i.. Çok hafife alıyorlar bu kent insanını. Dayanıklıdır İzmitli, sabırlıdır. Ama 
yeri ve zamanı geldiğinde öyle bir hesap sorar ki, kimse ne olduğunu anlayamaz. 

Sayın Vali’mden rica ediyorum. Bu şehirde “Terör” sorunu, “Asayiş sorunu” yok. Devletin bunca 
polisini 3-5 tane gencin bağırmasını önlemek için ziyan etmeyin. Hiç değilse bir kısmını trafik polisi 
yapın. Şehir içinden geçen TIR’ları, kamyonları otoyola yönlendirsinler. Karışık, düğüm olmuş 
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kavşaklarda, hiçbir şey yapmasalar bile kendilerini göstersinler. Ana caddelerde çift sıralı park yaparak 
trafiği engelleyen araçları kaldırtsın, ceza yazsınlar. 

Bu şehirde “Trafik terörü” var, ama ne yazık ki buna bakacak polis yok. 
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İzmit Meydan Muharebesi! -  

27 Aralık 2012 
http://www.bizimkocaeli.com/guncel/71084-izmit-meydan-muharebesi.html  

Önceki gün İzmit’te meydan muharebesi vardı. Hem de ne muharebe.. 

İzmit`te neredeyse hayat durdu. 

En yoğun saatlerde caddeler trafiğe kapatıldı. 

Sanki çok ama çok büyük bir olay vardı. 

Oysa ortada çok basit bir protesto gösterisi vardı. 

Hepsi bu. 

Amma buna rağmen yıllardır görmediğimiz, görmek istemediğimiz sahnelerdi bunlar. 

Önce, öğlen saatlerinde Kocaeli Üniversitesi`nde YÖK`ü protesto etmek isteyen elli kadar öğrenciye 
müdahale edildi.  

10 öğrenci karga tulumba gözaltına alındı.  

“İleri demokrasiyi” dilinden düşürmeyen hükümet, gerçekten iktidar olduğuna iyice kanaat getirince, 
yıllardır karşı oldukları YÖK`ü de bünyelerine katınca, kimsenin artık YÖK`e laf söylemesine 
tahammül edemez oldu.  

Ardından akşam saatlerinde Yürüyüş Yolu`nda olaylar çıktı.  

KESK ve DİSK`e üye yaklaşık yüz kişi, yakın bir zamanda toplanacak asgari ücret komisyonuna sesini 
duyurmak, 750 TL ile insanca yaşanılmayacağını söylemek için Yürüyüş Yolu`nun başından Sabri 
Yalım Parkı`na kadar yürüyüp basın açıklaması yapacaklardı.  

Ama yaptırtmadılar.  

Fethiye Caddesi`nin başından Yürüyüş Yolu`nun sonuna kadar polis otobüsleri sıralanmıştı.  

Yüzlerce polise karşılık toplasan yüz gösterici.  

Bu kadar polis ya 1 Mayıslarda olur ya da çok büyük toplumsal olaylarda.  

Polis ‘Nuh` dedi ‘peygamber` demedi.  

Emek kenti Kocaeli`de 750 TL ile geçinilemeyeceğini haykıran emekçiler, soğuk havada tazyikli su ve 
biber gazıyla dağıtıldılar. Ortalık toz dumana boğuldu.  

Hem de bir kaç kere.  

Bir öğrencinin omuzu kırıldı. Şimdi hastanede ameliyat olacağı günü bekliyor. 

http://www.bizimkocaeli.com/guncel/71084-izmit-meydan-muharebesi.html
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Dev Sağlık–İş Kocaeli Temsilcisi Talat Tunç`un da kolu kırıldı. 

Yıllardır böyle olaylar görmeyen bölge esnafı da çok şaşkındı. Dükkanlarının, mağazaların içi biber 
gazı doldu. Gazeteciler, o sırada oradan geçen vatandaşlar da biber gazından nasibini aldı.  

Belliki emir yüksek yerden gelmişti.  

Anlaşılan vali Ercan Topaca eski köye yeni adet getirmiş. 

Yıllardır bu şehirde sağcısı, solcusu, işçisi, memuru, öğrencisi, öğretmeni, çiçek severi, hayvan severi, 
Yürüyüş Yolu`nun başından Sabrı Yalım Parkı`na kadar yürür; bağırır, slogan atar, en son basın 
açıklaması yapar dağılır.  

