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Direnişte Birleşelim
Krizin derinleştiği, isyan korkusu taşıyan iktidarın her
türlü demokratik hak kullanımını yasakladığı bir süreçte
salgın da dahil her süreç toplumu denetim altına almanın bir gerekçesi haline getirilirken, halkın direnişi, krizin
yakıcı sonuçlarını gösterdiği bütün alanlarda boy vermeye devam etti.
Halkevciler olarak geçtiğimiz mücadele döneminde insanca yaşama talebini büyüttük. Direnenlerin yanında
yer aldık, dayanışmayı büyüttük.
Faaliyet raporumuz, tüm eksiklerine rağmen, Halkevlerinin birikimini ortaya koymakla birlikte önümüzdeki
dönem mücadelemizin ilerleyeceği zeminlere, mücadele
olanaklarına ışık tutuyor.
Mücadele birikimimizden aldığımız güçle çağrımızı yineliyoruz:
İnsanca bir yaşam, demokrasi, laiklik, özgürlük ve barış
için direnişte birleşelim
“Bu çağrı hak ettiğimiz, hayalini kurduğumuz eşit ve özgür bir yaşamı kurmak üzere örgütlenme, kurtuluşumuzun ancak kendi ellerimizle geleceğini bilerek mücadele
etme çağrısı. Ay sonunu nasıl getireceğini düşünen, ev
işlerinin altında omuzları çöken, geleceğinden kaygı duyan, karanlıkta uyanıp işe gidip karanlıkta eve geri dönen, toprağını ekemeyen, sokaklarda özgürce yürüyemeyen, ülkesinde bilim üretmek isteyen, sanatına değer
verilmeyen, kredi borçları altında boğulan, düşüncelerini
özgürce söylemek isteyen, var olduğu ve var ettiği halde
yok sayılan tüm kesimlerin bu mücadelede yapabileceği
sonsuz.
Gelin hep beraber eşitlik, özgürlük, barış içinde, insanca
yaşayacağımız bir ülkeyi, sosyalist Türkiye’yi kuralım.”
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CORONA

GÜNLERİNDE
MÜCADELEYİ VE

DAYANIŞMAYI

BÜYÜTTÜK
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Korona sürecinde halkın taleplerini, alınması zorunlu tedbirleri,
sağlık ve eğitim alanına ilişkin taleplerimizi, emekçilerin, çay üreticilerinin, emeklilerin taleplerini gündeme getirdik.
Kamusal sağlık talebi tüm halkın ortak talebi olarak ön plana çıkarken sağlığa, aşıya, maskeye, siperliğe, gıdaya, temiz suya erişim hakkı gündemimizdeydi.
Neoliberal dönüşümün sağlıkta yarattığı tahribat gibi eğitimde yaşanan
yıkım da pandemi merceğinde görünür oldu. Derinleşen yoksulluk,
konutların koşulları, internete erişim, eğitim hakkı talebinin parçası oldu. Eğitimde yaşanan sorunları raporladık, alınması gereken tedbirler için mücadele ettik.
Sermaye çıkarları için çarklar dönecek diyen iktidarın karşısında
emeğin hakları için mücadele ettik. Kıdem tazminatının gündeme getirilerek emekçilerin kazanılmış haklarına göz dikilmesinin,
işçilerin kod-29 gerekçesiyle işten çıkarılmasının karşısında durduk.
Dayanışma yaşatır diyenleri devlet şiddeti beklerken, çocuk eğitimlerimiz polis tarafından engellenip, dayanışma çağrısı yapan
üyelerimiz gözaltına alınırken halk tarikatlara mecbur bırakılmaya çalışıldı. Nitelikli, laik, kamusal eğitim hakkının önemi bir kez
daha görünür oldu.
Dayanışma yaşatır diyerek dayanışma ağlarında buluştuk, çalınmayan kapıları çaldık, dezenfekte edilmeyen binalarımızı dezenfekte ettik, maske, siperlik ürettik, korumasız bırakılan emekçilere dağıtarak dayanıştık. İktidar salgına ilişkin gerçek veriler
halktan gizlerken bilimsel bilgiyi yayınlarımızla, bildirilerimizle,
eğitimlerimizle paylaştık.
Salgın gerekçe gösterilerek demokratik haklarımızın baskılanmasının karşısında durduk. Olağanüstünün olağanlaşmasına izin
vermeyeceğimizi ifade ettik.
Halkın eve kapatılıp emekçilerin herhangi bir tedbir alınmadan
çalışması karşısında halkın taleplerini sokaklarda, mahallelerde
örgütledik.
Covid-19 Sürecinde Açıklamalarımız:
24 Mart 2020- Koronaya karşı 5 acil talep
Salgın sürecine ilişkin 5 acil talebimizi açıkladık ve bu talepleri
bulunduğumuz bütün alanlarda örgütlemeye başladık.
“Tüm dünya halkları; “her şey kar için” diyen kapitalizmin ya6

rattığı felaketle, Koronavirüs salgını ile yüz yüze… Ülkemiz; derdi
başkanlık, savaş ve patronların çıkarı olan iktidarın kötü yönetimi ile karşı karşıya. Sağlığımızın, yaşamımızın, haklarımızın
güvence altında olduğu, eşit olduğumuz insanı, toplumu, bilimi,
doğayı esas alan, eşitlikçi bir sistem mümkün!
KORONA’YA KARŞI ACİL 5 TALEP
1- EŞİT, ULAŞILABİLİR, PARASIZ SAĞLIK Herkes için yaygın test,
eşit, ulaşılabiliherkese parasız temel hijyen malzemeleri.
2- EMEKÇİLER KORUNSUN İşten çıkarmalar yasaklansın, tüm
çalışanlara ücretli izin, tüm işçilerin ve emeklilerin geçimleri güvence altına alınsın. Sağlık emekçilerinin ve temel hizmetlerde
diğer tüm zorunlu çalışanların güvenli çalışma koşulları karşılansın, periyodik test yapılsın, ebeveyn izni sağlansın.
3- KAMUSAL HİZMETLER PARASIZ OLSUN Salgın boyunca doğalgaz, elektrik, su parasız olsun. Kiralar ödenmesin. Bireysel kredi
borçları faizsiz ertelensin.
4- 60 + VE RİSKLİ GRUPLAR İÇİN İstisnasız test yapılsın, tüm gerekli hijyen malzemeleri, temel gıda ve ihtiyaçları devlet tarafından karşılansın. Yaygın sağlık ve psikolojik destek hizmeti verilsin. Ayrımcılığa son.
5- KAYIRMACILIĞA, AYRIMCILIĞA, BİLGİ GİZLEMEYE, ŞİDDETE
SON Halk salgın hakkında düzenli, güvenilir, bilimsel verilerle bilgilendirilsin. Haber alma hakkı önündeki engeller kaldırılsın. Kamusal hizmetlerde eşitlik sağlansın. Her tür ayrımcılığa son. Kadına yönelik şiddeti önleme mekanizmaları 24 saat, aktif çalışsın.
Koronavirüs salgınının sonuçlarını en ağır biz emekçiler, yoksullar
yaşıyoruz. O zaman ne yapılması gerektiğini de biz söyleyeceğiz! Salgını
dayanışmamızla, birlikte mücadele ederek karşılayacağız. Apartmanımızda,
sokağımızda, mahallemizde dayanışma ağlarını kuralım. Halkevleri ile iletişime
geçelim, dayanışmamızı kuralım, ihtiyacı olanlara birlikte ulaşalım.”
26 Mart 2020- Halkevleri Emekli Hakları Meclisi: Emekliyiz Ama
Çaresiz Değiliz
Halkevleri Emekli Hakları Meclisi koronavirüs pandemisinin yaşlılar, emekliler açısından hızla sistematik bir ayrımcılık ve hak
gaspı sürecine evrilmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada:
“Emekliyiz; ama dilimiz, elimiz ve kolumuzu bağlı değil. Gerektiğinde bastonumuzu havaya kaldıracak gücümüz hala var. Bu
böyle biline!
Emekli dostlarımıza sesleniyoruz:
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Elbette kendimize bilim insanlarının önerileri doğrultusunda dikkat edeceğiz. Ancak bilmeliyiz ki; eğer bizler sesimizi çıkarmazsak ve bir kez haklarımız budanmaya başlandı mı, bunun sonu
gelmez. Bu nedenle başta örgütümüz Emekli-Sen olmak üzere
tüm dost kurum ve kuruluşlarla bu hak gaspına karşı sesimizi
yükseltmeliyiz.
Bizler bu toplumun parçasıyız, ayrımcılığa uğramak, hastalığa ve
ölüme terk edilmek, aşağılanmak değil insanca yaşamak istiyoruz.
Tüm çalışanlara ücretli izin!
Tüm emeklilere en az 3 bin TL aylık maaş!
65 yaş üstü yaşlılık aylığı alan kişilere de ek korona desteği!” belirtti.
13 Nisan 2020- Çay hasadının sağlıklı olması ve üretim hakkının
korunması için Doğu Karadeniz Halkevleri (Artvin- Borçka-Hopa-Kemalpaşa-Pazar-Trabzon-Giresun Halkevi) olarak açıklama yayınladık. Açıklamamızda yer verilen talepler:

8

“1. Çay üretiminin sağlıklı koşullarda sağlanması için alınacak
önlemlerin detaylı bir şekilde belirtilmesi ve bu kapsamda Çay
Önlem Planının hazırlanarak, hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Çayın geleceği için ortak bir tutum alınmalıdır.
2. Bölgemize dair bu konuda Çay Tarım Kurulu oluşturulmalı, bu
kurullarda üretici örgütleri, sendikalar, DKÖ’ler ve kooperatiflerlerle salgınla mücadele konusunda kriz masası kurularak çayın
toplanmasından, alım yerlerine ulaşması, fabrikalarda işlenip tüketiciye ulaşana kadar ki olan süreci çerçevesinde, çay üretiminin güvenli bir şekilde yapılmasının koşulları sağlanmalıdır.
3. Üreticilerin güvenli olarak illere girişi konusunda önlemler
alınmalıdır. Çay toplanması için bölgemize gelmek isteyen yöre
insanının büyükşehirlerden kontrollü olarak bölgemize gelmesi
sağlanmalı, her gelen kişinin testleri yapılıp test sonuçları çıkana
kadar karantinada tutulmalı. Bu süreç kişilerin inisiyatifine bırakılmamalıdır. Ekonomik kayıplar devlet tarafından karşılanmalıdır.
4. Yaş çay tabanının bir an önce açıklanarak, insanca yaşanacak bir taban fiyatı ve destekleme primi belirlenmelidir. Olası
gelir ve rekolte kaybı da göz önüne alınarak taban fiyatı belirlenmelidir.
5. ÇAYKUR üreticisine sahip çıkarak, üreticilere ÇAYKUR tarafından alım garantisi verilmelidir.
6. Kota ve kontenjan uygulamasına son verilerek, özel sektörün
fiyat kırmasının önüne geçilmelidir.
7. Çay alım yerlerinde yığılmanın önlenmesi ve çay alımlarının
sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için alımların üreticiyi mağdur
etmeyecek şekilde planlı bir şekilde yapılması sağlanmalıdır. Çay
alımının organize edilmesi için gerekli planlama yapılmalıdır.
8. Bir eksperin en az dört alım yerine bakması yerine ÇAYKUR’da
gerekli sağlık koşullarının sağlanması için istihdam arttırılmalı,
mevsimlik çalışan işçilerin bu süreçte görev süreleri uzatılmalıdır.
9. Üreticiye girdi desteği sağlanmalı, gübre ve benzer girdi ihtiyaçlarını karşılamak için çiftçinin borçlu bulunduğu bankalar,
Tarım ve Kredi Kooperatifleri tarafından üreticilerin borçları faizsiz olarak ertelenmelidir.
10. Fiziksel temasın kesilmesi çerçevesinde gübreleme, budama,
temizleme vb. ön çalışmalar için bir araya gelmenin önüne geçilerek, bu işlerin yapılamamasından dolayı yaşanacak olan kayıpların telafisi sağlanmalıdır.
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11. Çay tarlalarında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçilerin sağlık kontrolleri yapılmalı ve hijyen ve barınma koşulları sağlanmalıdır. Karantina sürecine alınan mevsimlik tarım işçilerinin ekonomik kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır.
12. Çayın hasadının yapılmasından alım yerlerinden fabrikalara
kadar getirilmesinden, işlenmesi ve sağlıklı koşullarda tüketiciye
ulaşmasından sorumlu olan ÇAYKUR, fabrika ve alım yerleri başta olmak üzere mevcut hijyen sorunları acilen giderilmeli ve bu
süreçte daha sıkı önlemler alınmalıdır. Mayıs ayında çay hasadının ve işlenmesinin başlanacağı göz önüne alındığında sağlıklı
ve insani çalışma koşulları bir an önce sağlanmalıdır. Bu konuda
özel çay fabrikalarının gerekli önlemleri alıp almadıkları konusunda denetimler yapılmalıdır.
13. Çay üreticileri ve çay fabrikalarında tüm çalışanlar için yeterli
sayıda eldiven maske ve dezenfektan temini yapılmalıdır. Bunların dağıtımı ücretsiz olarak yapılmalıdır.
14. Çay fabrikalarında havalandırma sistemleri çalışır duruma
getirilmeli, olmayan işletmelere havalandırma sistemi kurulmalıdır.
15. Çay üreticilerine,Çay fabrikalarında çalışan işçilere ve ailelerine test yapılmalı, çıkan sonuçlara göre gerekli önlemler alınmalıdır.
16. ÇAYKUR ve özel çay fabrikalarında risk grubunda olan işçiler
için mevsimlik işçiler dahil olmak üzere ücretli izin verilmelidir.
17. Çay nakliyatında çalışan kamyoncuların hijyen koşulları sağlanmalıdır.”
Sokağın yasaklanmasına karşın sokaklarda taleplerimizi ve dayanışmayı örgütledik. Çocuklar, esnaflar, emekliler, sağlık çalışanları, işçiler, kadınlar, mülteciler virüs değil kapitalizm öldürür
diyerek haklarımız için mücadele ettik:
25 Eylül 2020-Ankara – Pandemi dönemi örgün eğitimde yaşanan
sorunlara ilişkin hazırladığımız raporu veliler ve yöneticilerimizle Milli Eğitim
Bakanlığına sunmamız polis tarafından engellendi. Genel Başkanımız dahil
olmak üzere 6 Halkevci gözaltına alındı.
14 Ekim 2020- Ankara- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisinin İbni Sina
Hastanesi önünde “7. ayında Covid-19” raporu hakkındaki basın
açıklamasına katıldık. Polis toplanmaya müdahale etti. 2 Halkevci ile birlikte toplam 8 kişi gözaltına alındı.
12 Mart 2020- Ankara- Keçiören Halkevi Şubemizde Ankara Tabip Odası üyesi Dr. Muharrem Beytemür ile koronavirüsün belirtileri, sonuçları ve önlemleri üzerine halk sağlığı toplantısı gerçek
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leştirdik.
12 Mart 2020- Ankara- Dikmen Halkevinde, Pandeminin ülkemizde henüz baş göstermesi nedeniyle, halk sağlığına yönelik Dr.
Alican Bahadır eşliğinde söyleşi yaptık. Bu toplantının ardından
Covid-19 salgınından şube yöneticileri ile üye ve dostlarımızın etkilenmemesi için şube faaliyetlerinin azaltılmasına karar verdik.
18 Mart 2020- İstanbul- Kadıköy Dayanışma Ağı Kuruldu
Kadıköy Halkevi’nin öncülüğüyle kurulan ve yereldeki kurumların
ve kişilerin katılımıyla genişleyen Kadıköy Dayanışma Ağı ile pandemi
sürecinde aktif bir çalışma yürüttük. İktidar tarafından yalnız bırakılan halkın
kendi dayanışmasını örgütleme hedefiyle yaptığımız çalışma kapsamında
binlerce siperlik evlerde üretilerek Kadıköy ve Türkiye’nin dört bir yanında
sağlık ve market çalışanlarına dağıtıldı. Gıda dayanışması kapsamında binlerce koli dağıtıldı. Sokağa Yemek Çalışmasıyla ka11

patma nedeniyle mağdur olan sokakta yaşayanlar ve yoksulluk
nedeniyle gıdaya ulaşmakta zorluk çeken Kadıköylülere ulaştık.
Kent, tarım, doğa çalışması kapsamında yadigar tohumlardan
ürettiğimiz fidelerler bostanlar kurduk. Bu fidelerle kurduğumuz
bostanlardan biri de Moda Bostanı’ydı. Kadıköy Belediyesi’nin
düzenleme çalışması kapsamında yapı alanının artırarak yapacağı Moda Bostanı projesini engellemek amacıyla 14 Haziran
2020’de bostanı ektik. Bunun dışında Kadıköy’deki birçok bahçeyi ve boş araziyi fidelerle buluşturduk. Pandeminin ikinci yılını
geride bırakırken online eğitimde bilgisayar veya tablet sahibi
olmadıkları için eğitim öğretimden geri kalan çocuklarla dayanışmak için bilgisayar dayanışması organize ettik. Sokakta yaşayanların soğuk kış şartlarında kamu güvencesine ve olanaklarına erişemedikleri için hayatlarını kaybetmeleri üzerine 20 Ocak
2021’de yaptığımız basın açıklamasıyla sokakta yaşayanlara
daha geniş olanaklar sağlanmasını talep ettik. Kadıköy Dayanışma Ağı hala bir ağ olarak kendini korurken faaliyetleri aktif bir
şekilde devam etmemektedir.
19 Mart 2020- Koronavirüse karşı risk altında çalışan sağlık
emekçilerine destek olmak için 21:00’da alkış eylemi gerçekleştirdik.
21 Mart 2020- Ankara- Dikmen Halkevi şubemizde Covid 19 salgın sürecinde mahallelerimizde ihtiyaç sahiplerini muhtarlar
aracılığıyla gönüllülerle buluşturmak üzere bir dayanışma çalışması
başlattık. Halkın taleplerini örgütlemek ve dayanışmasını büyütmek üzere
çalışmalar yürüttük.
15 Nisan 2020- Mersin- Sağlık çalışanlarının düzenlediği “yaşam
hakkımızdan vazgeçmiyoruz” basın açıklamasına katılım sağladık.
17 Nisan 2020- Sağlık Hakkımız İçin İl Sağlık Müdürlükleri Önündeydik
Adana Halkevi, sağlık çalışanlarının talebini duyurmak ve halk
sağlığının korunması için taleplerimizi dile getirmek üzere Adana
İl Sağlık Müdürlüğü önündeydi.
Trabzon Halkevi Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü önünden seslendi:
“Maskesiz sokağa çıkmak yasak, peki maskeler nerede? Herkes
için yeterli, ulaşılabilir ve parasız maske talep ediyoruz. Herkes
için ulaşılabilir ve parasız sağlık hizmeti.”
Eskişehirli Halkevciler Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü önündeydi:
“Sermayeyi koruyan, halkın sağlığını hiçe sayan politikalarınızla
yitirdiğimiz tüm canlardan sorumlusunuz”.
Antalya Halkevi Antalya İl Sağlık Müdürlüğü önünde “maskeler
nerede?” diye sordu.
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Genel Sekreterimiz Özge Ozan İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü
önünde Bakan Koca›yı uyardı: “Koltuğunuzu düşünüyorsunuz, halk sağlığını
değil…”
Mersin’de İl Sağlık Müdürlüğü önündeydik.
30 Nisan 2020- Ankara- Keçiören Halkevi “Kapitalizme ve Saraya Can Vermeyeceğiz” başlığındaki 1 Mayıs bildirilerini dağıttı ve
afişleme çalışması yapıldı.
4 Mayıs 2020- Samsun- Pandemi döneminde esnaf ve risk altında
çalışan emekçiler için dayanışma ağı kurarak halkevi üyeleri ve mahallelilerle
birlikte siperlik yaptık. Yapılan siperlikler market çalışanlarına, esnafa ve
mahalleye dağıtıldı.
7 Mayıs 2020- Samsun- Mahallemizdeki binaların dezenfekte çalışmaları yapıldı.
10 Mayıs 2020- Kemalpaşa- Baz istasyonuna karşı eylemdeydik. Yaptığımız basın açıklamasında: “Halkın sağlığını pandemi
sürecinde bile hiçe sayanlar sabahın beşinde insanların yoğun olarak yaşadığı
mahallede bulunan Kemalpaşa Çaykur Fabrikasına genel müdürlükten
izin alındı diyerek baz istasyonu kurmuş. İzini genel müdürlükten
değil halktan alacaksınız çünkü orada yaşayan bir halk var ve
Kemalpaşa halkı kentin hiçbir yerinde baz istasyonu istemiyor.”
Dedik.
11 Mayıs 2020-Hopa- Pandemi koşullarında başlayan yaş çay hasadı nedeniyle gerek çay toplayan üreticilerin gerekse fabrikada
çalışan işçilerin pandemiye karşı korunmaması ve önlem alınmamasına ve çayda sömürüye karşı Kemalpaşa Çaykur çay fabrikası
önünde basın açıklaması gerçekleştirdik.
2 Temmuz 2020- Online yaptığımız etkinlikte Kıdem tazminatı
düzenlemesinin neyi hedeflediğini, İşçiler, işsizler, gençler, kadınlar için ne anlama geldiğini DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu
ile konuştuk.
17 Eylül 2020- Samsun- Samsun Tabip Odası’nın pandemi koşullarında çalışma şartları basın açıklamasında sağlık emekçileri
ile birlikteydik: “Hergün hekimlerin, sağlık emekçilerinin hayatını
kaybettiği, salgınla mücadelede başarıdan söz edilemez.”
18 Eylül 2020- Ankara- Kızılay’da “Okullar açılacaksa, gerekli önlemler alınsın!” başlıklı bildiri dağıtıldı. Bildiride “Tüm çocuklara
ayrımsız, ayrıcalıksız eşit eğitim hakkı”, “Her çocuğa parasız tablet ve İnternet, “Ataması yapılmayan öğretmenlere atama”, “Parasız eğitim, parasız sağlık” taleplerine yer verildi
19 Eylül 2020- Çocuk Şenliği-Antalya- Antalya Halkevi Kepez’de,
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pandemide çocuklara yönelik çocuk sağlığı atölyesi düzenledi.
Virüse karşı hijyen ve genel sağlık konularında bilgi verildi. Ayrıca
bir düzene konulamayan eğitim sisteminin getirdiği psikolojik sorunlara karşı bilgilendirme yapıldı.
22 Eylül 2020- Ankara- Okulların açılamasıyla eğitim-öğretimin
pandemi şartlarına uygun olup olmadığına dair okul önlerinde
velilerle görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler sonucunda Keçiören bölgesindeki okullara siperlik ve maske dağıtımlarının her
okulda gerçekleşmediği, ebeveynlerin detaylı bilgilendirilmediği,
çocukları neler beklediğinin bilinmediği için velilerin kaygılı olduğu sonucu çıktı.
25 Eylül 2020- Samsun- Okulların güvenli şekilde açılması eşit
eğitim hakkı için herkese sağlıklı, erişilebilir, eşit, nitelikli eğitim
talebine dair Süleymaniye Geçidi’nde Halkevi olarak basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
25 Eylül 2020- Her çocuk eğitim hakkından eşit bir şekilde yararlanmalı diyerek Eğitim Raporu hazırladık.
3 Ekim 2020- Ankara- Dikmen Halkevi’nin çocuklara yönelik yapacağı pandemi eğitimi Ankara Emniyeti tarafından engellendi.
08 Ekim 2020- Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların 1. sınıf ve anaokulları
için açılması üzerine okulların eğitim-öğretim açısından durumlarını ve
velilerin süreçle ilgili görüşlerini tespit etmek amacıyla 26 ilde 240 okulda anket çalışması yaparak okul durum raporu hazırladık.
9 Ekim 2020- İstanbul Esenyurt Milli Eğitim Önünden Seslendik:
Yaşamak İstiyoruz
Milyonlarca öğrenci EBA’ya erişememesi, Çınar Mert internete
bağlanmak için çatıya çıktı, düşerek yaşamını yitirmesi üzerine önlem
almadan okulları açanlara sözümüzü söylemek için «Yaşamak istiyoruz»
sloganıyla Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önündeydik.
12 Ekim 2020- İzmir- Halkevleri olarak Karşıyaka Çarşı’da “yaşamak istiyoruz” diyerek bildiri dağıtımı yaptık ve okul önlerinde
veliler ile görüşülerek pandemi koşullarında eğitim anketi yaptık.
28 Kasım 2020- İzmir- Pandemide görmezden gelinen kafe bar
çalışanları, esnaf ve müzisyenlerin çağrısıyla Alsancak’ta gerçekleştirilen
eyleme katıldık.
9 Aralık 2020- İzmir- SES İzmir Şubesi’nin çağrısıyla “Salgının
yükü arttıkça tükeniyoruz” diyen sağlık emekçilerinin Eski Sümerbank önünde yaptığı açıklamaya katılım sağladık.
29 Aralık 2020- Dikmen Halkevinin organize ettiği online etkinlikte aşı ile ilgili merak edilenleri TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ile
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konuştuk.
2020- Sivas- Pandemi kısıtlamaları nedeniyle 65 yaş üstü yurttaşlarla
dayanışma halinde olmak için 5 aileye ücretlerini kendileri karşılamak
koşuluyla 3 aya yakın market hizmetlerini götürdük.
4 Ocak 2021- İstanbul Özel Hastaneler kamulaştırılsın: İstanbul
Halkevleri 9 aylık hamile bir kadının korona virüslü olduğu için kabul etmeyen Pendik Medipol Hastanesi önünde Medipol Hastaneleri’nin kurucusu olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya hamile
bir hastanen hastaneye alınmamasına dair soruşturma başlatıp
başlatılmadığını ve sağlık hizmetinin temel bir hak olduğunu
sermayenin insafına terk edilemeyeceğini söyleyerek bir an önce
“Özel hastaneler kamulaştırılsın” dedi.
5 Şubat 2021- Tarsus- Tren seferlerinin başlaması için Mersin ve
Adana Halkevi ile birlikte TCDD Bölge Müdürlüğü önünde basın
açıklaması yaptık.
22 Şubat 2021-İzmir- Pandemi gerekçesiyle kapatılan kafe, bar
çalışanlarının Alsancak’ta gerçekleştirdiği eyleme katılım sağladık.
28 Şubat 2021- Trabzon- Pandemi ile birlikte esnafların işyeri
kapatmak zorunda kalması hem esnafa hem de çalışanlara hiçbir desteğin verilmemesi ile zor günler geçiren Trabzon esnaf ve
çalışanlarına yönelik çalışmalar yapıldı. Esnaf kenti olan Trabzon’da esnafların tek tek kapıları çalınarak hem onlar ile hem de
çalışanları ile anket çalışması yaptık. Bildiri dağıtımı ile esnaf ve
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çalışanlar mücadeleye çağırdık.
13 Mart 2021-Eskişehir- Bizi virüs değil, sizin düzeniniz öldürür diyerek salgının birinci yılında sosyalist örgütlerle birlikte Hamamyolu Yediler Parkı’nda basın açıklaması yaptık.
12 Mayıs 2021- İstanbul- Trump AVM önünde eylemdeydik.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “normalleşme” planının halkın sağlığını değil sermayenin kârlılığını gözettiğine dikkat çekerek İstanbul’daki Trump AVM önünde eylem yaptık.
15 Aralık 2021-Kemalpaşa- İnsanca yaşanacak bir ücret ve özlük
hakları için greve çıkan sağlık emekçilerinin Hopa Devlet Hastanesi önünde yaptıkları açıklama da yanlarındaydık.
Youtube Kanalımızda yaptığımız yayınlarda salgın sürecine
ilişkin bilgilendirmelere, sağlık emekçilerinin, enerji işçilerinin,
kadınların sesine yer verdik. Çocukları korona günlerinde yalnız
bırakmadık.
25 Mart 2020- Korona Salgını Günlerinde Gıda Güvenliğini Nasıl
Sağlayabiliriz?
Youtube kanalımızda yaptığımız yayında Enfeksiyon Hastalıkları
Uzmanı Dr. Melahat Cengiz Covid-19 salgını sürecinde gıda tüketiminde dikkat etmemiz gereken kuralları anlattı.
25 Mart 2020- Ali’nin Korona Virüs Kitabı
Halkevleri Yaz Çocuk Buluşmaları katılımcısı Su Zelal Demir yaşıtı
arkadaşları için, çocuklar için Çocuk Ve Ergen Psikiyatristi Uzman Dr. Figen Karaceylan Çakmakcı›nın hazırladığı Ali’nin Korona
Virüs Kitabı’nı seslendirdi. Video Halkevleri Youtube kanalından
paylaşıldı.
26 Mart 2020- Çocuklara Korona nasıl anlatılır?
Herkes koronavirüs konuşurken birçok ebeveyn bu süreci çocukları zaten olabileceklerinden daha endişeli hale getirmeyecek şekilde nasıl getireceğini merak etmesi üzerine uzmanlardan bazı
tavsiyeleri paylaştık.
31 Mart 2020- Korona günlerinde enerji işçileri yaşamak için ücretli izin istiyor!
Eş Genel Başkanımız Nuri Günay ve DİSK Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin korona günlerinde risk altında çalışan
enerji işçilerinin durumunu konuştu.
2 Nisan 2020- Korona günlerinde halk sağlığı
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Genel Sekreterimiz Özge Ozan ve TTB 2. Başkanı Ali Çerkezoğlu
ile korona günlerinde halk sağlığını konuştuk. Kamusal bir sağlık
sistemi için mücadelenin bu süreçte çok kritik olduğu değerlendirilirken mücadele kararlılığı ifade edildi.
2 Nisan 2020- Korona günlerinde sağlık çalışanları
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mihriban Yıldırım ile sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunları konuştuk.
3 Nisan 2020- Vaka sayıları artarken hastanelerin durumunu ve
sağlık emekçileri
Ankara’da gün geçtikçe Koronavirus taşıyan hasta sayısı artarken, hastanelerin durumunu ve sağlık emekçilerinin taleplerini
SES Ankara Şube Başkanı Nazan Karacabey ile konuştuk.
3 Nisan 2020- Çocuklar için her güne bir oyun videosu
Korona günlerinde çoğunlukla evde kaldığımız süreçte Bursa Şubemin Her Güne Bir Oyun videoları paylaşmaya başladı. Psikolog
Danışman Zafer öğretmenimizin hazırladığı videoların paylaşımı
devam etti.
3 Nisan 2020- Genel Sekreterimiz Özge Ozan ve Borçka Halkevi
üyemiz Yasin Öztürk ile Borçka’da karantinayı konuştuk: Halk bilgilendirilmiyor, çay ve fındık üreticileri tedirgin
4 Nisan 2020- KESK MYK Üyesi Ilhan Yiğit ile 7 acil talep ve kamu
emekçilerinin taleplerini konuştuk.
4 Nisan 2020- Korona günlerinde hareketsiz kalmıyoruz Halkevleri’yle harekete devam ediyoruz
Yoga eğitmeni Simge Akkaya ile birlikte hareket alanı kısıtlanan
65 yaş ve üstü başta olmak üzere tüm yurttaşlarımız için temel
hareketler önerilerine ilişkin program yaptık.
6 Nisan 2020- Adana’daki sağlık emekçilerinin durumunu Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Bolat
ile konuştuk.
8 Nisan 2020- Halka parasız maske dağıttığı için göz altına alınan Bartın Şube Başkanı Yonca Alemdar ile kanalımızda buluştuk. Maske dağıtımı, halkın ihtiyaçlarını istismar eden Erdoğan’ a
suç değil de halka parasız dağıtmak suç mu?
9 Nisan 2020- Tuğçe Özçelik ile Covid19 günlerinde kurulan Kadıköy Dayanışma Ağı’nı konuştuk.
10 Nisan 2020- Meclisteki infaz yasası gündemini HDP İstanbul
Milletvekili ve Halkevleri GYK üyesi Oya Ersoy’la konuştuk.
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16 Nisan 2020- Prof.Dr. Metin Özuğurlu ile korona günlerinde emeğin durumu ve hak mücadelelerini konuştuk.
26 Nisan 2021- Çernobil faciasının yıl dönümünde Mersin Akkuyu’da
devam eden nükleer santral inşaatı hakkında konuşmak için
Mersin Nükleer Karşıtı Platform Dönem Sözcüsü Aycan Özkan’ı
programımızda konuk ettik.
29 Nisan 2020-1 Mayıs’a giderken emeğin durumunu Hakan Koçak ve Osman Çokaman ile konuştuk.
21 Haziran 2020- Halkevleri Çocuk Festivali’nin 3’üncüsü online
olarak düzendi. Çocuklar bu yılda festivalde renkli atölyeler ve
çocuk şarkılarıyla eğlendi, üretti.
Korona Günlerinde Üyelerimize ve Dostlarımıza e-bülten ile ulaştık
27 Nisan 2020- E-bültenimizin ilk sayısında gıda, ekoloji, kadın
mücadelesi ve emek başlıklarına yer verdik.
6 Mayıs 2020- E-bültenimizin ikinci sayısı yayımlandı. Bültenimizde 1 Mayıs eylemlerinden kadın mücadelesinin 1 Mayıs’ına, market işçilerinden, çay üreticilerine kadar birçok konuya yer verdik.
20 Mayıs 2020- Halkevleri e-bültenimizin 3. Sayısı yayımlandı.
Bültenimizde “En az 4 milyon kadın işsiz”, “Hastanelerin içi başka dışı başka”, “TÜİK algı yaratıyor”, ”AVM’lere gitmeyin”, “Termik
Santral bölgelerinde hava kalitesi raporu”, “Mevsimlik tarım işçileri için insanca yaşam” başlıklı yazılara yer verdik.
1 Haziran 2020- “Sermayenin Yeni Normali” başlıklı e-bültenimizin 4. sayısı yayımlandı. Bültenimizde “Hedef, yeni denetim ve gözetim mekanizmaları oluşturmak”, “Sermaye kendi yeni normalini
örgütlüyor”, “Olimpos’un ateşinde yanasıcalar”, “Gıda egemenliği
için ilk adımlar”, “Ligler başlarken” başlıklı yazılar yer aldı.
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YAŞA
İSTİYO
12 Ekim’de duyurduğumuz “Yaşamak istiyoruz” kampanyası ile eşitsizlik,
adaletsizlik, yoksulluk, yoksunluk, anti-demokratik uygulamalara karşı
bir mücadele bu ülkede ve bu topraklarda yaşayan tüm yurttaşların
görevi haline gelmiş durumdadır diyerek Halkevciler olarak, bu durumu
kendimize bir görev bilerek bugünden itibaren Türkiye’nin dört bir tarafında nerede bir haksızlık, eşitsizlik, adaletsizlik, anti-demokratik uygulama varsa bunun karşısında olacağımızı açıkladık. Kampanya kapsamında ülke genelinde yaygınlaştırdığımız talepler:

1. COVID-19 tüm insanlar için yaşamsal bir tehdittir. Sadece
çocuklara ve risk grubundaki insanlara sağlanacak koruma ayrıcalıklarına tahammül edebiliriz. Geri kalan herkes
için hastalık riski eşitlenmelidir.
2. Derhal günlük çalışma süresi 4 saate düşürülmeli, işçinin net ücretinde hiçbir eksiltmeye gidilmemeli, istihdam artırılmalıdır. Vardiyaya bölünebilecek bütün işler 4 saat olarak vardiyalandırılmalı, işe başlangıç saatleri sektör sektör farklılaştırılmalı, işçiler
için ulaşım parasız hale getirilmelidir.
3. İşten çıkarma tam olarak yasaklanmalı; işçiler, çalışma süreciyle bağlantılı
her hangi bir durumda COVID-19 riskiyle karşı karşıya kaldıklarında kıdem tazminatlarını alarak istifa edebilmelidir.
4. Ücretsiz izin işçinin rızasına bağlanmalıdır. Kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz
izin desteği en az asgari ücret seviyesinde tutulmalı ve geçen süre prim gününe
eklenmelidir.
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AMAK
ORUZ
5. Uzaktan eğitime erişim şartları tüm öğrencilere sağlanmalı, okul
6. larda yüz yüze eğitimin başlaması için gerekli bilimsel önlemler
bir an önce alınmalıdır.
7.

Kültür, sanat ve eğlence gibi pandemide çalıştırılmayan emekçilere destek sağlanmalıdır.

8. Hasta, yaşlı, çocuk bakımı ve eğitim gibi temel hizmetler pandemi koşullarına uygun şekilde kamusallaştırılmalıdır, kadınlar
üzerindeki bakım emeği yükü kaldırılmalıdır.
9. Kadınların ücret ve gelir düzeyi en az erkeklerin gelir düzeyine
getirilmelidir.
10. COVID-19 her sağlık çalışanı için “meslek hastalığı”, fiilen iş yerinde çalışan her işçi için de “iş kazası” sayılmalıdır.” Oldu.
Kampanya kapsamında Bakanlıklar önünde yaptığımız eylemlerle halkın taleplerini ifade ettik. Türkiye’nin dört bir yanında “Yaşamak İstiyoruz” diyoruz diyerek eş zamanlı sokağa çıktık. 25 ve 26 Ekim’de eş zamanlı eylemler yaptık. İzmir ve Eskişehir ve Ankara’daki eylemlere polis
saldırırken, Kocaeli’nde Halkevciler polisi atlatarak gerçekleştirdikleri
eylemlerini görüntülü arama ile emniyete izletti. İstanbul’da ise basın
açıklaması Kadıköy İskele Meydanı’nda halk kürsüsünün kurulduğu kitlesel bir foruma dönüştü. Ayrıca bütün şubelerimizde, bütün kentlerde
yaygın bildiri dağıtımları gerçekleştirildi. Bu süreçte asgari ücret görüşmelerinde insanca bir yaşam talebimizi yinelerken artan zamlara karşı
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eylemler yaptık:
12 Ekim 2020- Ankara- Genel Merkez binamızda GYK üyelerimiz ve şube
yöneticilerimizin katıldığı basın toplantısında Kampanyamızı duyurduk,
taleplerimizi ve mücadele programımızı açıkladık.
14 Ekim 2020- “Yaşamak İstiyoruz” diyerek Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı önünde eş zamanlı eylemler yaptık.
24-25-26 Ekim’de Yaşamak İstiyoruz diyerek meydanlarda buluştuk
24 Ekim 2020Ankara- Ankara’da “Güvenceli çalışmak insanca yaşamak istiyoruz”
sloganıyla Ziya Gökalp caddesinden başlayıp Sakarya caddesi yönünde devam eden yürüyüşe polis saldırdı. Genel Başkanımız Nebiye Merttürk ile MYK üyelerimiz Sercan Aran ve Mustafa Eberliköse’nin de aralarında bulunduğu 24 kişi darp edilerek gözaltına alındı.

Adana- “İnsanca yaşamak istiyoruz” talebiyle Atatürk Parkı’nda açıklama
yapmak için bir araya geldik. Aynı saatlerde Ankara’da yapılan eyleme
saldıran polis, Adana’da da açıklamanın yapılmasına izin vermemesi üzerine açıklamayı Şube binamızda gerçekleştirdik.
25 Ekim 2020İstanbul- COVID-19’un bir işçi sınıfı hastalığına dönüştüğü ve iktidarın salgın bahanesiyle baskılarını tırmandırdığı 8 aylık dönemde eşitsizliğin, adaletsizliğin, yoksulluğun ve anti-demokratik uygulamaların giderek arttığına dikkat çektik. “Yaşamak istiyoruz”
talebinin basitçe salgına karşı değil iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, iktidarın şiddetine karşı milyonları ortaklaştıran bir çığlık olduğunu vurguladık.
İstanbul’da Kadıköy Meydanda halk kürsüsünün kurulduğu eylemde emekliler,
market işçileri, kadınlar, öğrenci velileri, doğa ve yaşam savunucuları, KHK’liler adına konuşmalar yapıldı.
Eskişehir- Eskişehir Halkevi üyeleri Kanatlı AVM önünde basın
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açıklaması yapmak ve halk kürsüsü kurmak istedi. Valiliğin basın
açıklamaları ile ilgili bir yasağı olmamasına rağmen basın açıklaması yapmak isteyen 9 Halkevci ve GYK üyelerimiz Cevat Aydemir
ve Fatma Girgin açıklamayı gerçekleştiremeden hukuksuz bir biçimde gözaltına alındı.
İzmir- Pandemide artan yoksulluk, hayat pahalılığı ve gelecek
kaygısına yönelik taleplerimizi dile getirmek için gerçekleştirmek
istediğimiz basın açıklaması hukuksuz bir şekilde engellendi. Polis
saldırısı sonucu 5’i üniversiteli 17 kişi ters kelepçe takarak gözaltına aldı.
Antalya- Antalya Halkevi, Attalos Meydanı’nda yapılması engellenen basın açıklamasını Halkevi binasında düzenledi. Toplantıya DİSK/Dev Turizm İş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu, DİSK/
Emekli Sen Antalya Şube Başkanı Belkız Özgen, İmece Ev İşçileri
Sendikası başkanı Münire İnal, KESK/Eğitim Sen Antalya Şubesi
Örgütlenme Sekreteri Çiğdem Altıntaş, HDP İl Eş Başkanı Muhsin Taşar ve HDP İl Yöneticileri, CHP İl Başkan Yardımcısı Orkun
Muratlı, Kepez Belediyesi CHP Meclis Üyesi Halil Yurtseven, CHP
Muratpaşa Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Canan Gökalp, CHP
Kepez ilçe yöneticisi Bilal Dursun, Müzisyen Hasan Kal, Muratpaşa
Belediyesi eski meclis üyesi Cem Kotan Hacıbektaş Veli Anadolu
Kültür Vakfı eski Genel Sekreteri Zeynel Can katılarak ve söz alarak katkıda bulundu.
Mersin - Mersin Pozcu’da bir araya geldik. Ellerimizde “Güvenceli
çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz” yazılı pankart taşıdık. Ankara, Adana, Antalya, İzmir ve Eskişehir’deki engellemeleri protesto ettik ve kampanyanın taleplerini duyurduk.
Samsun- Çiftlik Caddesi’nde “Yaşamak istiyoruz” yazılı pankart ile
yaptığımız yürüyüşte “Halkevleri susmaz, halk susmaz” dedik.
Kocaeli- “Eylemimizi yaptık, emniyete izlettirdik”. Kocaeli Valiliğinin il sınırları içinde basın açıklaması, toplantı, gösteri ve yürüyüşleri 1 Aralık tarihine kadar ertelemesi üzerine bu hukuksuzluğu
protesto etmek ve taleplerimizi dile getirmek için “Yaşamak istiyoruz” kampanyası kapsamında eylem yapacağımızı duyurduk.
Yüzlerce çevik kuvvet polisinin bizi beklediği saatte başka bir
noktada basın açıklaması gerçekleştirdik. Yaptığımız basın açıklamasını polise izlettirdik
26 Ekim 2020- Hopa- Yaşamak istiyoruz diyerek Hopa Meydanında basın açıklaması yaptık.
26 Kasım 2020- Kapanma kararları ile yeni bir yaşam biçimi da23

yatılırken esnafın çaresiz bırakılmasının karşısında durduk. Yaşamak İstiyoruz diyerek yaptığımız açıklamada AKP’nin Covid-19
için alınan önlemlerde esnaflar arasında ayrımcılık yaptığını belirterek; Kapatılma kararı alınan, esnaftan; elektrik, su parası alınmaması gerektiğimi; Esnafın pandemi sürecinde stopaj vergisi başta
olmak üzere vergiden muaf tutulması gerektiğini belirttik.
3 Aralık 2020- Yaşamak İstiyoruz diyerek hamile bir kadını Covidli
olduğu gerekçesiyle hastane kapısından çeviren Medipol Hastanesi’nin kapısına gittik. Özel hastaneler kamulaştırılması talebini
örgütledik.
Yaşamak İstiyoruz Diyerek Zamlara Karşı Eylemler Yaptık
07 Ocak 2021- Ankara Büyükşehir Belediyesi önünde “Milyonlarca
insanın pek çok gıdaya erişimi ekonomik olarak engellenmişken
ABB’nin ekmeğe %25zam yapması, halk sağlığı problemi yaratmaktadır” diyerek zamlara karşı eylem yaptık.
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07 Ocak 2021- Ankara’da Enerjisa önünde halkın en önemli ihtiyacı ve temel haklarından olan Elektrik kamulaştırılması ve zamların
geri alınması için eylem yaptık.
15 Ocak 2021- Yaşamak istiyoruz diyen Halkevciler doğalgaz zammına karşı sokaktaydı: “Pandemi sürecini yönetememek de bu salgında
zamlarla halkı karşı karşıya bırakmak da, halkın büyük bir kesiminin yoksullukla mücadelede verdiği savaşı görmemek de halk sağlığı sorunudur.”
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GEÇİNEMEYE
SOKAKLARDA
GEÇİNEMEYENLERİN SESİ SOKAKLARDA YANKILANDI
Ülkede yaşanan ekonomik krize ve yoksulluğa karşı geçinemeyenlerin
bir araya gelebileceği formüller ve geçinemeyen milyonların
taleplerini duyurabilecek eylemler yapılması için karar
aldık. Bu kararın ardından Türkiye’nin her yerinde yaygın bildiri dağıtımları, eylemler, forumlar ve etkinliklerle
ördüğümüz bir süreç başladı. Ekonomik kriz sürekli derinleşerek arttığı için bu kapmamda yaptığımız eylemler
de daha geniş bir zamana yayılmış oldu. Geçinemiyoruz
isyanı zamlara karşı sokağa çıkan halkın, sağlık emekçilerinin, kuryelerin, kiracıların, toplumun tüm kesimlerinin ortak isyanına dönüştü. Dolar kurunun ani yükselişi
de ulaşıma yapılan zam da ekmeğe yapılan zam da sürekli gündemimiz oldu:
25 Ocak 2020- İstanbul- Zamlı faturalara karşı İstanbul
Halkevleri olarak Avcılar Marmara Caddesi boyunca
bildiri dağıtıp, Deprem Heykeli önünde basın açıklaması
düzenledik.
12 Şubat 2020- Kocaeli- “Geçinemiyoruz” çağrısıyla
Emek Partisi, Halkevleri, HDP, Sol Parti ve SYKP olarak
“Zamlar durdurulsun, borçlar silinsin, kimsenin doğal26