Hiç bir zaman da bir olay olmamıştır. 

 Şimdi durup dururken neden böyle bir yasak konulmuştur; anlaşılır gibi değil.  

Gerçek demokrasinin olduğu ülkelerde, insanlar tepkilerini dile getirsin, protestolarını yapsın diye özel 
parklar meydanlar yapılırken biz de bu tahammülsüzlük neden! 

Bunun neresi “ileri demokrasi!” 

Neresinden baksanız utanç verici… 

İnsanların 750 TL asgari ücretle yaşatmaya çalışmak utanç verici. 

“Bu parayla insanca yaşanmaz” diyen emekçilere biber gazı, tazyikli su sıkmak daha utanç verici.  

Yüz kişilik gurubun karşısına, yüzlerce polisi dikmek, Yürüyüş Yolu boyunca onlarca polis otobüsünü 
dizmek, su sıkan panzerlerle caddelerin başını tutmak, utanç verici. Kocaeli`den bir çok vali, emniyet 
müdürü gelip geçti.  

Kimisi yaptığı okullarla anılır, kimisi elini kolunu sallaya sallaya, korumasız halkın arasında 
gezmesiyle, kimisi mütevaziliğiyle.  

Şimdi ki yöneticiler bir gün gittiklerinde, nasıl anılacaklar acaba!  

Peki ne istiyorsunuz?  

Ya da ne bekliyorsunuz? 

Herkes sussun; kuzu kuzu sizin dediğinizi yapsın mı istiyorsunuz?  

Kocaeli`nin her tarafına fabrika, liman, taş ocağı yapılsın biz de paşa paşa bunu kabul edelim mi 
istiyorsunuz?  

Kağıdı, kalemi bırakıp teslim olmamızı mı istiyorsunuz? 

İsterseniz herkes gitsin; bir vali bir de polisleri yaşasın bu şehirde. 
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Halkevleri’nin inadı - Mevlüt Soysal 

http://www.demokratkocaeli.com/27-9986_Yazar-halkevlerinin-inadi.aspx 

“İNAT” dedi dün bizim gazetemiz… 

- Toplanan grup yürümekte ısrar edince, polis barikatıyla karşılaştı. 

“İnatçı” olan Halkevleri yani… 

Vali değil. 

Ve başlık: 

“İnat, gözaltıyla bitti.” 

Bana göre başlık doğru; fakat haber şöyle olmalıydı: 

“Vali yürütmemekte ısrar edince, eylemci grup polis barikatıyla karşılaştı.” 

Çünkü, “inatçı” olan Vali… 

*** 

“Basın için demokrasinin sacayağı” derlerdi; 

Ben şimdi şöyle diyorum: 

“Basın, anti-demokrasinin sacayağı”… 

2013 Türkiye’sinde ve iktidarın ağzından “ileri demokrasi” laflarının düşmediği bir noktada; 

30 kişilik grup yürüyemiyor. 

Amaçları ne? 

Kuruluşlarının 81. yıldönümü nedeniyle bazı konulara dikkat çekmek… 

Kaç kişiler? 

30… 

Polis sayısı kaç? 

300… 

Ve bakınız; 

Demokratik bir devlette devlet, otokratik yönetimlerin bile “meşru” saydığı “yürüyüş hakkı”nı 
engelliyor. 

http://www.demokratkocaeli.com/27-9986_Yazar-halkevlerinin-inadi.aspx
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Devlet inat ediyor yani… 

Pardon! 

Yürüyüşçüler inat ediyor. 

*** 

Bakıyoruz ve de… 

Bu kentin genleriyle oynuyor Vali. 

Ki Kocaeli, bir “eylem” ve “yürüyüş” kentidir. 

Ki Kocaeli, zaman zaman aynı anda iki zıt görüşün açıklama yaptığı, iki zıt görüşün yürüdüğü bir 
kenttir. 

Öyle kişiler vardır ki bu kentte; 

Hem bir sağcı örgütün, hem de bir solcu örgütün yürüyüşüne katılır. 

Yaşayan, nefes alan, aktif bir kenttir Kocaeli… 

İsyankardır zaman zaman… 

Bir gökkuşağıdır Yürüyüş Yolu… 

Farklı kesimlerin, farklı kültürlerin, farklı ideolojilerin “saygı” çerçevesinde görüşlerini sundukları bir 
mozaik yol… 

Fakat bu kentin genleriyle oynuyor Vali… 

Her zaman yapılan şeyler, bu Vali ile “yasak” oluyor, “suç” oluyor. 