ENLERİN SESİ
A YANKILANDI
gazı borçlar nedeniyle kesilmesin” dedik.
16 Ekim 2021- İstanbul- Kiracılar Çalıştayı düzenledik.
Halkevleri 16 Ekim’de öğretim üyelerinin, meslek odalarından, Yurtsuzlar Hareketi’nden gelenlerin katılımıyla
düzenlediği çalıştayda konut sorununu masaya yatırdı.
Kısa ve orta vadede yapılacak çözüm önerileri etraflıca
tartışıldı.
Kiraların kontrolsüz bir biçimde artmasına karşı change.org’ta “Kiralara Üst Sınır Getirilsin” talebiyle başlayan imza kampanyası başlatıldı.
17 Ekim 2021- Ankara- Ankara Halkevi Şubeleri tarafından Mülkiye Kültür Merkezi’nde Gazete Duvar Yazarı-Mühdan Sağlam ve Halkevleri Genel Başkanı Nebiye
Merttürk’ün katılımıyla ‘’Barınma Krizi ve Kiraları Konuşuyoruz: Sorunlar, Barınma Hakkı ve Halkın Çözüm Önerileri” paneli gerçekleştirildi.
22 Ekim 2021- Bartın “Artık Yeter, Geçinemiyoruz. Temel
gıda maddelerine, elektriğe, suya, doğalgaza ardarda
yapılan zamlardan, artan vergilerden nefes alamaz hale
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geldik” sözüyle geniş katılımlı eylem ve basın açıklaması gerçekleştirdik. Yapılan eylem yerel basında geniş bir
yer aldı.
24 Ekim 2021- İstanbul- Kiracıları harekete geçmeye
çağırıyoruz
24 Ekim Pazar günü 13.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Fatih’te bulunan Ali Emiri Efendi Kültür
Merkezi’nde Halkevleri olarak düzenlediğimiz Kiracı
Çalıştayı'nda, üniversitelilerin yurtsuz, yoksulların da ya
evsiz kaldığı ya da gelirinin yarısından fazlasını kiraya
verdiği İstanbul’da 350-400 bin güvenli konutun boş olduğuna dikkat çekildi. Çalıştayda kiracıların hakları konusunda bilgilendirilmesi, kiraların denetlenmesi, boş
binaların barınma sorunu yaşayanların kullanımına
açılması ve sosyal konut projelerinin geliştirilmesi önerileri üzerine tartışıldı.
Şehir Plancıları Odası’ndan Pelin Pınar Giritlioğlu’nun, İstanbul
Planlama Ajansı’ndan Özgün Rüya Oral’ın ve Avukat Arkın Hürtaş’ın sunumlar yaptığı çalıştayın forum bölümünde de
kiracıların barınma sorunu karşısında hangi talep ve
yöntemlerle mücadele edebileceğine ilişkin öneriler dile
getirildi.
13 Kasım 2021- İstanbul- İstanbul Doların kurunun yükselmesi üzerine eylemdeydik. Taksim Meydanı’nda “Dolar
10 lira, Saray’da hayat 10 numara” yazılı pankart açarak
halkın geçim sıkıntısına dair bir basın açıklaması yaptık. Açıklamanın ardından polis üye ve yöneticilerimize
müdahale ederek 6 Halkevciyi gözaltına aldı.
14 Kasım 2021- Ankara- DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Anıtpark’ta
düzenlediği “Geçinemiyoruz” mitingine katıldık.
23 Kasım 2021- İstanbul- “Dolar uçuyor, halk yoksullaşıyor, geçinemiyoruz” diyerek Esenyurt Depo Kapalı Cadde’de yürüyüş yapıldı.
24 Kasım 2021-İzmir- Milyonların geçinemiyoruz çığlığını yükseltmek için Buca ve Karşıyaka’da yan yan olduğumuz kurumlar ile
basın açıklaması yapıldı.
24 Kasım 2021- Samsun- Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri’nin
çağrısıyla döviz kurlarındaki atışla ilgili ‘Biz geçinemeyen milyonlarız emeğimizi çalarak servetine servet katanlara bir kez daha
haykırıyoruz’’ sloganıyla Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklama28

mızı gerçekleştirdik.
24 Kasım 2021- İstanbul- Geçinemiyoruz” isyanı ile İstanbul’da
birçok ilçede yurttaşlar sokağa çıktı. İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin “Bu iktidara, bu düzene mecbur değiliz” sloganıyla Kadıköy Boğa Heykeli önünde yapmayı planladığı eyleme
polis saldırdı. Polis saldırısına rağmen eylemler ara sokaklarda
uzun süre devam etti. İstanbul’da, Beylikdüzü, Esenyurt, Avcılar,
Sarıyer, Bakırköy ve Maltepe’de döviz kurlarındaki artışlar bahane
edilerek artan hayat pahalılığına karşı sokaklarda hükümet istifa
sloganları ile binlerce kişi yürüdü. İstanbul genelinde 50’den fazla
kişi gözaltına alındı
28 Kasım 2021- Ankara- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin
“Geçinemiyoruz” diyerek yaptığı eyleme katıldık. TL’deki düşüş ile
yaşanan yoksulluğa tepki olarak Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, “Geçinemiyoruz” diyerek tüm Ankaralıları Çankaya Belediyesi
önüne eyleme çağırdı. Polis ise eylem öncesi Çankaya Belediyesi önünü ablukaya aldı. Polis, eylem daha başlamadan toplanan
kitleye saldırdı. Polis, içlerinde Halkevleri Genel Sekreteri Mustafa
Eberliköse’nin de olduğu 20’den fazla kişiyi gözaltına aldı.
05 Aralık 2021- Asgari ücret görüşmeleri sürerken Ankara’da Ulus
Meydanı’nda “Geçinemiyoruz” eylemi yaptık. Sağlık işçilerinin, kadınların, evde ücretsiz bakım sunan kadınların, asgari ücretli işçilerin, güvencesizlerin, kayıtdışı çalışanların, öğrencilerin, emeklilerin katıldığı eylemde son süreçte daha da derinden hissedilen
yoksullaşmaya dikkat çekildi. “Sadece sermayenin çarkını dön
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dürmeye hizmet eden sermayenin iktidarına karşı ses çıkarmaya
geldik” diyerek bir basın açıklaması yaptık. Açıklamanın sonunda faturalarımızı boş tencereye doldurularak “Tencerelerimize
ancak borçlarımızı koyabiliyoruz” dedik.
Taleplerimiz ise şunlardı;
•

Asgari ücret geçim ücreti olsun!

•

En düşük emekli maaşı asgari ücret düzeyine yükseltilsin

•

Kiralar denetlensin, kiracılar desteklensin

•

Faturalar ve gıdalarda KDV sıfırlansın

•
Her konuta parasız 18 metreküp su, 140 metreküp doğalgaz,
230 KWh elektrik verilsin.
•

Ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrik, su, doğalgaz kesilmesin

•

Diyanete, savaşa değil halkın insanca yaşamasına bütçe

•

Çalışma haktır, herkese güvenceli iş koşulları sağlansın.

9 Aralık 2021- İstanbul- İstanbul’da Halkevleri olarak “Geçinemiyoruz.
İnsanca yaşamak istiyoruz” diyerek Erdoğan’ın aylar önce alışveriş yaparak
övdüğü Tarım Kredi Kooperatifi Marketlerinin Kadıköy şubesinin önünde
eylemdeydik.
11 Aralık 2021- Artvin- Hopa Parkında bir araya geldik ve “Geçinemiyoruz, hükümet istifa” pankartı ile Hopa Halkı olarak yürüyüş
yaptık.
11 Aralık 2021- Mersin- Üyelerimizle gerçekleştirdiğimiz eylemde, “Vergiden
muaf, insanca yaşayacak, asgari ücret istiyoruz” yazılı pankart ile Güneş İşhanı
önünde basın açıklaması yaptık.
18 Aralık 2021- Adana- Adana Halkevi olarak ‘’Geçinemiyoruz harekete geçiyoruz. ‘’ eylem gerçekleştirdik.
19 Aralık 2021- Ankara- KESK’in çağrısıyla Ankara Tandoğan Meydanında düzenlenen “Geçinemiyoruz” mitingine “Patronlar değil,
işçiler vergiden muaf tutulsun” pankartımızla katıldık. Mitinge
Adana ve Sivas şubelerimizden de katılım sağlandı.
19 Aralık 2021- İstanbul- KESK’in “Geçinemiyoruz! İşsizliğe, yoksulluğa hayır! İnsanca yaşam, emekten ve halktan yana bütçe istiyoruz!” çağrısıyla gerçekleştirdiği İstanbul Mitingi için Emek ve
Demokrasi güçleri olarak Maltepe’de yapılan mitinge katıldık.
25 Aralık 2021- Ankara- Kızılay'da "Geçinemiyoruz" bildirilerimizi ve
"Harekete Geçelim!" çağrımızı halka ulaştırdık: Bu düzeni halkın örgütlü gücü
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yıkacak!
28 Aralık 2021- Ankara- Ankara’da toplu taşımaya zam getirilmesinin gündem olması üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi
önünde uyarı eylemi yaptık.??? KIZILAY METROSUNDA
Ocak 2022- İstanbul Geçinemiyoruz Platformu
Kadıköy Halkevinin çağrısı ile Kadıköy’de “Geçinemiyoruz” platformu kuruldu. Yeni yılda yapılan zamlarla geçim sıkıntısına karşı
halkın taleplerini dile getirmek ve zamlara karşı sesimizi yükselmek için birlikte mücadele çağrısını yaygınlaştırmak, ekonomik
krize karşı halkın en temek ihtiyaçlarının karşılanması için enerji
şirketleri kamulaştırılsın! Garantili projelere ödemeler durdurulsun. Temel tüketim ürünlerinde KDV sıfırlansın, taleplerini örgütlemek için bir araya gelindi. Bu konuda ortak bir program çıkarmak,
eylem, etkinlik ve bilgilendirme toplantıları forumlar örgütlenmesi
konusunda kararlar alındı.
8 Ocak 2022- İstanbul Geçinemiyoruz Platformu Kadıköy Süreyya
Operasının önünde “Geçinemiyoruz” eylemi örgütlendi.
Elektrik, doğalgaz, temel gıda maddeleri dahil yapılan zamlara ilişkin “Bunlar zam değil, bunlar hırsızlık” diyerek, “Bu zamlara
karşı iktidarın emekçiler için, halklar için dayattığı yoksulluğu kabul etmemeye çağırıyoruz. Çünkü bu ülke zengin bir ülke. Bu halkın, 80 milyonun emeğinin ortaya çıkarmış olduğu büyük zenginlik
80 milyonun hakkıdır”. “Bizim evlerimizde hayat kolay değil. Artık
bıktık. Zenginlerin, sermayedarların, bakanların, devlet erkanının
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faturalarını ödemekten bıktık. Ekonomik krizin bedelini ödemekten bıktık. Biz yaşamak istiyoruz. Hayatta kalmaya çalışmaktan
bıktık. Bu hayat değil. Belki onların evlerinde hayat kolay ama bizim evlerimizde hayat kolay değil. Bizler geçinemiyoruz. Bizler onlardan daha kalabalığız. Bizim seçeneğimiz var, yan yana gelmek.
Geçinemiyorum diyenler bu sese kulak verin, yanımıza gelin. Birlikte bu krizin bedelini ödemeyelim.” Çağrısı yapıldı.
08 Ocak 2022- Ankara- Elektrik ve doğalgazdaki soygunu Enerji Bakanlığı önünde protesto ettik. Doğalgaz ve elektriğe 1 Ocak
itibariyle gelen fahiş zamlara karşı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde açıklamaya yaptık. Enerji üretim ve dağıtımının derhal
kamulaştırılmasını talep ettik.
12 Ocak 2022-İstanbul- Elektrik zamlarına karşı Enerjisa önündeydik: EnerjiSa önündeki eylemde kamulaştırma istedik
14 Ocak 2022- Eskişehir- İnsanca bir yaşam için mücadele edeceğiz diyerek
şube binamıza "GEÇİNEMİYORUZ- ZAMLAR GERİ ALINSIN" pankartımızı
astık. 45 dakika sonra emniyet güçlerinin baskını ile pankartın indirilmesi kararını tanımadığı ifade ettik. Pankartımız gece geç saatlerde emniyet güçlerince vinç getirilerek yerinden söküldü, parçalandı.
15 Ocak Cumartesi günü bu eylemden ötürü 18.000 TL idari para
cezası kesildiği Halkevine tebliğ edildi. Yenisini yaptırarak Geçinemiyoruz pankartını aynı yere astık. Ülke çapında gündem haline
gelen pankartımızın sökülmesine karşı ciddi bir tepki verildi, muhalefet örgütleri bizleri destekledi. Halkevi şubeleri de aynı pankartı asarak eylemimize destek oldular.
Halkevi’ne asılan pankarttan dolayı 18 bin lira para cezası kesilmesi üzerine, Eskişehir Adliyesi önüne gittik. Adliye önünde yapılan konuşmada “Böyle bir pankartla karşı karşıya gelecek grup
yoktur. Ülkenin tamamı bir geçim sıkıntısı içindedir. Ülkenin tamamı dışında kalan tek bir kesim vardır. AKP iktidarından ihale alan,
dün çatısı çöken İstanbul Havalimanı’nı inşa eden inşaat mafyası,
evimize gelen elektrik doğalgaz faturalarında çok ciddi paralar
kazanan enerji patronları tabi ki bu milyonlarca insanın dışındadır” diyerek yapılan hukuksuzluğa itiraz ettik. Sonrasında okunan
açıklamada “Yalnız ve çaresiz değiliz. Sesimizi kesemeyeceksiniz”
dedik. Açıklamanın ardından Adliyeye idari para cezasının iptali
talebiyle başvuruda bulunduk.
14 Ocak 2022 – İstanbul: Doğalgaz zamlarına karşı İstanbul İGDAŞ önündeydik: Doğalgaz zamlarını İGDAŞ Şişli Hizmet Binası
önünde yaptığımız bir basın açıklaması ile protesto ederek enerji
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zamlarının geri alınmasını, enerji üretim ve dağıtım şirketlerinin
kamulaştırılmasını istedik.
16 Ocak 2022- Antalya- “Geçinemiyoruz” diyenler Attalos Meydanı’nda halk kürsüsü kurdu. DİSK/Emekli-Sen Antalya Şubesi’nin,
EYT Derneği Antalya Şubesi’nin, İmece Ev İşçileri Sendikası’nın ve
çok sayıda demokratik kitle örgütü ve siyasi partinin katıldığı halk
kürsüsünde emekliler, ev işçisi kadınlar, lise ve üniversite öğrencileri, özel sektörde çalışan öğretmen, bir turizm işçisi, bir kamu
emekçisi yaşadıkları geçim sorunlarını anlattı.
22 Ocak 2022- İstanbul- CK Enerji Eylemi: Halkevleri İstanbul’da
CK Enerji önündeydi. Tüketici Koruma Derneği ve DİSK/Enerji-Sen
yöneticilerinin de katıldığı eylemde enerjiye gelen zamların geniş
kesimleri “çarptığı” ifade edilirken çözümün ancak kamulaştırmadan geçtiği vurgulandı
26 Ocak 2022- Ankara- Zamlar, dağıtım şirketleri ve kamulaştırma talebi üzerine DİSK/Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, Enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik ve TMMOB YK eski üyesi
Neriman Usta ile online söyleşi düzenledik.
29 Ocak 2022- Ankara- Dikmen Halkevinin çağrısıyla “Elektrik, doğalgaz, market, pazar, herşeye zam üstüne zam, artık yeter zamlara karşı ses çıkarıyoruz” diyenler saat 17.30’da eski ziraat önünde buluştuk. Polisin engelleme çabalarına rağmen etkinlik yapıldı.
9 Şubat 2022- İstanbul- İstanbul’da Halkevleri üyeleri hakları için direnişte
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olan Esenyurt Migros Depo işçilerine destek olmak için Beylikdüzü
ilçesinde bulunan Migros AVM içinde eylem yaptı.
09 Şubat 2022- Didim- Enerji zamlarıyla başlayan ülke genelindeki eylemler Didim’de de yankısını buldu. Didim Demokrasi Platformu’nun çağrısı ile AYDEM önünde elektrik zamlarına karşı yapılan
eylemde halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Elektrik faturaları
protesto için yakıldı, sloganlar eşliğinde iktidarı eleştiren konuşmalar yapıldı.
01 Şubat 2022- Ankara- Elektrikte kademeli tarifede yüksek ücretli tarifeye geçiş barajının 150 kWh’tan 210 kWh’a yükseltmesi
üzerine Başkent EDAŞ önünde yaptığımız eylemde bu durumun lütuf gibi
sunulamayacağını söyledik, enerji parasız olması, enerji dağıtım şirketleri
kamulaştırılması, işçi düşmanlığı son bulsun taleplerimizi dile getirdik.
6 Şubat 2022- Ankara- Dikmen Halkevi’nin de bileşeni olduğu Demokrasi Platformu’nun “enerji zamlarını ve dağıtım şirketlerini
konuşuyoruz. Sorun nerede? Çözüm Mümkün mü? Başlıklı online
etkinliğine katılım sağladık.
6 Şubat 2022- İstanbul- Yılbaşı itibariyle elektrik ve doğalgaza yapılan
zamlar üzerine Esenyurt/ Depo Örnek Börek önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.
07 Şubat 2022- Ankara- Sağlık emekçilerini desteklemek için 8
Şubat’ta yapılacak olan beyaz grev’e 29 Mayıs Devlet Hastanesi,
Ankara Üniversitesi İbni Sina Devlet Hastanesi ve Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bildiri dağıtarak çağrı yaptık.
08 Şubat 2022- Hakkımız olanı alana kadar mücadeleye devam
diyerek ‘Beyaz G(ö)rev’ yapan sağlık emekçilerinin yanındaydık.
8 Şubat 2022- İstanbul- Migros’un bölge deposunda çalışırken işten atılan 150 işçi, iş yerini terk etmeyerek direnişe geçti. Direnişteki işçiler, gece saatlerinde ziyaret edildi.
12 Şubat 2022- Kilimli- “Geçinemiyoruz” sözüyle özelleştirmenin
halk üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçlar üzerine; bu sonuçların somut olarak enerji faturalarına yansımasını Neriman Usta’nın konuşmacı olduğu bir forumda değerlendirdik.
12 Şubat 2022- Tarsus- Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte Yarenlik Alanı’nda halk kürsüsünün kurulduğu “Geçinemiyoruz” eylemi yapıldı.
17 Şubat 2022- İstanbul- Temel ihtiyaç maddelerine yapılan zamlar üzerine tencere ve tavalarla ses çıkararak Esenyurt Depo’da
yürüyüş yapıldı.
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20 Şubat 2022- Sivas- Sivas Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla kent meydanında enerji zamları başta olmak üzere son süreçte gelen zamlara karşı eylem yapıldı.
20 Şubat 2022- İstanbul- Şişli Cevahir AVM önünde bir araya gelerek zam
yağmuruyla hızla artan hayat pahalılığını karşı bir aradaydık.
20 Şubat 2022- İstanbul- Zamlar geri alınsın eylemi: Araların siyasi parti ve demokratik kitle örgütlerinin bulunduğu 30’a yakın
kurumun çağrısıyla gerçekleşen İskele Meydanı’ndaki eylemde,
“Geçinemiyoruz” diyerek, zamların geri alınmasını, elektrik, su,
doğalgaz şirketleri başta olmak üzere tüm temel hizmetlerin kamulaştırılmasını talep ettik.
25 Şubat 2022- İstanbul- Geçinemiyoruz Platformunun Kadıköy
Evlendirme Dairesi’nde forumda buluştu. Yapılacak çalışmalara
dair öneriler alındı.
12 Mart 2022- İstanbul- “Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın!” talebiyle akaryakıt zamlarına karşı Haramidere’de yürüyüş
yapıldı.
22 Mart 2022- İstanbul- İBB’ye uyarı eylemi: “Aklınızdan bile geçirmeyin, AKP’nin suçuna ortak olmayın çağrısında bulunduk. Artan
gıda fiyatları, doğalgaz, su, elektrik ve akaryakıt zamları altında
ezilen milyonlarda insanın hayatta kalma mücadelesi verdiğini ifade ederek, “Bizler bu düzeni kabul etmiyoruz. Enerji, ulaşım,
barınma kısacası en temel haklarımız sermayeye peşkeş çekilmemelidir. Halkın çıkarları düşünülmeli ve ona göre planlama yapılmalıdır” dedi. Ulaşımın özel bir tüketim olmadığını, ulaşımda Özel
Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) kaldırılması gerektiğini ve özel toplu taşıma araçlarının kamulaştırılması gerektiğini ifade ettik.
9 Nisan 2022- İstanbul- Zamlar Geri Alınsın Platformu olarak Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nda “Ulaşım haktır, zamlar geri alınsın” yazılı pankartı açarak yaptığımız eylemde toplu taşımanın
özel tüketim olmadığını, halkın çıkarları düşünülerek planlanması
gerektiğini belirttik. “En temel haklarımızdan biri olan ulaşım işe
gidiş-dönüş saatlerinde ücretsiz olmalı diğer zamanlarda vergilerden muaf tutulmalıdır” dedik.
18 Nisan 2022- Ankara- Yoksulluk ve hayat pahalılığı üzerine Metin Özuğurlu, sağlık emekçisi Reyhan Tüfekçi ve direnişteki Başkent
Enerji işçisi Erdal Şener ile Genel Merkez binamızda söyleşi yaptık.
23 Mayıs 2022- Ankara- EMEP, EHP, HDP, SMF, TİP ve TÖP ile birlikte Ulus Heykel önünde ücretlerin arttırılması için basın açıklaması
gerçekleştirdik.
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FAŞİZME
KARŞI
MÜCADELE
ANKARA
24 Ocak 2020- Batıkent Halkevi üyelerimizden birinin yolunun
kendini özel birim olarak tanıtan polisler tarafından kesilmesi
üzerine basın açıklaması yayımlandı.
1 Haziran 2020- Haziran isyanı yıldönümünde Güvenpark’ta polis
tarafından katledilen Ethem Sarısülük için düzenlenen anma eylemine
katılım sağlandı.
1 Haziran 2020- Ethem Sarısülük Parkı’nda Batıkent Dayanışma
Platformunun çağrısıyla Gezi Direnişi’nde polis kurşunu ile öldürülen Ethem Sarısülük için basın açıklaması gerçekleştirildi.
12 Haziran 2020- ABD’de polis tarafından katledilen siyahi George Floyd için ABD Büyükelçiliği önünde “Nefes Almak İstiyoruz”
eylemi gerçekleştirildi.
2 Temmuz 2020- Dikmen Halkevi 2 Temmuz Sivas Katliamının 27.
Yıl dönümü nedeniyle Pir Sultan Abdal Ankara şube öncülüğünde
gerçekleşen anmaya katılım sağladı.
2 Temmuz 2020- Sivas Katliamı’nın 27. yılında Pir Sultan Abdal
Kültür Derneği Yenimahalle Şubesi’nde yapılacak anmaya katılım gösterildi.
2 Ekim 2020- HDP’ye yapılan operasyon ve tutuklamalarla ilgili
açıklama yayınladık: Faşizmin karşısında Kardeşliğin yanındayız.
9 Ekim 2020- Kıbrıs›ın geleceğini Kıbrıslılar belirler! Yaptığımız yazılı
açıklama ile AKP’nin Kıbrıs’ta egemen kılmaya çalıştığı gerici ve neoliberal
politikalara karşı dün olduğu gibi bugün de bağımsızlık mücadelesi yürüten Kıbrıs halklarının yanında olduğumuzu belirttik.
10 Ekim 2020- 10 Ekim 2015 Ankara Katliamı’nın yıldönümü
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nedeniyle, hayatını kaybedenler anısına Tren Garı’nda yapılan anmaya katılım
sağlandı.
Kasım 2020- Şubemize yönelik ajanlaştırma ve muhbirleştirme girişimlerine karşı basın açıklaması gerçekleştirdik. Faaliyetlerimizi
raporlayarak polisle işbirliği yapan üyemiz Durmuş Ali Yeşilkaya
hakkında 6 Kasım tarihinde şikayette bulunduk.
28 Aralık 2020- Ankara’da Halkevleri şube yöneticileri ve bölge
temsilcimiz tarafından Halkevleri Genel Merkezinde derneklere
kayyım atamasını önünü açan yasa teklifine karşı basın açıklaması gerçekleştirdik.
Demokrasiden ve özgürlüklerden yana tüm güçleri çıkarılan bu
antidemokratik yasa tasarısı karşısında ortak tavır almaya ve
birlikte mücadele yapmaya çağırdık.
2 Şubat 2021- Çankaya Belediyesi önünde toplanarak Boğaziçi
Üniversitesi’ne atanan kayyum rektörü ve adaletsizlikleri protesto ettiği için gözaltına alınan 100’ün üzerinde gençle dayanışmak
için gerçekleşen eyleme katılım sağlandı.
5 Şubat 2021- Kayyum rektöre karşı direnen Boğaziçi Üniversitesi
ile dayanışmak için Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri’nin yaptığı çağrıyla Çankaya Belediyesi önünde yapılan eyleme katılım
sağlandı.
12 Mart 2021- Batıkent’te Pir Sultan Abdal Cemevi’nde gerçekleşen Gazi Katliamı anma törenine katılım sağladık. Katliamın 26.
yıldönümünde yapılan açıklamada katliamlara karşı sessiz kalmayıp mücadele edileceği vurgulandı.
18 Mart 2021- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, Ömer
Faruk Gergerlioğlu’nun vekilliğinin düşürülmesi ve HDP’ye açılan
kapatma davasına yönelik HDP Ankara İl binasında gerçekleştirilen basın
açıklamasına katıldık.
21 Mart 2021- Ankara’da Anıtpark’ta gerçekleşen Newroz mitingine katılım sağlandı.
17 Mayıs 2021- “Filistin’e destek hamasi nutuklarla değil gerçek
adımlarla olur. Bu yüzden, İsrail’le olan tüm ekonomik, siyasi ve
kültürel ilişkiler kesilmelidir.” Diyerek İsrail’e boykot, Filistin’e özgürlük sloganıyla sokağa çıktık.
18 Mayıs 2021- Keçiören’de “Filistin’e özgürlük, İsrail’e boykot!” diyerek İncirli mahallesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
25 Mayıs 2021- İfşa olan devlet, mafya ve kontrgerilla işbirliğine
karşı “Bu Pisliği Devrim Temizler” diyerek AKP Ankara İl Başkanlığı önündeydik. Eylem yapan 5 üyemiz gözaltına alındı.
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31 Mayıs 2021- Batıkent Dayanışma Platformu’nun çağrısı ile Gezi
Direnişinin 8. Yılında Gezi’yi ve Batıkentimizin çocuğu Ethem
Sarısülük’ü anmak için saat 18.30’da Batıkent Ethem Sarısülük
Parkı’nda bir araya geldik. Mafya düzenine karşı yeni geziler yaratacağımızın sözünü vererek, “Karanlık Gider Gezi Kalır” sloganı
yükseltildi.
1 Haziran 2021- 1 Haziran günü ‘’Mafya, uyuşturucu, çeteler, cinayet, rüşvet, hırsızlık, akp, faşizm, kontrgerilla, yağma, kadın düşmanlığı...Şantaj, tehdit, ifşalarla karanlık bir dönemden geçerken
bize en büyük umudu yaşatan Gezi sürecini unutmuyoruz” diyerek Gezi Parkı Direnişini anmak için Ankara Kızılay Güvenpark’ta
Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yerde buluşarak anma gerçekleştirildi.
8 Haziran 2021- Mutlu Mahallesi’nde esnafların ve bölge halkının
oluşturduğu Mahalle Meclisleri bölgede artan uyuşturucu sorununa karşı yürüyüş gerçekleştirdi. Uyuşturucu sorununa karşı
mahalle halkına beraber hareket etme çağrısı yapıldı. Etkinliğe
katılım sağladık.
12 Haziran 2021- Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri olarak “Baskı Sömürü ve Mafya İktidarına son verelim” diyerek Tüm Bel-Sen
Genel Merkezinde basın toplantısı gerçekleştirdik.
14 Haziran 2021- 7 yıldır süren Soma Davası’nın karar duruşması
için Akhisar’daydık. Dava öncesi “301 için adaleti yeryüzüne çıkaracağız” diyerek mahkeme salonuna yürüdük.
15 Haziran 2021- 15-16 Haziran yıldönümünde 5-16 Haziran direnişinin yıldönümünde Ankara’da DİSK, KESK, TMMOB, ATO ve
ASMMMO tarafından Ulus Heykel’de yapılan basın açıklamasına
katıldık. Ulus Atatürk Heykeli önünden seslendik: Özgür ve Eşit Bir
Geleceği Emekçiler Kuracak!
17 Haziran 2021- İzmir’de HDP parti binasın yapılan ve Deniz Poyraz’ın katledildiği faşist saldırı sonrasında HDP Genel Merkezi’ne
dayanışma ziyaretinde bulunduk.
19 Haziran 2021- İzmir’de faşist saldırı sonucu öldürülen Deniz
Poyraz’ı anmak için Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, HDP İzmir İl Örgütü’ne yapılan faşist saldırıyı protesto etmek ve Deniz
Poyraz’ı anmak için Güvenpark’ta bir araya geldi. Polis müdahalesi üzerine HDP Ankara İl Örgütü önünde polisin ablukasına rağmen bir basın açıklaması yapıldı.
30 Haziran 2021- 1 Temmuz 2021- 2 Temmuz Sivas Katliamının 28.
Yıl dönümü nedeniyle Dikmen Halkevi ve CHP Çankaya İlçe ile
birlikte organize ettiğimiz anma konserine Dikmen Halkının ilgisi
oldukça yoğundu. Genel Başkanımız Nebiye Merttürk’ün katıldığı
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ve kürsüden değerlendirmelerde bulunduğu etkinlikte 2 Temmuz
günü yapılacak eyleme de çağrı yapıldı.
1 Temmuz- 2 Temmuz Sivas Katliamının 28. Yıl dönümü nedeniyle
Pir Sultan Abdal Ankara şube öncülüğünde 2 Temmuz Parkı’nda
gerçekleştirilen anma etkinliğine katıldık. Anmanın ardından Sivas’a gidecek aileler parktan otobüslerle uğurlandı.
05 Temmuz 2021- İHD Genel Merkezi tarafından düzenlenen
“HDP’nin siyaset yapma hakkını savunuyoruz” başlıklı basın toplantısına katıldık.
31 Temmuz 2021- Konya’da kürt bir ailenin faşist bir saldırı sonucu öldürülmesinin ardından sözümüzü sokakta söyledik; Konya
katliamının hesabı sorulacak! Kardeşliği baltalayanlardan hesap
sorulacak! Toplanma yeri olan Çankaya Belediyesi’nin önünü ablukaya alan Ankara polisi, kitleyi önce BES Ankara Şube önüne,
sonra KESK Genel Merkezi’ne ardından da HDP Ankara İl Örgütü
önüne sürdü. Polis, en son HDP Ankara İl Örgütü önünde de eylemcilere biber gazıyla saldırdı.
2 Ağustos 2021- Batıkent Dayanışma Platformu’nun çağrısıyla
Gimsa önünde buluşarak Batıkentliler olarak Konya’da yaşanan
ırkçı saldırıyı ve ırkçı söylemlerle faşizmin dozunu artırarak katliamların önünü açan iktidarı protesto ettik. “Irkçılığa ve Faşizme
Geçit Vermeyeceğiz!” sloganıyla Batıkent Dayanışma Platformuyla birlikte basın açıklaması gerçekleştirildi.
29 Ağustos 2021- “Tek Yol Barış ve Kardeşlik” diyerek 18.00’da
Ankara Dikmen Sokullu Ahmed Arif Parkı’nda buluştuk. Konsere
Genel Başkanımız Nebiye Merttürk katılarak ülkemizde barışa
duyulan ihtiyaç ve iktidarın savaş politikaları üzerine bir konuşma gerçekleştirilmiştir.
30 Ağustos 2021- 26 yıl önce 30 Ağustos 1995 günü Keçiören’in
Ovacık Mahallesi’nde faşist çeteler tarafından katledilen Erdal
Yıldırım’ı mezarı başında andık. Erdal’ı da onu katledenleri de
unutmadık.
08 Ekim 2021- 8 Ekim Bahçelievler Katliamı’nın yıldönümünde 7
TİP’li öğrenciyi anmak için Ankara Karşıyaka Mezarlığı›ndaydık.
10 Ekim 2021- 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenleri 6.
yılında anmak için Ankara Tren Garı önünde düzenlenen anmaya
katıldık. Polis bir kez daha anma etkinliğine katılmak isteyenlere
saldırdı. Gar önündeki anmanın ardından İdil Güneyi, Korkmaz
Tedik, Ali Kitapçı, Uygar Coşkun ve Sevgi Öztekin Karşıyaka Mezarlığında mezarlıkları başında anıldı.
23 Aralık 2021- Hapishanelerde artarak devam eden ölümlerin
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son bulması için İnsan Hakları Derneğinin başlatmış olduğu “YAŞAMI SAVUNUYORUZ” nöbetinde katıldık.
24 Aralık 2021- Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi tarafından düzenlenen Maraş Katliamı etkinliklerine katılım sağladık. Batıkent
Meydan’da gerçekleşen basın açıklaması ardından 19.30 Meydan AVM Tiyatro Salonu önünde Fotoğraf Sergisi gerçekleştirildi.
Program 20.00’daSinan Bengier Tiyatro Salonunda gerçekleşen
oyunun ardından sona erdi.
29 Aralık 2021- 28 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Bahçelievler’de
HDP ilçe binasına yapılan faşist saldırı sonrası Ankara İl binasında tek günlük nöbet kararı alan HDP Ankara İl örgütünü ziyaret
ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik, dayanışmamızı büyüttük.
13 Ocak 2021- Genel Merkez binamızda yaptığımız basın toplantısında “İnsanca bir yaşam, demokrasi, laiklik, özgürlük ve barış
için direnişte birleşelim.” Deklerasyonumuzu açıkladık.
15 Ocak 2022- Batıkent Emek ve Demokrasi Güçleri olarak tarikat
yurdundan ve ailesinden gördüğü baskılar sonucu intihar eden
Enes Kara için “tarikat yurtları kapatılsın” talebi ile Batıkent Meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi.
18 Ocak 2022- Yeni dönemde ortak mücadele zeminlerini konuşmak için EMEP, EHP, HDP, SMF, TİP, TÖP ve TKP ile bir araya geldiğimiz toplantıya dair ortak açıklamamızı yayınladık. İnsanca bir
yaşam, demokrasi, laiklik, özgürlük ve barış için, halkın öznesi olduğu bir mücadele hedefiyle üzerimize düşen sorumluluğu yerine
getirmeye kararlı olduğumuzu ifade ettik.
27 Şubat 2022- Ortak mücadele hattı için gerçekleştirilen toplantıya katıldık.
1 Mart 2022- Batıkent Emek ve Demokrasi Güçleri olarak ‘’Emperyalist savaşa hayır! Halklar barış istiyor!’’ talebi ile Batıkent
Meydan’da basın açıklamamızı gerçekleştirildi.
11 Mart 2022- Türkiye NATO›dan çıkmalı, ikili anlaşmalara son vermeli,
Ukrayna›ya İHA ve SİHA satışlarına son vermelidir diyerek Ankara tunalı
Caddesinde eylem yaptık.
20 Mart 2022- “Eşitlik, özgürlük ve adalet için Tek Yol Barış ve
Kardeşlik” diyerek Anıtpark’ta düzenlenen newroz mitingine katıldık.
21 Mart 2022- Prof. Dr. İlhan Uzgel ile Rusya Ukrayna savaşı üzerine söyleşi Genel Merkez binamızda söyleşi düzenledik.
26 Mart 2022- Geziyi Savunuyoruz diyerek Ulus Heykel’de ger40