Dahası… 

Bu “demir yumruk yönetimi”, provokasyonlara da zemin hazırlıyor. 

Dün yürüyüşçüleri alkışlayan halk; 

Bugün taş atıyor onlara… 

Çünkü kentin yöneticisi; 

Bu kenti “gererek” yönetiyor. 

*** 

Sorması gerekir birisinin Vali’ye: 

Dün bu kentte istenmeyen olaylar olmazken, şimdi neden kent savaş alanına dönüyor? 
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Ya da ben sorayım… 

Neden? 

*** 

İnat… 

“Halkevleri’nin inadı”, değil mi? 
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Halkevleri ve terörizm - Mevlüt Soysal 

http://www.demokratkocaeli.com/27-8341_Yazar-halkevleri-ve-terorizm.aspx 

MUHALİF olan her kesimin bir şekilde “terörist” damgası yediği bir ülkede; 

Halkevleri’nin yaz kurslarına giden öğrencilerin velileri aranır tabi ki: 

- Çocuğunuzu o kurslara göndermeyin… 

- Neden? 

- Terörist onlar… 

- Halkevleri mi? 

- Evet, terörist örgüt onlar… 

Ve de sadece aranmazlar… 

Emniyete çağrılıp, sorguları da yapılır… 

- Kesinlikle göndermeyin… 

*** 

Tarikatlar, cemaatler, şeyhler… Her merdiven altında “kindar” nesil yetiştirirken; 

Kuruluşu yarım asrı geçen demokrat-eşitlikçi-çağdaş… 

Soran ve sorgulayan… 

Haktan-adaletten-insan haklarından yana bir sivil toplum örgütünün açacağı kurslar baskı görür… 

Muhaliftir çünkü onlar… 

Parasız eğitim isterler… 

Hakça paylaşım isterler… 

“Bu kölelik düzeni son bulsun” isterler… 

“Taşeronlaşmaya hayır” derler… 

“Üreten biziz, yöneten de biz olacağız” derler… 

Farklı kökenlere, mezheplere baskı uygulanmamasını isterler… 

İşte bundandır; 

Egemenin gözünde “terörist” sayılırlar… 

http://www.demokratkocaeli.com/27-8341_Yazar-halkevleri-ve-terorizm.aspx
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*** 

“Tamamen hastalıklı bir dünyaya ayak uydurmanın sağlıklı olmak” anlamı taşıdığının her geçen zaman 
teyit edildiği bir ülke olmuştur Türkiye… 

Katil ile maktulün;  suçlu ile suçsuzun; demokrat ile faşistin yer değiştirdiği bir ülke haline gelmiştir. 

Askerlerin, gazetecilerin, akademisyenlerin, Kürt aydınların “terörist”; 

Eli kanlı katillerin ise “ak” ilan edildiği bir ülke olmuştur -ne yazık ki- Türkiye… 

Onlar içindir yasalar… 

Onların özgürlüğü içindir paketler… 

Bizim üzerimizde olan ise; 

Bir yumruktur demirden… 

*** 

Ve de Halkevleri’nin yaz kursları açılmışken; 

Emniyet engellemektedir bunları… 

“Terörist” damgası yemektedir yarım asırlık örgüt… 

Merdiven altlarında ise devam etmektedir kurslar… 

Zorla örtülürken çocuklar… 

Cihat çağrıları yapılırken… 

“Terörist” olan Halkevleri sayılmaktadır… 

Ve de vicdanları yaralamaktadır bu… 

*** 

- Çocuğunuzu o kurslara göndermeyin… 

- Neden? 

- Terörist onlar… 

Muhalefet eden herkes terörist bu ülkede… 

Çağdaşlık, demokratlık, eşitlikçilik “terör” suçu bu ülkede; 

Bir orta çağ zihniyetinin ellerinde… 
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Erenkaya, Baro ve yürüyüşler - Mevlüt Soysal 

http://www.demokratkocaeli.com/27-10015_Yazar-erenkaya-baro-ve-yuruyusler.aspx 

KOCAELİ’deki her yürüyüşün bir arbedeye dönüşmesi, eski Milletvekili ve eski Büyükşehir Belediye 
Başkanı Hikmet Erenkaya’nın canını sıkmış durumda… 

Bir takım sivil toplum örgütlerine Atatürk’e hakaret etme hakkı verildiğini ifade ederken; muhalif 
örgütlere ise biber gazının reva görüldüğü düşüncesinde… 

Sorunun çözümü mü? 