ADANA
17 Nisan 2020- Adana İl Sağlık Müdürlüğü önünde halk sağlığının
korunması ve sağlık çalışanların taleplerini dile getiren açıklama
gerçekleştirdik.
28 Nisan 2020- 1 Mayıs yasaklamalarına karşı şube başkanımız
Osman Erkut Adana’nın 1 Mayıs meydanı Uğur Mumcu Meydanından seslendi. “Sizin sağlık sisteminize verecek tek bir canımız
dahi yok her yer 1 Mayıs alanıdır.”
1 Mayıs 2020- 1 Mayıs yasaklarına karşı 2020 yılında gerçekleşen
1 Mayıs’ta Karşıyaka Mahallesinde sokağa çıkarak iktidarın yasak politikalarına ve halkı düşünmeyen salgın politikalarına karşı
eylem gerçekleştirdik.
20 Temmuz 2020- Gençlik örgütlerinin çağrısıyla yapılan Suruç’ta katledilen 33 arkadaşımızı anmak için gerçekleştirilen
programa katıldık.
1 Eylül 2020- 1 Eylül Dünya Barış Gününde Adana Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdik.
12 Eylül 2020- 12 Eylül faşist darbesinin yıl dönümünde demokrasi
güçleri ile ortak eylem gerçekleştirdik.
25 Eylül 2020- Adana Halkevi olarak Abidin Dino Parkı’nda ‘’ Herkese için Eşit Sağlıklı Eğitim ‘’ talebi için eylem gerçekleştirdik.
10 Ekim 2020- 10 Ekim Ankara Gar Katliamının 5. Yıl anma eylemini gerçekleştirdik.
24 Ekim 2020- “Biz pandemi ve ekonomik kriz koşullarında geçinemeyen, görmezden gelinen milyonlarız. Artık yeter! Yaşamak
istiyoruz!” diyerek şube binamızda basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
30 Aralık 2020- Sağlık meslek örgütleri ve sendikaların “Öfkeliyiz;
Çünkü Tükendik! Çünkü, Ölüyoruz!” başlıklı basın açıklamasına
katıldık.
5 Şubat 2021- Çukurova Bölge Halkevleri olarak tren seferlerinin
salgın koşullarına uygun bir şekilde açılması için eylem gerçekleştirdik.
3 Mart 2021- Ülkenin dört bir yanından Ankara’ya yürüyen BTS
ve Haber-Sen üyeleri Diyarbakır kolunun gerçekleştirdiği basın
açıklamasına katıldık.
19 Mart 2021- “İklim krizini durduralım, yaşamı savunalım!”
diyerek gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık.
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21 Mart 2021- Genel Başkanımız Nebiye Merttürk ve üyelerimiz ile
birlikte Adana’da gerçekleşen Newroz Mitingine katıldık. “Yaşasın
Halkların Kardeşliği” şiarını yükselttik.
19 Mayıs 2021- “Direnen Filistin halkının yanındayız.” diyerek
Adana Halkevi olarak basın açıklaması gerçekleştirdik.
31 Mayıs 2021- Gezi 8 yaşında! “Biz geziciyiz onlar gidici. Halka
yenileceksiniz!” diyerek Adana Emek ve Demokrasi güçleri ile birlikte eylem gerçekleştirdik.
12 Haziran 2021- HALKEVLERİ, EMEP, HDP, SYKP ve TÖP olarak
‘’Sömürü yolsuzluk mafya üçgenine son!” diyerek eylem gerçekleştirdik.
16 Haziran 2021- “15-16 Haziran ruhuyla işimize emeğimize geleceğimize sahip çıkıyoruz.” diyerek basın açıklaması gerçekleştirdik.
17 Haziran 2021- HDP İzmir İl binasına yapılan saldırı ve saldırıda
katledilen Deniz Poyraz için HDP Adana İl örgütünün yapmış olduğu basın açıklamasına ve oturma eylemine katıldık.
16 Aralık 2021- Asgari ücretin açıklanmasıyla emek ve demokrasi
güçleriyle ‘’Sefalet ücretine karşı insanca bir yaşam için örgütlenmeye’’ çağrılı eylem gerçekleştirdik.
18 Aralık 2021- Adana Halkevi olarak ‘’Geçinemiyoruz harekete
geçiyoruz. ‘’ eylem gerçekleştirdik.
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ANTALYA
22 Ocak 2020- AKP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes
Türel döneminde 28 yıllığına kiralanan Konyaaltı Sahili’nde 15 milyon TL’nin
üzerinde kamu zararı tespit edilmesi sonrası, ilgili ihalenin ve sözleşmenin iptal edilmesi için Antalya Halkevi basın açıklaması düzenledi.
19 Şubat 2020- Aralık ve Ocak ayında yürütülen ulaşım anketi ve ardından hazırlanan rapor ile 19.02.2020 günü Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Ulaşım Çalıştayı’nda yer aldık.
30 Mart 2020- CLK Akdeniz Enerji Şirketinin borcunu ödeyemeyen vatandaşlara elektrik kesintisi yapmayacağını ve bunun yerine faiz uygulayacağını duyurması üzerine, Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç CLK
Akdeniz önünde pandemi nedeniyle tek kişilik eylem gerçekleştirdi.
1 Mayıs 2020- 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Kepez ilçesinde, Halkevi
üyeleri ve mahalle sakinleri evlerinin çatılarında hazırladıkları pankartlarla gün içinde 1 Mayıs kutlaması gerçekleştirdi. Kent genelinde de tüm
üyelerimiz ve dostlarımız, evlerinden ve balkonlarından 1 Mayıs’ı kutladı.
2 Temmuz 2020- Alevi derneklerinin kent genelinde düzenlediği 2 Temmuz Sivas Anması’na ve basın açıklamasına katılım sağlandı.
7 Temmuz 2020- Kepez ilçesinde 2B arazileri, kentsel dönüşüm ve imar
durumu hakkında üyelerimizden gelen talep doğrultusunda bilgilendirme amaçlı basın açıklaması yapıldı.
1 Eylül 2020- Kent genelinde düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü
kutlama etkinliklerine katılım sağlandı.
16 Eylül 2020- Antalya Tabip Odası’nın “Tükeniyoruz” başlığı ile kent genelinde düzenlediği basın açıklamasına katılım sağlandı.
10 Ekim 2020- Demokratik kitle örgütlerinin çağrısı üzerine kent genelinde düzenlenecek 10 Ekim Ankara Gar Katliamı’nda hayatını kaybedenleri anma etkinliğine katılım sağlandı.
3 Kasım 2020- Disk Bölge Temsilciliğinin çağrısı üzerine, demokratik
kitle örgütlerinin katılımı ile kent genelinde düzenlenecek basın açıklamasına katılım sağlandı.
6 Ocak 2021- “Zamcı belediyecilik değil halktan yana belediyecilik istiyoruz” sloganı ile suya yapılan zamları protesto etmek için bir metin
hazırlanıp basına servis edildi.
1 Mayıs 2021- Antalya Halkevi olarak, Valiliğin 1 Mayıs’ı yasaklamasına
tepki olarak aynı gün içinde Antalya’nın farklı yerlerinde üyelerimiz ile
birlikte 1 Mayıs pankartları açıp kısa yürüyüşler gerçekleştirildi. 1 Mayıs’ta Antalya sokaklarına çıkan Halkevleri MYK üyesi Kutay Meriç ve 3
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Antalya Halkevi üyesi gözaltına alındı!
1 Haziran 2021- Gezi direnişinin 8. yılı nedeni ile kent genelinde düzenlenen
basın açıklamasına katılım sağlandı. Karanlık Gider, Gezi Kalır! Gezi direnişinin 8. yılında Attalos Meydanı’ndan seslendik: ‘’Kardeşliğin, laikliğin,
Emeğin ve Özgürlüğün ülkesini kurana dek mücadeleye devam’’
14 Haziran 2021- “Seyretme hesap sor. Memleketi yeniden kuralım. Bu
pisliği devrim temizler” sloganı ile 14 Haziran’da Antalya Halkevi olarak
Attalos’ta basın açıklaması düzenlendi.
1 Eylül 2021- Kent genelinde düzenlenen 1 Eylül Dünya Barış Günü
etkinliklerine katılım sağlandı.
10 Ekim 2021- 10 Ekim Ankara gar katliamında hayatını kaybedenleri
anmak ve yaşanan olayları protesto etmek için düzenlenen basın açıklamasına katılım sağlandı.
4 Aralık 2021- Antalya’da halk ekmeğe yapılan zamlar sonrası “Zamcı
belediyecilik değil halkçı belediyecilik istiyoruz” başlığı ile basın açıklaması yapıldı.
12 Aralık 2021- DİSK, KESK, TTB, TMMOB tarafından kent genelinde düzenlenen mitinge katılım sağlandı.
26 Aralık 2021- Kent genelinde düzenlenen Maraş Katliamı anmasına
katılım sağlandı.
16 Ocak 2022- DİSK Emekli Sen, EYT Derneği ve Halkevi’nin birlikte örgütlediği geçinemeyenler eylemi Attalos’ta yapıldı. Antalya’nın işçileri,
emeklileri, öğrencileri, yurtsuzları, kadınları, ekonomik krizin yükünü
sırtımıza yıkamazsın diyerek kitlesel olarak sokağa çıktı.
7 Şubat 2022- ÇHD açıklamasına katıldık. Avukatlar ülkenin dört bir tarafında devam eden işçi direnişlerini Antalya’dan selamladı.
8 Şubat 2022- Antalya da suya yapılan zamlar sonrasında basın metni
hazırlanıp basına ve kamuoyuna açıklandı.
12 Şubat 2022- 8 Şubat’ta su zamları ile ilgili yayımlanan basın metni
sonrasında, Antalya ASAT’ın yaptığı davete katılım sağlandı. Genel müdür yardımcısı ile fikir alışverişinde bulunuldu.
20 Şubat 2022- DİSK Emekli Sen, EYT Derneği ve Halkevi’nin birlikte
örgütlediği geçinemeyenler eyleminin ikincisi Attalos Heykeli önünde
yapıldı. “Enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın, elektrik zamları geri
çekilsin” sloganı ile basın açıklaması düzenlendi. 20 Şubat Pazar günü
düzenlenen basın açıklamasında en yüksek elektrik faturası gelen vatandaşa dayanışma olarak gaz lambası en düşük fatura gelen vatandaşa ise başarı plaketi verildi.
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27 Şubat 2022- Emek ve demokrasi güçlerinin düzenlediği demokrasi
ve laiklik buluşması ve savaşa hayır şiarıyla düzenlenen basın açıklamasına
katılım sağlandı
2 Nisan 2022- Grup Yorum’un Antalya’da düzenlenmek istenen konserinin valilikçe yasaklanmasının protesto edildiği basın açıklamasına
katıldık.
1 Mayıs 2022- 1 Mayıs yürüyüş ve mitingine coşkulu ve kitlesel bir şekilde katıldık. Faşizme karşı direnişte birleşelim. Kurtuluş sosyalizmde
pankartları ile yürüdük.
BARTIN
Ocak 2021- Gölbucağı mahallesinde Bartın Belediyesi tarafından yok
edilen asırlık bir dişbudak ağaç ile tescil ve koruma altına alınması için
yaptığımız başvurularımız sonucunda Bartın Üniversitesi ve Karabük
Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun görüşüyle 2 adet dişbudak ağaç
tescillenerek anıt ağaç olarak koruma altına alındı. Yok edilen asırlık
anıt ağacı kesenlerin işlediği suçun takipçisi olacağımızı açıkladık.
2 Şubat 2021 – Bartın Halkevi Şube Başkanı Yonca Alemdar ile Bartın
Eğitim Sen Şube Başkanı Sedat Bora, İbrahim Kaypakkaya’nın ölüm yıl
dönümünde yapılan sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandı.
Devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’nın cezaevinde işkenceyle öldürülmesinin 46. yıldönümünde yapılan paylaşımlarında “Suçu ve suçluyu
övme” suçunun işlendiği iddia edilerek yargılandıkları dava Halkevleri
ve Eğitim Sen temsilcilerinin katılımıyla 2 Şubat 2021 tarihinde Bartın
Adliyesi’nde görüldü.
28 Nisan 2021- Açıklanan 18 günlük tam kapanma nedeniyle Bartın 1 Mayıs
programı 28 Nisan Çarşamba günü Cumhuriyet meydanında gerçekleştirildi. Bartın
Emek ve Demokrasi Platformuyla ortaklaşıldı.
1 Mayıs 2021–Her yer 1 Mayıs, her ev her sokak direniş alanı diyerek evlerimizi, balkonlarımızı eylem yerine çevirdik, 1 Mayıs videoları yayınladık.
7 Mayıs 2021- “Termikçi Hattat Sen Kaybettin: Pılını Pırtını Topla ve Git!
Amasra’da Termik Santral İstemiyoruz! Yıllardır Bartın ve Amasra halkı
bunu söylüyor, bunu istiyor. Hattat Holding, milyonluk tazminat davalarına karşın Bartın halkına dava da açılsa, iktidarın tüm güçleriyle de
saldırılsa biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz. Başaramayacaksınız!” diyerek; üyelerimiz, kadın platformu bileşenleri ve yaz okulu
öğrencilerimizle çeşitli videolar hazırlandı ve paylaşıldı.
20 Mayıs 2021– Bartın Emek Demokrasi Platformu Filistin Dayanışma
eylemi ve basın açıklamasına katılım gerçekleştirdik. Şeyh Neccar Filistin’dir, Filistin Filistinlilerindir! Direnen Filistin Halkının Yanındayız!
Nehirden Denize Özgür Filistin!
28 Mayıs 2021- ASH Bakanı Derya Yanık’ın salgın döneminde kadına
yönelik şiddet için kullandığı “tolere edilebilir” ifadesine tepki gösteren
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Bartınlı kadınlar KESK Bartın Kadın meclisinin çağrısıyla Aile ve Sosyal
Hizmetler İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan
istifaya davet edildi ve “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Tolere Etmiyoruz”
sloganları atıldı.
3 Haziran 2021– Bartın Emek ve Demokrasi Platformu olarak Gezi direnişinin 8. Yılında seslendik “Karanlık Gider, Gezi Kalır!”
22 Haziran 2021- Bartın Halkevi Şube Başkanı Yonca Alemdar ve Bartın
Eğitim Sen Şube Başkanı Sedat Bora`nın devrimci önder İbrahim Kaypakkaya’nın cezaevinde işkenceyle öldürülmesinin 46. yıl dönümünde yaptıkları sosyal medya paylaşımları nedeniyle “Suçu ve suçluyu
övme” iddiasıyla yargılandıkları davanın üçüncü duruşmasında beraat
kararı verildi.
13 Ağustos 2021- “Bölgede yaşayan hemşerilerimizin sel felaketiyle yeniden karşı karşıya kalmaması için yetkililerin gerekli tedbirleri alması
ve yaşanacak bir sel afetinde yurttaşlar olarak neler yapmalıyız?” bilgilendirme metinleri paylaşıldı.
10 Eylül 2021- GYK üyemiz Samut Karabulut’un katılımıyla Bartın şube
üyelerimizle memleketin içinde bulunduğu krizler ve halkın sırtına yıkılan bu krizleri aşmak için nasıl mücadele edebileceğimiz üzerine konuştuk.
1 Ekim 2021 – Bartın Emek ve Demokrasi Platformu 1 Eylül Dünya Barış
Günü Basın Açıklamasına katılım sağlandı.
10 Ekim 2021– Bartın Emek ve Demokrasi Platformu 10 Ekim Anması ve
Basın Açıklamasına katılım sağlandı.
22 Ekim 2021- “Artık Yeter, Geçinemiyoruz. Temel gıda maddelerine,
elektriğe, suya, doğalgaza ardarda yapılan zamlardan, artan vergilerden nefes alamaz hale geldik” sözüyle geniş katılımlı eylem ve basın
açıklaması gerçekleştirdik. Yapılan eylem yerel basında geniş bir yer
aldı.
28 Ekim 2021 – Bartın Emek Demokrasi Platformu bileşeni olarak Cumhuriyetimizin 98. yıldönümü etkinlikleri programına üyelerimizin ve
Bartın halkının davet edilmesi, 30 Ekim günü ve gecesi alternatif 29
Ekim etkinliklerine katılım sağlandı.
12 Kasım 2021 – Eğitim Sen tarafından MEB Bartın İl müdürlüğü önünde gerçekleştirilen “Mesleğimiz ve Öğrencilerimizin Sağlıklı Beslenme
Hakkı için Görev başındayız! açıklamasına katılım sağlayarak “Çocuklarımızın sağlıklı beslenme hakkı için Bartın Eğitim Sen’in yanındayız”
dedik.
14 Kasım 2021- Gölbucağı mahallesinde bulunan ağaçlar Bartın Halkevi’nin girişimleri sonucu yok edilmekten kurtuldu, tescillenen ve koruma
altına alınan 141 ve 101 yaşlarındaki dişbudak ağaçların “ANIT AĞAÇ”
tescil tabelaları yerlerine yerleştirildi. Asırlık ağaçların biri, salgın süreci
fırsat bilinerek, Haziran 2020 tarihinde Bartın Belediyesi tarafından yok
edilmişti. Anıt ağacı kesen Bartın Belediye başkanı hakkında suç duyu-
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rusu yapmak üzere hazırlıklar yapıldı.
2 Aralık 2021 – KESK Şubeler Platformu “Bu Zamlarla Yaşanmaz, Geçinemiyoruz!” Eski Belediye önünde gerçekleştirilen basın açıklamasına
katılım sağlandı.
10 Aralık 2021 – Bartın Halkevi tarafından kent merkezinde düzenlenen
“Geçinemiyoruz – Torba Boş, Tencere Boş, Geçinemiyoruz! Her gün zam
üstüne zam, yüzlerce liralık faturalar, el yakan gıda fiyatları, artan eğitim sağlık giderleri ve her evde bir işsizle kara kış kapımızda. Maaşlarımız döviz karşısında her gün eriyor. Bu düzene mecbur değiliz!” diyerek
hayat pahallığına karşı Bartın’dan birlikte ses verdik.
14 Şubat 2022- “Bu Zamlarla Yaşanmaz Kampanyası” sebebiyle esnaf
odaları, dernekler ve partiler ziyaret edilerek; Bartın Emek Demokrasi
Platformu eylem planı hakkında bilgilendirilme yapıldı, etkinliklere davet edildi. Eylemle ilgili ve davet amaçlı çok sayıda video oluşturuldu ve
sosyal medya da paylaşıldı.
15 Şubat 2022- “Geçinemiyoruz Bu Zamlarla Yaşanmaz!” eylemi sebebiyle Pazar yeri esnafı ziyaret edildi. Aynı gün Saat 18.00’de Cumhuriyet meydanında mumlu, fenerli geçinemiyoruz eylemi düzenlendi. Yurttaşların şikayetlerini dile getirmesi için serbest kürsü kuruldu ve basın
açıklaması yapıldı.
17 Şubat 2022- Hendekyanı mahallesinde esnaf ziyaretleri yapıldı ve
esnafın yaşadığı sorunlar dinlendi. Aynı gün Saat 17.00’de Ulus durağında yolcuların sorunları dinlendi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
18 Şubat 2022- Gölbucağı sanayi sitesi esnafı ziyaret edildi ve esnafın
sorunlarının dinlendi. Aynı gün Saat 16.00 sanayi sitesinde basın açıklaması gerçekleştirildi.
22 Şubat 2022– Bartın Emek Demokrasi Platformu çağrısıyla ve “Bu
Zamlarla Yaşanmaz” sözüyle şehir merkezinde elektrik ve tüm temel
tüketim maddelerine yapılan zamların geri alınması için dayanışma ve
mücadele zinciri kuruldu. Ardından EnerjiSA önünde protesto ve basın
açıklaması gerçekleştirildi. Son yılların en yüksek katılımlı etkinliği gerçekleştirildi. Ekmeğimizin geleceğimizin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu zamlarla yaşamayı reddediyoruz!
8 Mart 2022– Bartın Kadın Platformu çağrısıyla Eski belediye önünde 8
Mart eylemi ve basın açıklaması yapıldı. Savaş karşıtı şiirler okunarak
çeşitli dillerde üzerlerinde “barış” yazan önlükler giyildi. Kadınlardan
oluşan bir ekip bir dans gösterisi sergiledi.
9 Nisan 2022– Bartın Kadın Platformu Karadeniz kıyısından seslendi: “Barış İstiyoruz, Hemen Şimdi İstiyoruz. Karadeniz’in karşı kıyısına
bombalar düşüyor, savaş devam ediyor ve savaşın korkunç yıkımları
sürüyor.” Bartın Kadın Platformu olarak bu yakıcı savaşın hemen durmasını istiyoruz. Bugün üzerimizde dünya dillerinde barış sözümüzle
buradayız. Türkçe, Lazca, İngilizce, Hemşince, Ermenice, Almanca, Kürtçe, Arapça, İtalyanca, Zazaca, Rusça, Ukraynaca, Fransızca, Yunanca
ve İspanyolca sözcüklerle Amasra’dan barış çığlığımızı yükseltiyoruz.
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Savaş değil Barış İstiyoruz!
22 Nisan 2022 – Bartın Emek Demokrasi Platformu’nun “Gezi Yargılanamaz” Basın açıklamasına katılım sağladık.
1 Mayıs 2022 –Güvencesizliğe, yoksulluğa ve faşizme karşı Bartın sokaklarındaydık.
BOLU
10 Ekim 2021- 10 Ekim 2015 Ankara Gar Katliamında yitirdiğimiz öğretmen Niyazi Büyüksütçü’yü Mudurnu’daki mezarı başında andık.
1 Mayıs etkinliklerine katılım sağlandı.
BURHANİYE
20 Kasım 2021- “Zamları ve pahalılığı protesto mitingi”ne köyleri dolaşarak
geniş bir katılımın sağlanmasında katkı sağladık.
1 Mayıs 2022- 1 Mayıs Mitingine Halkevi pankartı ve flamaları ile katılarak, Halkevi korteji ile eylemde yerimizi aldık. Coşkulu bir Halkevi korteji ile Burhaniyelilerin ve bizlerin özlemiş olduğu bir 1 mayıs kutladık.
Burhaniye /Edremit Emek Demokrasi Platformu bileşenleri ile çeşitli
toplumsal gündemlere dair ortak eylemlilikler düzenlendi. Platformda
Halkevini temsilen yer alındı.
DİDİM
09 Şubat 2022- Enerji zamlarıyla başlayan ülke genelindeki eylemler
Didim’de de yankısını buldu. Didim Demokrasi Platformu’nun çağrısı ile
AYDEM önünde elektrik zamlarına karşı yapılan eylemde halkın yoğun
katılımı ile gerçekleşti. Elektrik faturaları protesto için yakıldı, sloganlar
eşliğinde iktidarı eleştiren konuşmalar yapıldı.
24 Şubat 2022- Halkevleri, EMEP, HDP, TİP, YEŞİL SOL PARTİ’nin katılımıyla savaşa karşı barışın sesini yükselttiğimiz basın açıklaması ile
sonlandırılan bir eylem gerçekleştirildi. Açıklamada Ukrayna-Rusya
savaşıyla halkların savaşlardan bir çıkarı olmadığının yeniden görüldüğü vurgulandı.
28 Mart 2022- Dahil olduğumuz dörtlü grupla (EMEP, HDP, TİP, YEŞİL
SOL PARTİ) birlikte oluşturduğumuz program sürecinde metnini ortak
kaleme aldığımız bildirilerle birlikte bir haftalık bildiri dağıtımı çalışması yaptık. Bir hafta boyunca bütün bileşenlerle birlikte önlüklerle pazarlarda ve sokaklarda bildiri dağıtıp 06 Nisan 2022 tarihinde yapılacak
basın açılamasına Didim halkını davet ettik.
06 Nisan 2022- 6 Nisan’da Ziraat Bankası önünde zamlara karşı kitlesel
bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Yine aynı sürece denk gelen İzmir
Bölgesi’nin çağrısına uyarak “Yoksulluğa ve Zamlara Karşı” yapılan eyleme katıldık.
01 Mayıs 2022-Didim Demokrasi Platformunun çağrısı ile Didim Bele-