Erenkaya’ya göre, hangi adayla olursa olsun CHP’nin yerel yönetimleri kazanması… 

*** 

Bu yüzden yaptığımız bir sohbette şöyle bir çağrıda bulundu: 

- Solun tüm renkleri bu dönem CHP’de birleşmeli. Çünkü ancak ve ancak CHP yönetiminde taleplerini 
özgürce dile getirebilirler. 

Ve ekledi: 

- Başkan adaylarının kim olduğu da önemsiz; kim olursa olsun, CHP yönetiminde sol muhalefetin önü 
açılır. Bu yüzden onlarla bir sinerji oluşturmalıyız. Bunun için çalışma yapılmalı. 

*** 

Öte yandan Erenkaya, CHP ile sol arasındaki soğukluğun sebebinin iki taraftan kaynaklandığı 
görüşünde: 

- Elbette ki CHP’nin parti programında ve söylemlerini yeterli görmeyebilirler. Elbette ki ideolojik 
olarak daha farklı bir tarafta yer alabilirler. Fakat CHP’li belediye başkanlarının yer aldığı Kocaeli’de 
muhalif örgütlerle işbirliği yapıldı. Onlara destek olundu. Zaman zaman ortak hareket edildi. Yani, 
onlarla iletişim bozukluğunun tek sebebi CHP değil; bu biraz da karşılıklı. Ama bu sorunun çözüleceği 
düşüncesindeyim. 

*** 

Erenkaya, İzmit’teki sivil toplum kültürünün de diğer illerden çok farklı olduğunu ifade ediyor. 

Bu kentin demokratik bir şekilde yapılan yürüyüşlere alışık olduğunu belirten Erenkaya, buna getirilen 
yasakların ise huzur bozduğunu ve kenti gerdiğini söylüyor: 

- Belediye başkanlığımın bir bölümü Refah-Yol hükümetine denk geldi. O dönem Türkiye’de farklı bir 
kesim neredeyse her gün eylemler yaptılar. Cuma namazı çıkışlarında yürüyüşler düzenlediler. Fakat 
biz onlara, bizden farklı görüşteler diye farklı bir uygulamada bulunmadık. İzmit böyle bir kenttir. 

http://www.demokratkocaeli.com/27-10015_Yazar-erenkaya-baro-ve-yuruyusler.aspx


77 
 

Burada farklı kesimler, farklı düşünceler, farklı kültürler birbirlerine saygılı bir şekilde yaşar. Bunu 
bozmamak gerek. 

*** 

Erenkaya’nın yürüyüşlerle ilgili görüşlerini bir kenara bırakıp yine yürüyüşlerle ilgili Baro Başkanı 
Tamer Solakoğlu’nun açıklamasına gelirsek; ortadaki “garip” durumu fark ederiz. 

Çünkü şöyle diyor Solakoğlu: 

- Yürüyüşü engellemek yasalara aykırı… 

Peki, Vali Ercan Topaca neden yürüyüşleri engelliyor? 

Yürüyüşlerin yasaya aykırı olduğu için… 

Bu noktada inanmamız gereken kurum Baro olduğuna göre; 

Vali hukuksuz davranıyor… 

Peki, sorayım: 

- Bu hukuksuzluk nasıl giderilecek? 

Yolun tıkandığı nokta işte burası… 

*** 

Bana göre Baro; 

Vali hakkında suç duyurusunda bulunmalı… 

Yasaları çiğniyor diye… 

Olur mu? 

Neden olmasın? 
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Baro Başkanı Av. Tamer Solakoğlu, “yürüyüş hakkı” konusunda Vali Ercan Topaca’ dan farklı 
düşünüyor. Bakın nasıl? - M.Tanzer Ünal 

http://www.kocaeligazetesi.com.tr/root.vol?title=baro-baskani-av-tamer-solakoglu-93yuruyus-hakki94-
konusunda-vali-ercan-topaca-dan-farkli-dusunuyor-bakin-nasil&exec=page&nid=511943 

Pazar günkü yazımın başlığı, “Vali Topaca, İzmit’teki yürüyüşlere neden izin vermiyor?” idi. 

Yazıda, Vali Topaca’nın “yürüyüş hakkı” konusundaki görüşlerini şöyle aktarmıştım: 

“Doğru, yürüyüş için izin alınması gerekmiyor. Ben de izin alsınlar demiyorum. Ancak kanunda yer 
alan şartları yerine getirsinler. Yani 48 saat önceden bildirimde bulunsunlar. Biz, şu gün, şu saatte 
şurada yürüyüş yapacağız, 7 kişilik tertip komitesinde de şu isimler bulunuyor… Onların güvenliğini 
sağlamamız için bizde bu bilgilerin olması şart. Bazen aynı saatte bir başka grubun yürüyüşü söz 
konusu oluyor. Biz bunları bileceğiz ki, düzenleme yapalım. İki grup arasında çıkması muhtemel 
sıkıntıları daha önceden giderelim. Bakın izin demiyorum, bildirim diyorum. Bize bildirimde 
bulunsunlar, yürüsünler. Bize bildirimde bulunulmazsa, bize tertip komitesi bildirilmezse, biz nasıl 
güvenlik tedbiri alacağız, biz kimi muhatap alarak görüşme yapacağız? Bu durum defalarca kendilerine 
anlatılmasına rağmen, bazı kurumlar anlamamakta ısrar ediyorlar. Beni üzen bir başka taraf da, Kocaeli 
Barosu’nun bu konuda kanuni şartlarını yerine getirmek istemeyen kuruluşlardan yana tavır 
takınması… Bir cümleyle özetleyeyim. Bizden izin istemesinler, bize bildirimde bulunsunlar, sonra 
buyursunlar yürüsünler.” 

Vali Ercan Topaca bunları söylemişti. 

İzin değil, bildirim… 

Dün, Baro Başkanı Av. Tamer Solakoğlu ziyaretime geldi. 

Konu, “yürüyüş hakkı”… 

Baro’nun 1 Mart 2013’te konuyla ilgili yaptığı açıklama… 

Vali Topaca’nın önceki gün köşemde yer alan görüşleri… 

Ve Vali Bey’in bu görüşüyle ilgili Baro’nun açıklaması… 

Baro’nun, Vali Topaca’ ya cevap niteliği de taşıyan “yürüyüş hakkı” açıklamasını aynen köşeme 
alıyorum. 

*******************************************************  

İşte Baro Başkanı Tamer Solakoğlu’nun o görüşleri! 

******** 

“Sayın Tanzer Ünal, 

http://www.kocaeligazetesi.com.tr/root.vol?title=baro-baskani-av-tamer-solakoglu-93yuruyus-hakki94-konusunda-vali-ercan-topaca-dan-farkli-dusunuyor-bakin-nasil&exec=page&nid=511943
http://www.kocaeligazetesi.com.tr/root.vol?title=baro-baskani-av-tamer-solakoglu-93yuruyus-hakki94-konusunda-vali-ercan-topaca-dan-farkli-dusunuyor-bakin-nasil&exec=page&nid=511943
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03 Mart 2013 tarihli Kocaeli Gazetesi'nde yayımlanan "Vali Topaca, İzmit'teki yürüyüşlere neden izin 
vermiyor" başlıklı yazınızda, Kocaeli Valisi Sayın Ercan Topaca ile yaptığınız söyleşide, Sayın 
Valimizin "Beni üzen bir başka taraf da, Kocaeli Barosu'nun bu konuda kanuni şartları yerine getirmek 
istemeyen kuruluşlardan yana tavır takınması" açıklaması yer almıştır.  

Öncelikle, Sayın Valimizin güvenlik konusundaki hassasiyetini bilen ve takdir eden bir kişi olarak, 
Sayın Valimizle sizin aracılığınızla bir polemiğe girmeyi hiçbir zaman arzu etmem. Ancak, köşe 
yazınızda yer alan açıklama ile, temsil ettiğim kuruma haksızlık yapıldığı düşüncesi ile, aşağıdaki 
hususları kamuoyu ile paylaşma zorunluluğum doğmuştur.  