48

diyesi’nin önünde toplandık ve 1 Mayıs Kortejini oluşturduk. Flama ve
önlüklerimizle oluşturduğumuz kortejimize ilgi yoğundu. Bu vesile ile
birçok kişi ile de tanışmış olduk.
Didim’deki 1 Mayıs Mitingi’nin bitişinin ardından İzmir’in çağrısı ile ile
İzmir 1 Mayıs Mitingi’ne katıldık.
ESKİŞEHİR
1 Mayıs 2020- Pandemiye ve sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklardan, balkonlardan, bahçelerden yükseldi sesimiz.
2 Haziran 2020- Ali İsmail Korkmaz’ı 7 yıl önce katledildiği sokakta kent
muhalefeti ile birlikte andık.
2 Temmuz 2020- 2 Temmuz 1993 Sivas Katliamında yitirdiğimiz canları
anmak için Eskişehir Pir Sultan Abdal Parkı’nda toplanarak Cemevi’ne
doğru yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirdik.
25 Eylül 2020- Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanarak
okulların tüm öğrenci ve eğitim emekçilerinin sağlığı açısından güvenli
bir şekilde açılması ve erişilebilir, eşit eğitim hakkı için taleplerimizi içeren dilekçemizi basınla ve Eskişehir halkıyla paylaştık. Dilekçeleri Milli
Eğitim Müdürlüğüne verdik.
08 Ekim 2020- 1 Ekim’den geçerli olacak zamlı elektrik faturalarını protesto etmek için Eskişehir Zorlu Enerji Grubu önünde toplanıp basın
açıklaması yaptık; özelleştirme siyasetini ve ölçüsüz zamları eleştirdik.
10 Aralık 2020- İnsanca yaşayacak bir asgari ücret talebimizi Eskişehir
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde toplanarak haykırdık.
15 Ocak 2021- Elektriğin ardından doğalgaza yapılan fahiş enerji zamlarını protesto etmek üzere Eskişehir Esgaz Dağıtım şirketi önünde toplandık, bir basın açıklaması gerçekleştirdik.
2 Şubat 2021- Aşağıya Bakmayacağız diyerek Boğaziçi Üniversitesi direnişini
selamladık. Polisin yer yer taciz ettiği eylemde öğrenci muhalefeti başta olmak üzere
kentin emek ve demokrasi bileşenleriyle ortak basın açıklaması yaptık.
31 Mart 2021- İnsanca yaşamak istiyoruz şiarı yargılanamaz diyerek
25 Ekim 2020 tarihinde 9 arkadaşımızın gözaltına alınması sonrasında
açılan davaya destek için dost örgütlere ve üyelerimize çağrı yaptık.
22 Nisan 2021- Artık Yeter! Enerji üretimi ve dağıtımı kamulaştırılsın
talebiyle yine toplandık. Şair Fuzuli Caddesinde bulunan Eskişehir Osmangazi Elektrik Dağıtım şirketi önünden zamlara, özelleştirmelere
karşı sesimizi yükselttik.
27 Nisan 2021- Faşizme boyun eğmeyenlerin 1 Mayıs’ı sokaklarda ve
meydanlarda kutlaması için bildirilerimizi Eskişehir’in sokaklarında,
işlek caddelerinde dağıttık. Yol boyunca AKP’nin halk düşmanı politikalarını teşhir ederek Eskişehirlileri 1 Mayıs’ta birleşmeye, mücadeleye
çağırdık.
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28 Nisan 2021- Ali İsmail Korkmaz Anıtı önünde toplanarak bu pisliği
devrim temizler şiarıyla 1 Mayıs’ın mücadele ve dayanışma günü olduğunu ifade ederek meydanlarda olacağımızı dile getirdik.
1 Mayıs 2021- Tüm ülkede 1 Mayıs›ta sokağa çıkma yasağı ilan edilmesine
rağmen yöneticilerimizle birlikte Hacı Bektaş Veli Parkı’nda toplandık, pankart ve
dövizlerimizle 1 Mayıs açıklamamızı yaptık.
18 Mayıs 2021- Siyonist İsrail’in işgali ve saldırılarına karşı sokaktaydık.
Filistin halkına nutuklarla değil, gerçek bir mücadele çağrısı ile destek
olduk. Adalar’da yapılan eylemde Filistin Halkı başta olmak üzere direnen Ortadoğu halklarının özgürlük mücadelesiyle dayanışma içinde
olduğumuzu açıkladık.
27 Mayıs 2021- Devlet-mafya-sermaye ittifakıyla halkın önüne çekilmiş
o duvarı yıkacağız. Suçlular halka hesap verecek diyerek sosyalist örgütlerle Hamamyolu Yediler Parkı’nda basın açıklaması yaptık.
2 Haziran 2021- O zifiri karanlıkta, Ali İsmail Korkmaz’ın katledildiği sokakta toplanarak “hesap vereceksiniz “ diyerek sesimizi yükselttik. Karanlık Gidecek, Gezi Kalacak…
18 Haziran 2021- “Barışın ve kardeşliğin çığlığını susturamayacaksınız”
diyerek İzmir HDP binasında katledilen Deniz Poyraz’ın sesi olduk. Yükseltilen siyasal saldırılara, şovenizme ve katliam hazırlıklarına karşı barış güçleri olarak toplandık, direniş çağrısı yaptık.
2 Temmuz 2021- Sivas Katliamının anması kent merkezinde yürüyüş ve
basın açıklaması şeklinde gerçekleşti.
31 Temmuz 2021- Konya Meram’da Dedeoğulları Ailesinden 7 kişinin öldürüldüğü ırkçı-faşist katliamı protesto etmek için Eskişehir Demokrasi
Güçleri olarak basın açıklaması yaptık.
1 Eylül 2021- Valilik yasağına rağmen Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 1 Eylül Dünya Barış gününde toplandık. Ulus Anıtı önünde yapılan
açıklamada dünyada ve bölgemizde yaşanan savaşların durması çağrısı yaptık.
10 Ekim 2021- Ankara 10 Ekim Gar katliamında can veren barışseverleri
anmak için Emek ve Demokrasi güçleri olarak toplandık, faşizme karşı
mücadele çağrısı yaptık. Faşizmin saldırılarının yeni katliam tertipleri
ile devam ettiğini ifade ettik.
26 Aralık 2021- Maraş Katliamının yıldönümünde faşizme karşı direnen
demokrasi güçleri ile birlikte Adalar’da eylem yaptık. Maraş’ın hesabı
sorulacak diyerek Eskişehir sokaklarından sesimizi yükselttik.
14 Ocak 2022- İnsanca bir yaşam için mücadele edeceğiz diyerek şube
binamıza “GEÇİNEMİYORUZ- ZAMLAR GERİ ALINSIN” pankartımızı astık.
45 dakika sonra emniyet güçlerinin baskını ile pankartın indirilmesi kararını tanımadığı ifade ettik. Pankartımız gece geç saatlerde emniyet
güçlerince vinç getirilerek yerinden söküldü, parçalandı. .
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15 Ocak Cumartesi günü bu eylemden ötürü 18.000 TL idari para cezası kesildiği Halkevine tebliğ edildi. Yenisini yaptırarak Geçinemiyoruz
pankartını aynı yere astık. Ülke çapında gündem haline gelen pankartımızın sökülmesine karşı ciddi bir tepki verildi, muhalefet örgütleri
bizleri destekledi. Halkevi şubeleri de aynı pankartı asarak eylemimize
destek oldular.
26 Ocak 2022- GEÇİNEMİYORUZ Demek De Mi Parayla söylemiyle pankartımıza kesilen para cezasına karşı Adliye önünde basın açıklaması yaptık. Açıklamaya kentin siyasi ve emek örgütleri destek verdiler.
18.000 liralık para cezasının iptali için itiraz dilekçemizi mahkeme kalemine verdikten sonra dağıldık.
27 Ocak 2022- CHP Eskişehir ii başkanı ve yönetim kurulu üyelerini şubemizde ağırladık. Eylemimize, pankartımıza sahip çıkan CHP heyeti
ile şehrimizin sorunları ve ülkedeki siyasal gelişmeleri değerlendirdik.
Pankartımıza kesilen cezadan dolayı dayanışma içerisinde olduklarını
ifade eden CHP yönetimi de kısa süre önce parti binalarına asılan pankartın söküldüğünü ve para cezası kesildiğini söylediler.
29 Ocak 2022- Para cezası kesilerek sökülen GEÇİNEMİYORUZ pankartı
1 ay boyunca Eskişehir’in her yerinde sergilendi, Belediye bilbordlarında yerini aldı.
12 Şubat 2022- Yüzlerce yurttaşın katıldığı «zamlar geri alınsın « yürüyüşü için
Adalar Porsuk Bulvarında toplandık. Halkevi olarak bu tepkinin örgütlenmesinde aktif
rol oynadık, kentin bileşenleri imzasız dövizleriyle eyleme yoğun katılım gösterdiler.
Valilik yasağı ve polis güçlerince yürüyüş engellendi. Barikat önünde küçük çatışmalar
ve saldırılar yaşandı. Porsuk Çayı’nın her iki yanında toplanan halkın destek verdiği
eylem basın açıklaması ile sona erdi.
16 Şubat 2022- Yemek Sepeti, Banabi, Migros, Trendyol işçileri başta olmak
üzere motokurye, vale ve depo işçilerinin direnişini destekledik. DİSK
Nakliyat-İş sendikası üyelerinin öncülüğünde emek ve demokrasi güçleri Porsuk Bulvarı üzerindeki Migros Market’in kapısına siyah çelenk
bıraktı; yapılan basın açıklamasında emek düşmanı politikaların iktidar tarafından himaye edildiği vurgulandı.
19 Şubat 2022- 12 Şubat Zamlar Geri Alınsın halk yürüyüşüne saldıran,
bariyerlerle engelleyen, yurttaşları yaralayan Emniyet Müdürlüğü ve
yasaklama kararı alarak anayasal hakları ihlal eden Eskişehir Valiliği
hakkında görevlerini kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduk. Eskişehir demokrasi güçlerinin yoğun yağmur altında
yaptıkları suç duyurusunun ardından Adliye B kapısı önünde açıklama
yapıldı.
27 Şubat 2022- Alevi örgütlerinin çağrıcısı olduğu gerici ırkçı cinsiyetçi
eğitim dayatmasına karşı kent muhalefeti ile beraber Eskişehir sokaklarından sesimizi yükselttik.
6 Mart 2022- Suruç’ta yaşanan katliamda yitirdiğimiz 33 düş yolcusunun ayak izleri Eskişehir de Polen Gençlik Kültür evine ulaştı. Polen
ÜNLÜ ‘nün adını yaşatan Gençlik ve Kültür Evi’nin açılışına katıldık.
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7 Mart 2022- Eskişehir 1. Onur Yürüyüşü davası öncesi, “Yaşasın lubunya dayanışması” sloganları ve gökkuşağı ile trans bayraklarıyla bir
araya gelen LGBTİ+’ların eylemine Halkevi olarak destek verdik, davayı
takip ettik.
20 Mart 2022- 2022 Newroz Bayramının tertip komitesinde sorumluluk
aldık. Orman Fidanlığında ve çok soğuk bir havada gerçekleşen etkinliklerin yürütülmesinde aktif görev aldık, üye ve yöneticilerimizle birlikte alanlardaydık. HDP başta olmak üzere diğer siyasi örgütlerin katılım
gösterdiği Newroz Bayramı barış ve kardeşlik şiarının yükseltildiği konuşmaların ardından şarkılar ve halaylarla devam etti.
5 Nisan 2022- Ekmeği, sendikası ve geleceği için mücadele eden EnerjiSA işçilerinin direnişlerine destek olmak ve seslerini duyurmak amacıyla Sabancı
Grubun bankası olan Eskişehir Akbank önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdik.
DİSK Enerji-Sen üyesi işçilerin haklı mücadelesine Eskişehir sokaklarından ses verdik.
7 Nisan 2022- Gücümüzü haklılığımızdan ve birliğimizden alıyoruz diyerek yaklaşık
1,5 yıldır yoğun emek verdiğimiz ve ilkelerini yazılı olarak belirlediğimiz Eskişehir
Emek ve Demokrasi Platformu’nun kurulduğunu bir basın açıklaması ile duyurduk.
Onlarca bileşenin yer aldığı bu platformun kuruluş deklarasyonu Odunpazarı Kent
Konseyi toplantı salonunda gerçekleştirildi.
15 Nisan 2022- HDP’ye yönelik kumpaslar ve il-ilçe teşkilatlarına AKP-MHP
korumasındaki faşistlerce yapılan saldırıları kınamak için sosyalist örgütlerle birlikte
sesimizi yükselttik. Yükseltilen saldırılar ve siyaset hakkının engellenmesi üzerine
tepkimizi kamuoyu ile paylaştık.
21 Nisan 2022- 30 Haziran 2021’de Eskişehir’de gerçekleştirilmek istenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü Valilik tarafından yasaklanmış ve onlarca kişi yürüyüş öncesi polisin sert müdahalesi ile gözaltına alınmıştı.
9. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve en temel anayasal hakları
ihlal edilen kişilerle dayanışma içinde olduk. Beraat ettikleri duruşma
öncesi yaptıkları açıklamaya kentin diğer kurum-parti temsilcileri ile
birlikte katıldık.
24 Nisan 2022- İşten Atılan Enerji işçilerinin Ankara İstanbul yürüyüşünün Eskişehir
kolu olarak onları karşıladık. Ulus anıtı önünde yapılan açıklamaya pankart açarak
yürümek isteyen Enerji Sen üyesi işçilerin pankartı polisler tarafından engellenmeye
çalışıldı. Kentin emek örgütlerinin desteği ile yapılan basın açıklamasında direnişteki
işçiler haklı mücadelelerini Eskişehir halkına anlattılar. Enerji işçileri ertesi gün
Bursa’ya doğru yola koyuldular.
26 Nisan 2022- Gezi davasına verilen cezaları protesto etmek amacıyla
direniş çadırlarının kurulduğu Espark önünde toplandık. Ülkede infial
yaratan bu siyasi karara karşı kent muhalefeti ile birlikte bir açıklama
yaparak GEZİ ONURUMUZDUR çağrısı yaptık. Açıklamanın ardından Ali
İsmail Korkmaz anıtına doğru yaptığımız yürüyüşe polis saldırdı. Buna
rağmen Gezi Direnişinin yol arkadaşları olarak yürümekte ısrarcı olduk,
anıtın önünde saygı duruşunda bulunduk.
1 Mayıs 2022- Pandeminin de etkisiyle 2 yıldır meydanlarda kutlanamayan 1 Mayıs mitingine yaklaşık 4000 kişi katıldı. Atatürk Bulvarın-
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dan Odunpazarı Meydanına yapılan yürüyüşte yaklaşık 120 kişilik bir
toplulukla katıldık.

HATAY
06 Ocak 2020- İktidarın, istismar suçunun affedilmesine yönelik
hazırladığı tasarıya karşı “Çocuk İstismarının Affı Olmaz” demek
için, Köprübaşı’nda basın açıklaması gerçekleştirdik.
11 Şubat 2020- Hatay Valiliği önünde, uzun süredir işsiz olan A.Y.
isimli vatandaşın ‘Çocuklarım aç!’ diyerek kendini yakması üzerine; Hatay Emek ve Demokrasi güçleri olarak, “İşsizlik ve yoksulluk
kader değildir!” İnsanca bir yaşam için mücadele etmeye devam
edeceğimizi belirterek basın açıklaması gerçekleştirdik.
13 Şubat 2020- Ahmet Atakan’ın annesi Emsal Atakan hakkında
“Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı” öne
sürülerek açılan davanın duruşmasına Hatay Halkevi olarak katıldık.
17 Şubat 2020- Ahmet Atakan’ın doğum gününde ailesi, yoldaşları ve arkadaşları olarak mezarı başında anma programı gerçekleştirdik. Eşit, özgür ve kardeşçe yaşayacağımız bir ülke için
Ahmet’in direnciyle mücadeleye devam edeceğiz.
30 Nisan 2020- Mücadeleyi ve dayanışmayı büyümek adına pandemi koşullarında yasaklara rağmen 1 Mayıs sözümüzü Antakya
sokaklarında söyledik.
31 Mayıs 2020- Gezi Direnişinin yıl dönümünde eşitlik, özgürlük
ve demokrasi mücadelesinde yitirdiğimiz Ahmet Atakan ve Ali
İsmail Korkmaz’ın ailelerini Halkevleri Eş Başkanı Nuri Günay’la
birlikte ziyaret ettik.
26 Haziran 2020- “Bekçilere tanınan geniş yetkilerin kadınlara
getirdikleri neler? “Av. Hatice Can, Av. Şükran Dağ ve Av. Mehtap
Sert’in katılımıyla Bekçi Yasasını online platform üzerinden konuştuk.
1 Eylül 2020- Hatay İnsan Hakları Derneği’nin çağrısı ile 1 Eylül
Barış Günü’nde Köprübaşı’ndaydık.
10 Eylül 2020- Gezi Direnişinde katledilen Ahmet Atakan’ın ölüm
yıl dönümünde ailesi, arkadaşları ve yoldaşları olarak mezar başında anma etkinliğindeydik.
10 Ekim 2020- Savaşa karşı yaşam hakkı mücadelesinde yitirdiğimiz Necla Duran’ı ölümünün 5.yılında mezarı başında andık.
10 Ekim 2020- Hatay Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 10
Ekim’de kaybettiğimiz canlarımızı Köprübaşı’nda andık.
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12 Ekim 2020- ÇED toplantısının yapılacağı Hatay Arsuz’ un Hüyük mahallesinde, Hüyük halkının yanındaydık.
31 Ekim 2020- “Yaşam Hakkı Torbaya Sığmaz!” demek için, Antakya Köprübaşı’ndaydık. Geleceğimizin bir avuç müteahhit,
maden ve enerji sermayedarı tarafından yok edilmesine izin vermeyeceğiz.
19 Mart 2021- Küresel iklim grevinde Hatay’dan seslendik.
19 Mart 2021- İHD Hatay Şubesinin çağrısıyla “İnsan Hakları Derneği Genel
Başkanı Öztürk Türkdoğan serbest bırakılsın” demek için basın toplantısındaydık.
29 Mart 2021- “Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz! Sesimizi Yükseltiyoruz!” Hatay Emek ve Demokrasi Güçleri olarak, Antakya Köprübaşı’nda buluştuk.
29 Nisan 2021- Faşizmin yasaklarını tanımıyoruz. Yasaklara rağmen, 1 Mayıs alanlarındayız, baskılara rağmen umudu büyütüyoruz.
1 Mayıs 2021- “Her yer 1 Mayıs, her ev bir direniş alanı” diyerek evlerimizi 1 Mayıs alanına çevirdik.
1 Haziran 2021- Gezi’nin 8.yılında aynı ruhla sokaklarda olmaya
devam ediyoruz!
17 Haziran 2021- Sömürü, yolsuzluk, mafya üçgenine son! Diyerek
yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakına karşı Antakya Köprübaşı’nda buluştuk.
17 Haziran 2021- HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırı ve katledilen
Deniz Poyraz için bir araya geldik.
22 Haziran 2021- HDP İzmir İl Binasına yapılan saldırı ve katledilen Deniz Poyraz için Hatay HDP il Örgütüne ziyarette bulunduk.
28 Haziran 2021- Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından Ahmet Atakan’ın ölümünden sorumlu olan polislere soruşturma verilmemesine dair Atakan’ın ailesi ve avukatları tarafından düzenlenen basın toplantısındaydık.
1 Eylül 2021- İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi›nin çağrısı ile 1 Eylül Dünya
Barış Günü›nde Antakya Köprübaşı›nda bir araya geldik.
10 Ekim 2021- 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz Necla Duran’ı mezarı başında andık.
24 Aralık 2021- İnsan Hakları Derneği Hatay Şubesi›nde ‘’Yaşamı Savunuyoruz’’ nöbetinde bir araya geldik.
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26 Nisan 2022- “Hepimiz Gezi’deydik. Gezi’yi savunuyoruz, memleketi savunuyoruz! Faşizm yenilecek Gezi kalacak!” diyerek Uğur
Mumcu Meydanı’nda bir aradaydık.
29 Nisan 2022- 9 yıl önce olduğu gibi Sevgi Direniş Parkı’ndan
seslendik. Gezi Yargılanamaz. Gezi halktır, umuttur. Talimatlı ve
hukuksuz yargı kararlarıyla yok edilemeyecek kadar büyüktür.
1 Mayıs 2022- Yoksullaştırmaya ve faşizme karşı; 1 Mayıs alanlarında türkülerimizi, marşlarımızı birlikte söyledik.
HOPA
3 Mart 2020- Suriye’de ne işimiz var konulu savaş karşıtı duvar gazetemiz kentin çeşitli noktalarında asıldı.
1 Mayıs 2020- Pandemi nedeniyle temsili 1 Mayıs yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından 1 Mayıs araç konvoyu oluşturularak araç konvoyuyla mahallerde tur atıldı ve 1 Mayıs kutlandı.
1 Haziran 2020- Hopa direnişinin ve Metin Lokumcu’nun katledilişinin
9. gezi isyanın 7.yılında doğaya ve yaşamımıza sahip çıkıyoruz diyerek
hopa meydanında kent muhalefeti ile birlikte yürüyüş ve basın açıklaması
gerçekleştirildi. Ardından metin lokumcu anıt mezarında anam töreni gerçekleştirildi.
24 Ağustos 2020- Hopa Devlet Hastanesi’nde saldırıya uğrayan doktora destek olmak için Hopa Devlet Hastanesi önünde yapılan basın
açıklamasına katıldık.
10-11 Eylül 2020- Arhavi-Borçka-Şavşat ve Ardanuç’ta HES ve taş ocağına karşı açılan yürütmeyi durdurma ve proje iptal davaları için bölgeye gelecek olan bilirkişi heyetlerini bölge halkı ile birlikte karşılayarak projelere karşı olduğumuzu gösterdik.
26 Eylül 2020- HDP’ye karşı yürütülen hukuksuz operasyonlara karşı
ilçe binasında yapılan basın açıklamasına katıldık.
10 Ekim 2020- 10 Ekim Ankara katliamında katledilen Elif Kanlıoğlu ve
Osman Turan Bozacı’yı mezarları başında andık. Anmaların ardından
Halkevci gençlik tarafından Hopa meydanında basın açıklaması gerçekleştirildi.
8 Ocak 2021- Kayyum rektöre karşı Bogaziçi ögrencilerinin direnişine destek olmak için gençlik örgütleri tarafından düzenlenen eyleme katıldık.
3 Şubat 2021- Bogaziçi Üniversitesinde devam eden direnişe destek olmak için kent muhalefeti ile birlikte yürüyüş ve basın açıklaması
gerçekleştirildi.
20 Nisan 2021- 21 Nisan’da Trabzon’da ilk duruşması görülecek olan
Metin Lokumcu davasına çağrı için Hopa meydanında kent muhalefeti
ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirildi.
21 Nisan 2021- Metin Lokumcu’nun katillerin yargılandığı davanın ilk
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duruşması için bölge halkevleri olarak Trabzon adliyesi önündeydik.
22 Nisan 2021- Rize İkizdere’de Cengiz inşaatın taş ocağına karşı direnen İkizderelilerle dayanışma için İkizdre’deydik.
26 Nisan 2021- Taş ocağına karşı direnen ve jandarma saldırısına maruz kalan İkizdere haklına destek olmak için İkizdere’de halkala birlikte
nöbete katıldık.
28 Nisan 2021- İkizdere’de köylülerin direnişinin 8.gününde yeniden
destek olmak amacıyla İkizdere’ye gittik.
29 Nisan2021- Yasaklar hükümsüzdür diyerek 1 Mayıs bildirilerimizi
Hopa sokaklarında dağıttık ve 1 Mayıs’a çağrı yaptık.
1 Mayıs 2021- 1 Mayıs’ın keyfi olarak yasaklanmasını kabul etmiyoruz
diyerek Hopa’nın Sundura Mahallesinde sokağa çıktık. Polis saldırısına
rağmen sözümüzü söyledik.
20 Mayıs 2021- Hopa sahil dolgu projesine karşı Hopa parkında halkı
bilgilendirmek ve projenin yaratacağı tahribatı açıklamak için Hopa
Parkında forum gerçekleştirildi.
21 Mayıs 2021- Hopa sahil dolgu projesine karşı açılan davada atanan
bilirkişi heyeti karşılandı ve inceleme boyunca projeye neden karşı olduğumuzu anlattık.
31 Mayıs 2021- Hopa direnişi ve Metin Lokumcu’nun katledilmesinin
yıldönümünde doğanın talanına ve çayda sömürüye son diyerek Hopa
Parkından Metin Lokumcu Meydanına yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından Metin Lokumcu anıt mezarında anma yapıldı.
28 Haziran 2021- Trabzon adliyesinde Metin Lokumcu’nun katillerinin
yargılandığı davanın 2.durşmasına katıldık.
1 Ekim 2021: Kemalpaşa kaymakamı Mehmet Faruk Saygı’nın bir öğretmene haddini bil diyerek sınıftan kovması sonrası Kemalpaşa haklı ile
birlikte öğretmenimize sahip çıkıyoruz diyerek basın açıklamasına katıldık.
10 Ekim 2021- Ankara garı katliamında yitirdiğimiz Elif Kanlıoğlu ve Osman Turan Bozacı’yı mezarları başında andık.
11 Ekim 2021- 10 Ekim’de gerçekleşen Osman Turan Bozacı anması sonrası gözaltına alınan Doğuş Bozacı’yla dayanışma için Rize Pazar adliyesi önündeydik.
6 Aralık 2021- SES’in gerçekleştirdiği 1 günlük iş bırakma eylemine destek olarak Hopa Devlet Hastanesi önündeki basın açıklamasına katıldık.
11 Aralık 2021- Zamlara hayat pahalılığına ve yoksulluğa artık yeter diyerek kent muhalefeti ile birlikte yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
15 Aralık 2021- İnsanca yaşanacak ücret ve özlük hakları için greve çıkan sağlık emekçilerinin Hopa Devlet Hastanesi önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldık.

56

20 Aralık 2021- Metin Lokumcu davası için Trabzon adliyesi önündeydik.
6-7 Ocak 2022- Trabzon adliyesinde Metin Lokumcu’nun katillerinin
yargılandığı davanın duruşmasına katıldık.
2 Şubat 2022- Artık yeter bu zamlarla yaşanmaz zamlar geri alınsın diyerek kent muhalefeti ile birlikte yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
7 Şubat 2022: Kemalpaşa’da yapılan zamlar geri alınsın eylemine katılım gösterdik.
8 Şubat 2022- Greve çıkan sağlık emekçilerinin Hopa Devlet Hastanesi
önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldık.
18 Şubat 2022- Trabzon adliyesinde Metin Lokumcu’nun katillerinin
yargılandığı davanın duruşmasına katıldık.
14 Mart 2022- Greve çıkan sağlık emekçilerinin Hopa Devlet hastanesindeki basın açıklamasına katıldık.
8 Nisan 2022- Trabzon adliyesinde Metin Lokumcu’nun katillerinin yargılandığı davanın duruşmasına katıldık.
14 Nisan 2022- Ağ kafeslerde su ürünleri yetiştiriciliği adı altında denizimizi ve
canlılarımızı yok edecek projeye karşı Çamlı köy halkı Çed bilgilendirme toplantısına katıldık. Halkın tepki gösterdiği projeye karşı toplantı yapılamamıştır tutanağı tutularak çed toplantısı protesto edildi.
15 Nisan 2022- Hakları ve hayat pahalılığına karşı Ankara’ya yürüyen
emekli sen üyelerinin Hopa meydanında yaptığı basın açıklamasına
katıldık.
25 Nisan 2022- Fındıklı belediye başkanı Ercüment Cervatoğlu hakkında açılan ve hak mahrumiyeti istenen davının kara duruşması için Pazar Adliyesindeydik.
1 Mayıs 2022- 1 Mayıs’ta Hopa Çaykur Çay Fabrikası önünde çay bizim
emek bizim pankartı ile birlikte buluşarak buradan Hopa meydanına
yürüdük.
9 Mayıs 2022- İhsan Hacımuratoğlu anmasına katıldıkları için yargılanan Hopa Halkevi yöneticilerinin de olduğu yaklaşık 27 kişinin Hopa 1.
Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen davasına katıldık.
17 Mayıs 2022: Kemalpaşa ilçemizde 2 yıl önce yerine yenisi yapılacak
diyerek yıkılan ancak yeniden yapılmayan okul için Kemalpaşa halkının gerçekleştirdiği basın açıklamasına katıldık.

ÇAY SADECE ÇAY DEĞİLDİR
11 Mayıs 2020- Pandemi koşullarında başlayan yaş çay hasadı nedeniyle gerek çay toplayan üreticilerin gerekse fabrikada çalışan işçilerin
pandemiye karşı korunmaması ve önlem alınmamasına ve çayda sömürüye karşı Kemalpaşa Çaykur çay fabrikası önünde basın açıklaması
gerçekleştirildi.
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15 Mayıs 2020- Kemalpaşa belediyesi ve Kemalpaşa Halkevi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği sermayenin gıda egemenliğine karşı kent bostanı
projesine katılım gösterdik.
24 Mayıs 2021- Çayda yaşanan kota ve kontenjan sorunu ile ilgili Kemalpaşa Çaykur Çay Fabrikası önündeydik.
25 Mayıs 2021- Çaydaki sorunlara dair Hopalı çay üreticileri olarak
Hopa Çaykur Çay Fabrikası önündeydik. Eylemin ardından yol trafiğe
kapatılarak üreticilerinin taleplerinin kabul edilmesi konusunda adım
atılması istendi.
26 Mayıs 2021- Artvin Halkevleri heyeti olarak yaş çayda yaşanan sıkıntıları görüşmek ve çözüm üretilmesi için Çaykur Genel Müdürülüğü’ne
giderek genel müdür yardımcısı ile görüşme gerçekleştirdik.
27 Mayıs 2021- Çay üreticileri çayda yaşanan sorunlara dair Hopa Meydanı’ndan Çaykur Çay Fabrikasına yürüyüş yapmak istedi. Eyleme polis
saldırısı yaşandı ve yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar
emniyete götürülürken eylem Hopa meydanında yapıldı.
13 Nisan 2022: Giresun, Rize, Trabzon, Borçka, Of, Hemşin, Fındıklı, Kemalpaşa, Pazar ve Hopa’lı çay üreticilerinin katıldığı çay üreticileri
meclisi çalışması olarak Rize-Gıda İş toplantı salonunda yapılan basın
açıklamasına katılarak çay üreticisi için belirlenen acil 7 talep kamuoyuyla paylaşıldı.
21 Nisan 2022- Çay üreticilerinin talepleri kapsamında Çaykur ve Tarım
ve Orman Bakanlığı’na teslim edilmek üzere başlatılan imza kampanyasıyla ilgili Hopa parkında stant açarak imza toplandı.
12 Mayıs 2022- Çay üreticilerinin talepleri kapsamında Trabzon’dan
Artvin’e kadar toplanan imzaları teslim etmek üzere bir kolu Trabzon’dan diğer kolu Artvin’de başlayarak Çaykur Genel Müdürlüğü önüne
yürüyüş gerçekleştirildi. Kemalpaşa, Hopa ve Arhavi’de yürüyüşler gerçekleştirildi. Yapılacak yürüyüşten 1 gün önce Rize Valiliğin aldığı kent
genelindeki eylem yasağı nedeniyle üreticilerin önü fındıklı girişinde
kesildi ancak üreticilerin kararlı duruşu sonrası üreticiler Çaykur genel
müdürlüğü önüne giderek imzalarını teslim etti.

İSTANBUL
17 Ekim 2020- Göçmenlerin Ulusötesi Mücadele Günü›nde
«Sınırsız, sınıfsız, sömürüsüz bir dünya» talebiyle İstanbul›da
eylemdeydik: Mültecilik insan hakkıdır, ırkçılığın karşısında
yaşasın halkların kardeşliği!
29 Şubat 2020-İstanbul- Suriye de süren savaşa karşı barış talebimizi seslendirdik.
“Yaşasın halkların kardeşliği” demek için Kadıköy’de Süreyya
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Operası önünden seslendik:
Bu haksız ve tehlikeli savaş bir an önce durdurulmalıdır. Soruyoruz! Suriye’de ne işimiz var? TSK neden gözlem noktalarının
dışında, bu emri kim verdi? Rusya’nın iddia ettiği gibi cihatçı
grupların içinde mi saldırıya uğramıştır askerler, orada olmaları
emrini kim vermiştir? - Savaş mağduru mültecileri sınır kapılarına göndermekteki amacınız nedir?
1 Mayıs 2021- İktidarın pandemiyi bahane ederek 1 Mayıs’ı yasaklama kararına karşı emeğimize ve haklarımıza sahip çıkmak için
1 Mayısta meydanlardaydık.
“AKP yalan söylüyor, çarklar dönüyor, patronlar kazanıyor, yaşasın 1 Mayıs, yaşasın sosyalizm” pankartı ile emekçileri ölüme
terk eden, kadınların canına kasteden, şirketlere destek açıklayıp
halkı aç, yoksul ve pandemiyle baş başa bırakan halk düşmanı
AKP’ye karşı yürüyoruz” diyerek Elmadağ’dan Taksim’e doğru
yürüdük.
10 Mayıs 2021- Halkevleri olarak memleketlerini siyonizme ve
emperyalizme karşı savunan Filistin halkının yanındayız. Şeyh
Cerrah Filistin’dir, Filistinlilerindir. Filistin toprağı Kudüs’ü, İsrail
devleti ile yapılan uluslararası antlaşmalarda “İsrail’in başkenti”
olarak kabul eden AKP, Filistin’i ve Filistin halkını savunamaz. ”İslam İşbirliği Teşkilatı” içerisinde bulunan ve bugün AKP ile Doğu
Akdeniz’de enerji, ekonomi ve askeri alanlarda müttefiklik kuran
ve protokoller imzalayan Mısır, Libya hükümetleri Filistin’e ait doğalgaz kaynaklarını İsrail ile birlikte Avrupa’ya pazarlayacak anlaşmalara imza atarak ihracat hattı oluşturdular.
Filistin’i ancak Filistinlilerin kaderini paylaşan, sömürgeciliğe
karşı mücadele edenler savunabilir. Filistin’in ve sömürge halklarının kurtuluşu bugün antikapitalist ve antiemperyalist cepheyi
büyütmekten geçmektedir. Filistin’in haklı mücadelesinin yanındayız.
18 Mayıs 2021- Okmeydanı’nda Filistin Dayanışma eylemiİsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları ve Filistinlilerin direnişi devam ederken
Türkiye›deki protesto gösterileri de hız kazandı. Okmeydanı halkı
mahalle içinde yürüyüş yaparak Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na ulaştı. Filistin direnişini selamlayan Okmeydanlılar, İsrail’le yapılan
askeri, ticari ve siyasal tüm anlaşmaların iptalini isteyerek “Filistin halkı yalnız değildir. Yaşasın özgür Filistin” dedi
05 Haziran 2021- Suçlular ittifakıyla mücadele çağrısı
“Yaşanabilir bir ülke için suçlular ittifakıyla mücadeleye” çağıran
ortak bir açıklama yapan sol-sosyalist örgütler, Kadıköy İskele
Meydanı’nda buluştu. Polis engelinin ardından eylemciler “Baskı,
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sömürü, mafya iktidarına son verelim; memleketi yeniden kuralım” yazılı pankart açtı, “Söz, yetki, karar, iktidar halka” sloganları
atıldı. Polis saldırısına direnen yaklaşık 50 kişi gözaltına alındı
8 Haziran 2021- Ziraat Bankası önünde eylem/Halka yoksulluk,
haciz, borç batağı
Yıldırım Demirören’in Ziraat Bankası’ndan aldığı 750 milyon dolar krediyi geri ödemediğini ama bankanın çiftçinin traktörüne el
koyduğunu, 300 bin gence KYK borcu nedeniyle haciz gönderdiğini hatırlatan Halkevciler bankayı protesto etti
2 Temmuz 2021- İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla
Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılan eylemde, katliamda yaşamını yitirenler
anıldı. Katliamda yaşamını yitirenlerin fotoğraflarının taşındığı eylemde basın
açıklamasını İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri adına Zeynep Çelik
okudu.
Katliamların hâlâ sürdüğünün belirtildiği açıklamada Sedat Peker’in ifşaatlarıyla ortaya çıkan mafya-devlet ilişkilerine değinilerek devletin hâlâ suç işlediği vurgulandı. Saldırılara karşı birlikte mücadele çağrısının yapıldığı açıklamada katliamlara son
vermenin tek yolunun bu birliktelik olduğu vurgulandı.
Kadıköy’deki merkezi eylemin yanı sıra Esenyurt’ta, Avcılar’da ve
İkitelli’de de anmalar yapıldı.
20 Temmuz 2021- Suruç’ta katledilen 33 düş yolcusu için Kadıköy’de yapılan eylemin ardından yürüyüşe polis saldırdı, çok sayıda gözaltı var. Suruç’ta 6 yıl önce bugün katledilen 33 düş yolcusundan Ece Dinç’in anmasındaydık. Öfkemizde, özlemimizde
bitmedi. Suruç Ailelerinin adalet talebinin yanlarındayız.
21 Temmuz 2021- İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri olarak
Konya’da yaşanan ırkçı katliama karşı Taksim Tünel’de bir araya geldik.
12 Ağustos 2021- İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak
Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli mültecilere yönelik ırkçı saldırılara
karşı Kadıköy Eminönü İskelesi önünde basın açıklaması yaptık.
17 Ağustos 2021- Afet değil cinayet
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 17 Ağustos 1999 tarihinde
gerçekleşen depremin yıldönümünde Beşiktaş›ta bir araya gelerek «Rant,
yağma, talan... Afet değil cinayet! Sorumlular hesap verecek!» yazılı pankart
açtı
01 Eylül 2021- Dünya Barış Günü miting çağrısı
Kadıköy’de buluşan eylemciler eşitlik, barış ve kardeşlik için mücadele mesajları verdi. Eylemde ayrıca 5 Eylül’de Bakırköy’de
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yapılması planlanan Barış Mitingi’ne ilişkin yasaklama kararının
hukuksuz ve gerekçesiz olduğu vurgulanarak miting çalışmalarında bir geri adımın söz konusu olmadığı belirtildi
05 Eylül 2021- Barış mitinginin yasaklanmasına karşı tepki
Bakırköy Pazar Alanı’nda düzenlenmesi planlanan Barış Mitingi’nin yasaklanması, miting tertip komitesi tarafından İncirli metrobüs durağında düzenlenen basın açıklamasıyla protesto edildi.
Tertip komitesinden Cemalettin Yüksel, İstanbul Valiliği mitinge
izin verdikten sonra açıklanan yasak kararının siyasi bir karar olduğunu vurguladı. Yüksel, açıklamasının sonunda İstanbul Emek,
Barış ve Demokrasi Güçleri’nin 17.00’da Beyoğlu Tünel Meydanı’nda düzenleyeceği buluşmaya çağrı yaptı.
Barış eylemine saldırı/Taksim
İlk başta Valilik tarafından izin verilen Barış Mitingi’nin gerekçesiz olarak yasaklanmasının ardından Beyoğlu Tünel’de gerçekleştirilecek basın açıklaması ile ilgili de yasaklama kararı çıktı. Eylem
saati öncesinde HDP il binasının önünü kapatan polis parti yöneticilerinin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Tünel Meydanı’nı ablukaya alan polis aralarında kurum temsilcilerinin de bulunduğu
çok sayıda eylemciyi gözaltına alındı.
10 Ekim 2021- İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri, 10 Ekim Ankara
Katliamı’nın 6. yıl dönümünde yitirdiklerimizi anmak ve katliamın gerçek sorumlularının yargılanması için “Emek kazanacak!
Demokrasi kazanacak! Barış kazanacak!” sloganıyla Kadıköy’de
eylemdeydi.
Kadıköy İskele Meydanı’nda saat 15.00’te yapılacak eylem öncesi
polis bölgeye yığınak yaptı, tüm engellemelere rağmen 10 Ekim
Katliamı’nın unutulmayacağını, sorumlular yargılanıncaya kadar
takipçisi olacağımızı söyledik.
28 Aralık 2021- Halkevleri olarak Ali Erbaş’a araba hediye ettik ve
“Halk korkunuz hiç eksik olmasın, geçinemeyen milyonlar çaldıklarınızı sizden geri alacak” dedik.
30 Aralık 2021- Halkevleri olarak bileşeni olduğumuz, Demokrasi
İçin Birlik’in çağrısıyla Sirkeci Postanesi önünde biraraya gelerek
cezaevinde kalamayacağına dair verilen hastane raporuna rağmen tahliye edilmeyen Aysel Tuğluk için Adalet Bakanlığı’na telgraf çekip açıklama yaptık.
20 Mart 2022- Newroz mitingi- İstanbul’da partilerden ve kitle
örgütlerinden oluşan tertip komitesinin “Şimdi Kazanma Zamanı” sloganı
ile düzenlediği Newroz mitingine Savaşa, yoksulluğa son, yaşasın
halkların kardeşliği talebiyle İstanbul Yenikapı’da düzenlenen mi61