 

Sayın Ünal,  

Kocaeli Barosu olarak 01 Mart 2013 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında, özetle;  

* Yürüyüş yapmanın temel bir insan hakkı olduğu, bu hakkın Anayasa ve tarafı olduğumuz Avrupa 
İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alındığı, 

* Gösteri yürüyüşü yapmak için izin alınmasına gerek olmadığı, ancak 48 saat önceden gösteri 
yapılacak yerin mülki amirliğine bildirimde bulunulmasının yeterli olduğu, 

* Gösteri yürüyüşü için önceden izin alınmamasının ve bildirimde bulunulmamasının tek başına 
yürüyüşü kanunsuz hale getirmeyeceği ve müdahale etme hakkını vermeyeceği,  

* Gösteri yürüyüşüne milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlemesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel 
ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla sınırlama getirilebileceği, ifade 
edilmiştir.  

Basın açıklamamızda, yer alan ifadelerimizin tamamı Anayasa, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve 
Anayasa'nın 90. maddesi gereğince iç hukuk kuralı haline gelen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 
ülkemiz aleyhine verdiği kararlara dayanılarak yapılmış olan hukuki tespitlerdir. 

Sayın Ünal,  

2911 sayılı yasaya göre, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde önceden izin alınmasına gerek yoktur. 
Açıklamamızda da ifade ettiğimiz gibi, 48 saat önce mülki amirliğine bildirimde bulunulması yeterlidir. 
İzin başvurusunda veya bildirimde bulunulmamış olması toplantı veya gösteri yürüyüşünü kanunsuz 
hale getirmez. Tarafımızdan ifade edilmek istenen de budur. Çünkü, genellikle bildirimsiz 
yürüyüşlerde, güvenlik güçleri gösterinin bildirim şartına uyulmadığını, bu sebeple yürüyüşün 
kanunsuz olduğunu ihtar etmekte ve göstericilerin dağılmasını istemektedirler. Göstericilerin dağılmak 
istememesi veya direnmeleri durumunda ise gösteri zor kullanılarak dağıtılmaktadır. Oysa ki, Avrupa 
İnsan Hakları Mahkemesi'nin Oya Ataman / Türkiye davasındaki 05.12.2006 tarihli, Balçık v.d / 
Türkiye davasındaki 29.11.2007 tarihli, Çiloğlu v.d. / Türkiye davasındaki 06.03.2007 tarihli, 
kararlarında bildirim şartı yerine getirilmemiş olsa bile gösterinin barışçıl karakteri ve kamu düzeninin 
çok ciddi şekilde bozulmamış olması halinde, güvenlik güçlerinin güç kullanarak gösteriyi dağıtmaları, 
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toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının ihlali olarak değerlendirilmiştir. Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi' nce verilen bu kararlar, " bildirim şartının " mülki idare tarafından toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkına gizli engel teşkil edilmemesi amacı ile verilmiş olan özgürlükçü kararlardır. 

Sayın Ünal,  

Uzun yıllardır kentimizde gazetecilik yapmaktasınız. Bir gazeteci olarak sizin daha iyi bileceğinizi 
düşünerek soruyorum. İzmit'te geçtiğimiz on yılda yürüyüş yolu güzergâhında bildirimli veya 
bildirimsiz yapılan herhangi bir yürüyüşte kamu düzenini açıkça ihlal eden, kentte infial yaratan ve 
başkalarının hak ve özgürlüklerini ihlal eden bir olay yaşandığını anımsıyor musunuz? Ben 
anımsamıyorum ve kentimizde bu yürüyüşlere neden izin verilmediğini bir hukuk kurumunun başkanı 
olarak sorguluyorum. 

Sayın Ünal,  

Barolar, bir meslek örgütü ve hukuk kurumlarıdır. Kocaeli Barosu olarak, Avukatlık Kanunu'nun 76. 
maddesinin barolara yüklediği " insan haklarını savunmak ve korumak " görevini elimizden geldiği 
kadar yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken bir hukuk örgütü olarak sorumluluklarımızın 
bilincindeyiz ve sadece hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin tarafıyız. Bizim tek istek ve 
dileğimiz, hukuk devletinin tüm unsurları ile işlemesi ve gelişmesidir. Bu anlamda da kentimizde 
yurttaşlarımızın demokratik hak ve taleplerini özgürce ifade edebilmeleri, kamu düzenini ihlal 
etmeyen, şiddet içermeyen yürüyüş ve gösterilere güvenlik güçlerimizin daha hoşgörülü 
yaklaşmalarıdır.  

Yazıma köşenizde yer vermeniz ricasıyla, sevgi ve saygılarımı sunarım."  
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