tinge katıldık.
15 Ocak 2022 – Eskişehir Halkevi’nin yoksulluğa dikkat çekmek
için şube binasına astığı “Zamlar geri alınsın” yazılı pankartın
indirilmesi üzerine, Eskişehir Halkevi’yle dayanışma ve sözü yaygınlaştırma amacıyla aynı yazılı pankart İstanbul da tüm şube
binasına astık.
05 Ocak 2022 – Boğaziçi Üniversitesi’nde 2021 yılında atanan kayyum
rektöre karşı sürdürülen mücadelenin birinci yılında Boğaziçililerin çağrısıyla
Kadıköy rıhtımda yapılan basın açıklamasına katıldık.
İZMİR
13 Mayıs 2022- 5 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçi’ne atanan kayyuma Karşı İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla yapılan eylemde gözaltına alınan 1’i İzmir Halkevleri üyesi 3 kadının
“cumhurbaşkanına hakaret” gerekçesi ile yargılandığı dava öncesinde Bayraklı Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.
1 Mayıs 2022- İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısıyla
Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen binlerce kişi Gündoğdu
Meydanı’na yürüdü.
29 Nisan 2022- HDP İl Binasına 17 Haziran’da yapılan silahlı saldırı
sonucu hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın 3.duruşması için Bayraklı Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.
27 Nisan 2022- Gezi Davası’nda yaşanan tutuklamaların ardından Mimarlar Odası önünde Gezi Nöbeti devam etti.
26 Nisan 2022- Gezi Davası’ndaki tutuklamalara dair Emek ve
Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile Alsancak’ta basın açıklaması
yapıldı. Gezi Davası’nda yaşanan tutuklamalara dair Karşıyaka
Çarşı’da Halkevleri olarak ses çıkarma eylemi yapıldı.
25 Nisan 2022- Gezi Davası’ndaki tutuklamalara dair İzmir Barosu önünde baronun çağrısı ile 1 saatlik nöbet eylemi yapıldı.
15 Nisan 2022- Boğaziçi’ne atanan kayyuma karşı yapılan eylemde gözaltına alınan 1’i Halkevleri üyesi 6 kişinin “polise mukavemet” gerekçesiyle yargılandığı dava öncesinde Bayraklı Adliyesi’nde basın açıklaması yapıldı.
07 Nisan 2022- Aydın Didim’de zamlara ve halka dayatılan yoksulluğa karşı yan yana olduğumuz kurumlar ile basın açıklaması
gerçekleştirildi.
06 Nisan 2022- İzmir Halkevleri olarak Karşıyaka Çarşı’da
bulunan TeknoSA önünde işten çıkarılan EnerjiSA işçilerine
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destek olmak için dayanışma eylemi yapıldı.
3 Nisan 2022- Krize, yoksulluğa, sömürüye, işsizliğe, savaşa karşı
Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile Gündoğdu Meydanı’nda kitlesel basın açıklaması yapıldı.
31 Mart 2022- 3 Nisan’da gerçekleşecek Krize, yoksulluğa, sömürüye, işsizliğe, savaşa karşı gerçekleşecek buluşma öncesinde
Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Konak’ta basın açıklaması ve
bildiri dağıtımı yapıldı.
28 Mart 2022- 3 Nisan’da gerçekleşecek Krize, yoksulluğa, sömürüye, işsizliğe, savaşa karşı gerçekleşecek buluşma öncesinde
Çiğli Emek ve Demokrasi Güçleri olarak bildiri dağıtımı yapıldı.
20 Mart 2022- Savaşa hayır, yoksulluğa son diyerek Newroz için
Gündoğdu Meydanı’nda buluşma gerçekleştirildi.
16 Mart 2022- Beyazıt, Halepçe, Gazi Katliamları’nı unutmadık
diyen İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
2 Mart 2022- Emek ve Demokrasi Güçleri savaşa karşı barışın sesini yükseltmek için Alsancak’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
1 Mart 2022- Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) İzmir Şubesi
sürgünlere karşı 59 haftadır sürdürdükleri eylemlerini kazanımla
sonuçlandırdı. Alsancak Gar önünde yapılan eyleme katıldık.
25 Şubat 2022- Caferbey’de kağıt atık tesisine karşı doğasına sahip çıkan halkın aleyhine asılsız iddialar ile açılan dava için Salihli Adliyesi’nde basın açıklaması yapıldı.
20 Şubat 2022- Aliağa Gemi Söküm İşçileri’nin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca bir ücret talebiyle başlattıkları direniş devam ederken Aliağa’da basın açıklaması gerçekleştirldi.
18 Şubat 2022- HDP İzmir İl Örgütü’nün çağrısıyla Adana Yüreğir
HDP ilçe binasına yönelik saldırıya karşı Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
15 Şubat 2022- Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısı ile Alsancak’ta
“Zamlar geri alınsın, geçinemiyoruz” basın açıklaması gerçekleştirildi.
12 Şubat 2022- Çiğli Emek ve Demokrası Güçleri Gediz Elektrik
önünde basın açıklaması gerçekleştirdi, ödeyemediği faturaları
yaktı.
10 Şubat 2022- Halkevleri olarak Karşıyaka’da geçinemeyen esnafın soygun faturalarını dükkan camlarına astık.
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08 Şubat 2022- Sağlık çalışanlarının İzmir’de hastanelerde gerçekleştirdiği basın açıklamalarına katıldık.
02 Şubat 2022- Yemeksepeti çalışanlarının Bornova’da hakları
için gerçekleştirdiği eyleme katıldık.
24 Ocak 2022- HDP İl Binasına yönelik saldırı da hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın 2.duruşması için Bayraklı Adliyesi’de basın
açıklaması yapıldı.
19 Ocak 2022- Emek ve Demokrasi Güçleri Alsancak’ta Hrant
Dink’in katledilişinin 15. Yılında basın açıklaması gerçekleştirdi.
17 Ocak 2022- Çiğli Kadın Platformu, Aysel Tuğluk ve tüm hasta
mahpuslar için basın açıklaması gerçekleştirdi.
15 Ocak 2022- Güzelbahçe’de 16 Kasım’da yakılarak katledilen 17
yaşındaki Muhammed Elbiş, 21 yaşındaki Ahmet Elali ve Mamoun
al-Nablan’ın mezarları başında anma gerçekleştirildi.
14 Ocak 2022- İzmir Halkevleri olarak Gediz Elektrik Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak ödeyemediğimiz faturaları yaktık.
10 Ocak 2022- İzmir Emniyeti’nin hukuksuz yollarla taciz ettiği ve
ailelerini arayarak tehdit ettiği üniversitelilerin İzmir İnsan Hakları Derneği’nde gerçekleştirdiği basın toplantısına katıldık.
08 Ocak 2022- Karşıyaka Çarşı’da “Geçinemiyoruz, insanca bir
yaşam istiyoruz” diyerek bildiri dağtımı gerçekleştirdik.
29 Aralık 2021- Genel Başkanımız Nebiye Merttürk’ün katılımı ile
HDP İL Binasına yönelik saldırı da hayatını kaybeden Deniz Poyraz’ın ilk duruşmasında Bayraklı Adliyesi önünde basın açıklamasına katıldık.
28 Aralık 2021- Emek ve demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile Roboski
Katliamı’nın 10.yılında Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
18 Aralık 2022- KESK’in çağrısıyla “Emekten, halktan yana bütçe”
mitinginde Gündoğdu Meydanı’ndaydık.
24 Kasım 2022- Milyonların geçinemiyoruz çığlığını yükseltmek
için Buca ve Karşıyaka’da yan yan olduğumuz kurumlar ile basın
açıklaması yapıldı.
20 Ekim 2022- Halkevleri olarak TÜVGA kapatılsın duvar gazetesi
yapıldı.
30 Ekim 2021- İzmir depreminin 1.yılında deprem anıtı önünde
Emek ve Demokrasi Güçleri olarak basın açıklaması yapıldı.
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10 Ekim 2021- Emek ve demokrasi Güçleri olarak 10 Ekim Ankara
Katliamı yıldönümünde Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
09 Ekim 2021- 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yitirdiğimiz Ayşe Deniz, Berna Koç, Mustafa Budak ve Piro Yılmaz Emek ve Demokrasi
Güçleri ile mezarları başında anma gerçekleştirildi.
13 Eylül 2021- Halkevleri olarak “kiralara üst sınır getirilmesi”
talebiyle duvar gazetelerini İzmir sokaklarına taşıdık.
1 Eylül 2021- Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısı ile 1 Eylül Dünya
Barış Günü’nde Gündoğdu Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı.
31 Temmuz 2021- Konya da yaşanan ırkçı saldırının ardından
HDP İl örgütünün çağrısı ile Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
20 Temmuz 2021- Suruç Katliamı’nın yıldönümünde Karşıyaka
İzban önünde yapılacak açıklamaya polis saldırdı 1’i Halkevleri
üyesi onlarca kişi gözaltına alındı.
08 Temmuz 2021- Emek ve Demokrasi Güçlerinin Gündoğdu
Meydanındaki “Demokrasi İçin Bir Nefes” mitingine katıldık.
2 Temmuz 2021- Sivas Katliamı’nın yıldönümünde Emek ve
Demokrasi Güçleri olarak Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
22 Haziran 2021- Çiğli Emek ve Demokrasi Güçleri olarak
katledilen Deniz Poyraz için basın açıklaması yaptı.
18 Haziran 2021- Deniz Poyraz son yolcuğuna uğurlandı.
17 Haziran 2021- HDP İl Binası’na Onur Gencer’in gerçekleştirdiği
silahlı saldırı sonucunda Deniz Poyraz’ın katledilmesinin ardından HDP İl Binası önünde yapılan açıklamaya katıldık.
16 Haziran 2021- Soma Davası için Akhisar Adliyesi’nde görülen
duruşmaya katıldık.
7 Haziran 2021- Suçlular ittifakına karşı EMEP, HDP, Halkevleri,
TİP, TÖP Alsancak’ta basın açıklaması gerçekleştirdi.
2 Haziran 2021- Gezi’nin yıldönümünde Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
18 Mayıs 2021- Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla İsrail’e boykot, Filistin’e özgürlük basın açıklaması yapıldı.
1 Mayıs 2021- Yasaklara ve polisin engelleme çabalarına rağmen
Halkevleri Çiğli’de 1 Mayıs’ı kutladı
30 Nisan 2021- 1 Mayıs yasaklarını tanımayan HAlkevleri tüm balkonlardan ve camlardan yasakların hükümsüz olduğu “Yaşasın 1
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Mayıs” pankartları dalgalandı.
22 Nisan 2021- Halkevleri olarak salgın felakete dönüşmesini önlemek için aşıdaki patentin kaldırılması ve çarkların durdurulması için Halkapınar’da bildiri dağıtımı yapıldı.
21 Nisan 2021- KHK hukuksuzluğu ile işleri ellerinden alınan kamu
emekçilerinin Karşıyaka’da yağtığı oturma eyleminin 169.haftasında katılım sağlandı.
5 Nisan 2021- Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS) sürgün ve özelleştirmelere karşı 13 haftadır gerçekleştirdiği oturma eylemine
katılım sağlandı
20 Mart 2021- Faşizm yenilecek reddedenler kazanacak diyerek
Newroz için Gündoğdu Meydanı’ndaydık.
18 Mart 2021- Ömer Faruk Gergerlioğlu’na yönelik saldırılara
karşı HDP’nin çağrısı ile Alsancak’ta basın açıklaması yapıldı.
26 Şubat 2021- İzmir Halkevleri üyesi 2 arkadaşımıza yönelik
ajanlaştırma girişimine karşı İzmir İnsan Hakları Şubesi’nde basın toplantısı gerçekleştirildi
22 Şubat 2021- Pandemi gerekçesiyle kapatılan kafe, bar çalışanlarının Alsancak’ta gerçekleştirdiği eyleme katılım sağlandı.
09 Şubat 2021- 05 Şubat’ta Boğaziçi eyleminde gözaltına alınan
2 kadına İzmir Emniyeti’nin çıplak araması yapması ve diğer gözaltına alınanları çıplak arama ile tehdit etmesi üzerine Bayraklı
Adliyesi önünde basın açıklaması yapıldı.
5 Şubat 2021- Boğaziçi’ne atanan kayyuma karşı Alsancak’ta
yapılacak açıklamaya polisin izin vermemesi üzerine “Aşağı Bakmayacağız” diyen 6’sı Halkevleri üyesi 26 kişi gözaltına alındı.
4 Şubat 2021- Kayyumlara karşı “Aşağı Bakmayacağız” duvar
gazetesi yapıldı.
3 Şubat 2021- Boğaziçi’ne atanan kayyuma karşı Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile yapılacak olan açıklamaya polis
saldırısı sonucunda 3’ü Halkevleri üyesi 51 kişi gözaltına alındı.
19 Ocak 2021- Emek ve Demokrasi Güçleri Hrant Dink için basın
açıklaması gerçekleştirdi.
6 Ocak 2021- Boğaziçi direnişine destek olmak için Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından basın açıklaması yapıldı.
28 Aralık 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri Roboski Katliamı için
basın açıklaması gerçekleştirdi.
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9 Aralık 2020- SES İzmir Şubesi’nin çağrısıyla “Salgının yükü arttıkça tükeniyoruz” diyen sağlık emekçileri Eski Sümerbank önünde yaptığı açıklamaya katılım sağlandı.
28 Kasım 2020- Pandemide görmezden gelinen kafe,bar çalışanları, esnaf ve müzisyenlerin çağrısıyla Alsancak’ta eylem gerçekleştirildi
14 Kasım 2020- Hayatı değil covidi bitirin diyen müzisyen,kafe,bar çalışanları her gün 22.00 yasağını protesto etmek için Alsancak’ta 1 saatlik durma eylemi gerçekleştirmeye başladı.
13 Kasım 2020- İzmir depreminde Bayraklı’da valilik kararı tebliğ
edilmeden Halkevleri Dayanışma standına saldırarak Halkevleri
üyelerini gözaltına alan polisler hakkında Bayraklı Adliyesi’nde
suç duyurusunda bulunuldu.
11 Kasım 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri “Dayanışmayı değil, depremin felakete dönüşmesini” engelleyin diyerek Mimarlık
Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirdi.
09 Kasım 2020- Karşıyaka Halkevi üyeleri BİM marketin önünde
BİM’i protesto etmeye çağırdı.
10 Ekim 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Ankara Katliamı’nın yıldönümünde basın açıklaması yapıldı.
2 Ekim 2020- HDP İl örgütünün çağrısı ile kayyum ve tutuklamalara karşı basın açıklamaası yapıldı.
25 Eylül 2020- İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde Halkevleri
olarak tüm öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlığı açısından
tüm önlemler alınarak yüz yüze eğitimin başlaması ve erişilebilir,eşit eğitim hakkı için basın açıklaması yapıldı.
19 Eylül 2020- Halkevleri olarak Karşıyaka Çarşı’da okulların gerekli önlemler alınarak açılması için bildiri dağıtımı yapıldı.
1 Eylül 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri olarak 1 Eylül Dünya Barış Günü’de Gündoğdu’da basın açıklaması yapıldı.
20 Temmuz 2020- Suruç Katliamı’nın yıldönümünde Eski
Sümerbank önünde basın açıklaması yapıldı.
2 Temmuz 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Sivas Katliamı anması yapıldı.
30 Haziran 2020- Halkevleri olarak baronun başlattığı eyleme
“Savunmanın yanındayız” diyerek İzmir Barosu’nun önünde gerçekleşen nöbete katılım sağladık
29 Haziran: 2020- Halkevleri olarak hukuksuzca yürüyüşleri
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engellenen İzmir Barosu’nun, baro önünde nöbete dönüştürdüğü
eyleme katılım sağladık.
DİSK’in çağrısıyla “Kıdem Tazminatı’na Dokunma” diyerek gerçekleşen basın açıklamasına katılım sağladık.
5 Haziran 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri olarak halkın iradesinin gasp edilmesine karşı Konak’ta basın açıklaması gerçekleştirildi.
2 Haziran 2020- BTS üyeleri sürgünlere karşı İzmir’den Ankara’ya
yola çıktı. Yola çıkmadan önce yapılan basın açıklamasına katılım sağladık.
1 Haziran 2020- Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Gezi’nin yıldönümünde basın açıklaması yapıldı.
29 Haziran 2020- BTS üyelerinin sürgüne karşı başlattığı oturma
eyleminin 9.gününde Halkevleri olarak katılım sağladık.
1 Mayıs 2020- Pandemi bahanesi yasaklarını tanımıyoruz diyerek
Gündoğdu Meydanı’na yürüyen üyelerimiz gözaltına alındı. Çiğli
ve Güzeltepe’de de ses çıkarma eylemleri gerçekleştirdik.
KİLİMLİ HALKEVİ
Ekim 2021- Zonguldak Demokrasi Platformuyla birlikte Dünya
Barış günü basın açıklaması yapıldı.
12 Şubat 2022- “Geçinemiyoruz” sözüyle özelleştirmenin halk
üzerinde yarattığı yıkıcı sonuçlar üzerine; bu sonuçların somut
olarak enerji faturalarına yansımasını Neriman Usta’nın konuşmacı olduğu bir forumda değerlendirdik.
04 Mart 2022- “Savaşa Hayır barışı savunuyoruz.” diyerek KESK
Şubeler Platformu’nun çağrıcısı olduğu basın açıklamasına katıldık.
1 Mayıs 2022- Zonguldak’ta düzenlenen 01 Mayıs mitingine katılım sağlandı.
MERSİN HALKEVİ
6 Kasım 2020- Mersin Halkevi olarak, MEB’in salgın sürecinde
eğitime yönelik ne gibi önlemleri ve politikaları olduğuna dair İl
Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 soruluk dilekçe vererek açıklama
gerçekleştirildi.
8 Ocak 2021- Mersin üniversitesi Öğrencileri’nin gerçekleştirdiği
“Kayyum rektör istemiyoruz” başlıklı basın açıklamasına katıldık.
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2 Şubat 2021- Boğaziçi direnişini selamlamak için Meü
öğrencilerinin düzenlediği “Kayyum rektör İstemiyoruz” başlıklı basın
açıklamasına katılım sağlandı.
4 Mart 2021- Mersin Garı’nda BTS\Emek ve Demokrasi Platformu
ve Kent Konseyi olarak “Tren seferleri derhal başlatılmalıdır” başlıklı basın açıklaması gerçekleştirildi.
20 Mart 2021- Newroz Mitingine katılım sağlandı.
15 Nisan 2021- Sağlık çalışanlarının düzenlediği “Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz” basın açıklamasına katılım sağlandı.
1 Mayıs 2021- 1 Mayısta sokaklardaydık.
14 Haziran 2021- “ Sömürü, yolsuzluk, mafya, üçgenine son” başlıklı basın açıklaması HDP, Halkevleri, TÖP, EMEP olarak örgütlenip Barış Meydanı’nda saat gerçekleştirildi.
18 Haziran 2021- HDP’nin çağrısıyla Deniz Poyraz için yapılan eyleme katılım sağlandı.
2 Temmuz 2021- MEDP’nin (Mersin emek ve demokrasi platformu) düzenlediği Sivas Katliamı Anmasına katılım sağlandı.
Mersin Halkevleri Heyeti olarak gözlem yapmak ve yöre halkıyla
dayanışmak için yangın bölgeleri (Gülnari /Silifke) ziyaret edildi.
5 Ağustos- Hiroşima ve Nagazaki ‘de, emperyalist ülkeler tarafından atılan bombalar sonucu yaşanan katliamın 76. yılında Nükleer Karşıtı Platform olarak açıklama gerçekleştirildi.
1 Eylül 2021- Emek ve Demokrasi Platformu olarak gerçekleştirilen, “Barışa ses ver” sloganıyla Kushimoto Sokağı’ndan Özgecan
Aslan Barış Meydanı’na yapılan yürüyüşe katılım sağladık.
10 Ekim 2021- 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yaşamını yitirenler
Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda anıldı.
24 Kasım 2021- Zamlara ve yoksulluğa karşı TİP, TÖP, SYKP, HDP
ile “Geçinemiyoruz, Hükümet İstifa” diyerek yapacağımız açıklama ve yürüyüşe polis tarafından saldırı gerçekleştirildi ve 4 kişi
gözaltına alındı.
11 Aralık 2021- Mersin Halkevi olarak Kısaç önünde polisin hukuksuz bir şekilde engelleme girişimine rağmen “Geçinemiyoruz”
eylemi yapıldı.
11 Ocak 2022- Tarikat yurdunda katledilen Enes Kara için MEÜ
Öğrencilerinin düzenlediği basın açıklamasına katılım sağladık.
14 Ocak 2022- Birleşik Metal İş sendikası üyesi Çimsataş işçilerinin,
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sendikanın imzaladığı TİS ‹e itiraz etmesi ve enflasyon karşısında eriyen bir
ücret değil, insanca yaşayabilecek bir ücret talebi ile başlattıkları direnişe
katılım sağladık.
4 Şubat 2022- Yemeksepeti işçilerinin depo önünde gerçekleştirdiği basın
açıklamasına katıldık.
8 Şubat 2022- Sağlık çalışanlarının Toros Devlet Hastanesi önünde greve çıkarak gerçekleştirdiği basın açıklamasına katılım
sağladık.
27 Şubat 2022- Emek ve Demokrasi Platformu olarak Eski Tevfik
Sırrı Gür Stadyumu yanında “Geçinemiyoruz” mitingi gerçekleştirildi.
19 Mart 2022- Newroz Mitingine katılım sağlandı.
21 Nisan 2022- MEDP olarak haftalardır Adalet Nöbetinde olan
Şenyaşar Ailesi ziyaret edildi.
26 Nisan 2022- Gezi Davası’nda verilen hukuksuz tutuklama kararlarını protesto etmek için MEDP olarak basın açıklaması gerçekleştirdik.
1 Mayıs 2022- 1 Mayıs yürüyüşü ve mitingine katılım sağlandı.
6 Mayıs 2022- Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’ın idamının 50. Yılında Özgür Çocuk Parkı’nda 68’liler Derneğinin gerçekleştirdiği açıklama ve anma etkinliğine katılım sağladık.
TARSUS HALKEVİ
24 Ocak 2020- Tarsus ‘ta yapılması planlanan “Tarsus Biyokütle ve
Atıkları Yakılmasına Dayalı Enerji Santrali” adı altında tavuk atıklarının
yakılmasına dayalı biyokütle termik santralinin ÇED olumlu raporuna
demokratik kitle örgütleri ve mahallelilerle toplanan yüzlerce imza ile
Tarsus Kaymakamlığı önünde uzun kuyruklar oluşturularak itiraz edildi.
22 Mart 2020- Biyokütle Termik santralinin kurulacağı alanın çevresindeki 6 mahallede yapılan çalışmalar sonucu Karabucak Çevre İnisiyatifi kuruldu. Bu mahallelerde ve santralin yapıldığı bölgede çeşitli
toplantılar, eylemler düzenlendi. Yürütmeyi durdurma ve iptal davaları açıldı. Karabucak Çevre İnisiyatifi’nin mücadelesi sonucu Şubat
2021’de yürütmeyi durdurma, Nisan 2021’de iptal davası kazanıldı.
2 Şubat 2021- Boğaziçi Üniversitesi’nde kayyum rektöre karşı yapılan
eylemlere gerçekleşen saldırılara karşı, Tarsus Emek ve Demokrasi
Güçleri ile Yarenlik Alanı’nda basın açıklaması yapıldı.
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5 Şubat 2021-Tren seferlerinin başlaması için Mersin ve Adana Halkevi
ile birlikte TCDD Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.
30 Haziran 2021- 2 Temmuz Sivas Katliamı ile ilgili Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri ile Yarenlik Alanı’nda basın açıklaması yapıldı.
9 Ekim 2021- 10 Ekim katliamının yıl dönümünde Yarenlik Alanı’nda
Tarsus Emek ve Demokrasi Güçleri ile basın açıklaması yapıldı.
17 Kasım 2021- Tarsus ‘ta bir paketleme fabrikasında iş cinayetinde
yaşamını yitiren Ula Kerem için Tarsus Kadın Platformu ile basın açıklaması düzenlendi.
12 Şubat 2022- Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte Yarenlik Alanı’nda halk kürsüsünün kurulduğu “Geçinemiyoruz” eylemi yapıldı.
5 Mart 2022- Emek ve Demokrasi Güçleri ile Geçinemiyoruz Mitingi düzenlendi.
26 Nisan 2022- Gezi davası sonucu tutuklamalara karşı Emek ve Demokrasi Güçleri ile birlikte Yarenlik Alanında basın açıklaması yapıldı.
SAMSUN HALKEVİ
13 Mayıs 2020- Soma’da katliamının yıldönümünde çağrıcısı olduğumuz Emek ve Demokrasi platformu bileşenleri ile birlikte Soma için
adalet diyerek Süleymaniye caddesinde basın açıklaması yapıldı.
16 Haziran 2020- 25 Mayıs günü ABD’de Afro Amerikalı bir vatandaşın
polis tarafından darp edilerek öldürülmesi üzerine George Floyd’un ve
tüm ezilenlerin sesi olacağız dedik, basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
14 Temmuz 2020- Mecliste bütçe görüşmeler i yapılırken geçinilebilecek bir ücret için emekten, halktan yana bütçe talebi ile KESK’in
çağrısıyla basın açıklamasını gerçekleştirdik.
21 Temmuz 2020- 20 Temmuz 2015 de Suruç’ta katledilen 33 düş yolcusu için Samsun demokrasi güçleri olarak anma yapıldı.
1 Eylül 2020- Emek ve demokrasi platformu ile 1 Eylül Dünya Barış Günü
kutlandı.
16 Eylül 2020- Samsun’da 16 yaşındaki Suriyeli Eymen Hammamı’nın
bıçaklanarak öldürülmesine, Sakarya ve Afyon›da Kürt işçilere yapılan saldırılara
yönelik «Irkçı Saldırılar Son Bulsun! « bileşeni olduğumuz Samsun Demokrasi Güçleri
olarak basın açıklaması gerçekleştirdik.
17 Eylül 2020- Samsun Tabip Odası’nın pandemi koşullarında çalışma
şartları basın açıklamasında sağlık emekçileri ile birlikteydik.
25 Eylül 2020- Okulların güvenli şekilde açılması eşit eğitim hakkı için
herkese sağlıklı, erişilebilir, eşit, nitelikli eğitim talebine dair Süleymani-
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ye Geçidi’nde halkevi olarak basın açıklamamızı gerçekleştirdik
10 Ekim 2020- 10 Ekim Gar Katliamı anmasına çağrı yapıldı, katılım
gösterildi.
23 Ekim 2020- Soma Ermenek’te hak mücadelesi veren maden işçilerinin yanındayız! Sesimizi çıkarmak için saat 18.00’de Süleymaniye Geçidi’nde bileşeni olduğumuz emek ve demokrasi bileşeni olarak basın
açıklamamızı gerçekleştirdik.
29 Ekim 2020- Ünye Üçpınar köyünde maden ve enerji şirketlerine karşı köylülerin
başlatmış olduğu oturma eylemine katılım gösterdik. Üç gün boyunca direniş
alanında köylülerle birlikte dayanışmamızı sürdürdük.
31 Ekim 2020- Maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyaz getirecek
torba yasasının geri çekilmesi için 31 Ekim Cumartesi günü Süleymaniye
Geçidi’nde basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
4 Aralık 2020- Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak asgari ücrete ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdik.
6 Ocak 2021- Boğaziçi’ne atanan kayyum rektöre karşı yapılan basın
açıklamasına katıldık.
8 Ocak 2021- Samsun’da üniversite öğrencileri “Kayyum rektöre karşı
Boğaziçi öğrencilerinin yanındayız!” diyerek basın açıklamasını gerçekleştirdik.
18 Ocak 2021- Çorum Kadeş Barış Meydanı’nda sendikalı oldukları için
işten atılan Ekmekçioğlu Metal işçilerinin basın açıklamalarına sonrada yürüyüşlerine katıldık.
2 Şubat 2021- Tutuklanan Boğaziçi öğrencileri ile dayanışma göstermek için Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklaması gerçekleştirdik.
4 Şubat 2021- Boğaziçi direnişini desteklemek için yaptığımız yürüyüşe
polis saldırdı. 17 kişi darp edilip ters kelepçe yapılarak gözaltına alındık.
İfadelerimiz alındıktan sonra serbest bırakıldık.
10 Şubat 2021- “Boğaziçi tutuklamaları serbest bırakılsın!” demek için
yapacağımız basın açıklaması öncesi polis işkenceyle gözaltına aldı. “
1 Mayıs 2021- Mahallemizde yürüyüşümüzü gerçekleştirdik. 1 Mayıs akşamı saat 21.00’de evlerimizden, balkonlarımızdan, sokağımızdan ses
çıkardık. Sosyal medya eylemlerine katılım gösterdik.
20 Mayıs 2021- “Direnen Filistin halkının yanındayız!” sloganıyla İsrail
devletinin zulmünü protesto etmek ve Filistin halkıyla dayanışma göstermek için Süleymaniye Geçidinde Emek ve Demokrasi Platformuyla
basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
21 Haziran 2021- İzmir HDP parti binasına yapılan saldırı sonucu hayatını kaybeden Deniz Poyraz için yapılan basın açıklamasına katılım
sağladık.
1 Eylül 2021- ‘’Ayrımcılığa karşı eşitlik, savaşa karşı barış, ırkçılığa karşı
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kardeşlik!’’ sloganıyla Emek ve Demokrasi güçleriyle basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
21 Eylül 2021- “Kiralara Üst Sınır Getirilsin! Konutların depreme dayanıklılığı, güvenli ve sağlıklı olup olmadığı yerel yönetimler tarafından
kontrol edilmeli ve rant için değil halk için yenilemeler yapılmalıdır. Barınma haktır, engellenemez! Özellikle Samsun’da yaşadığımız yüksek
kira artışları ve kiralık konut bulamama sorununa karşı sesimizi yükseltelim!” diyerek afişleme ve bildiri dağıtımı gerçekleştirildi.
10 Ekim 2021- Gar katliamı anmasını Emek ve Demokrasi güçleriyle beraber gerçekleştirdik.
4 Kasım 2021- “Mahkeme kararı uygulansın, su zammı geri alınsın!” talebimizle Samsun Büyükşehir Belediyesi önünde basın açıklaması yaptık.
23 Kasım 2021- Döviz kurundaki artışlarla beraber Samsun Atakum’da
yürüyüş yapıldı.
24 Kasım 2021- Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla döviz kurlarındaki atışla ilgili ‘’Biz geçinemeyen milyonlarız emeğimizi çalarak servetine servet katanlara bir kez daha haykırıyoruz’’ sloganıyla
Süleymaniye Geçidi’nde basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
18 Ocak 2022- Yapılan zamların geri alınması ve enerji dağıtımının kamulaştırılması için Yedaş önünde Halkevleri olarak basın açıklamamızı
gerçekleştirdik.
29 Ocak 2022- ‘’Bu zamlarla yaşanmaz, zamlar geri alınsın! ‘’ sloganıyla
SAMGAZ önünde Halkevleri olarak basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
12 Şubat 2022- Sendikal hakları için mücadele eden, gözaltına alınan,
işten çıkartılan Migros işçileri için Atakum Türkiş Migros mağazasında
boykot çağrısında bulunarak eylemimizi gerçekleştirdik.
2 Mart 2022- Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak “Savaşa hayır!” demek için Eski Vergi dairesi önünde bir araya gelerek basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
26 Mart 2022- Sinop Nükleer Santrale ilişkin hukuksuz süreç sonlandırılana kadar mücadelemizden asla vazgeçmiyoruz diyerek Sinop
İnceburun’da Sinop NKP’nin yapmış olduğu basın açıklamasına katılım
gösterdik.
2 Nisan 2022- Samsun Halkevi olarak işten atılan Başkent Enerji işçilerine destek vermek için Sabancı Holding’e ait olan CarrefourSA önünde herkesi işçi düşmanı Sabancı’yı boykot çağrısında bulunduk.
8 Nisan 2022- Samgaz önünde zamların geri çekilmesi ve enerji dağıtım şirketlerinin kamulaştırılması için basın açıklamasını gerçekleştirdik.
23 Nisan 2022- Samsun halkını, 1 Mayıs’ta turuncu korteje davet ettiğimiz basın açıklamamızın ardından Atakum Sahili’nde bildiri dağıtımını
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gerçekleştirdik.
26 Nisan 2022- Gezi davasıyla ilgili verilen tutuklama kararı için Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri olarak Çiftlik Süleymaniye geçidinde
basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
1 Mayıs 2022- Samsun Shell(gar ) kavşağında toplanıp kortejimizi oluşturduktan sonra kent meydanına doğru yürüyüşümüzü gerçekleştirip
toplanma alanı olan Cumhuriyet Meydanında mitingimizi gerçekleştirdik.
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HALKEVCİ
KADINLAR
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ANKARA

6 Ocak 2020 - Çocuk istismarcılarına yönelik af hazırlığı
iddiaları üzerine Güvenpark’ta yapılan eyleme katılım sağladık.
“İstismarcıları affetmeyi, istismarı meşrulaştırmayı aklınızdan
bile geçirmeyin” çağrısı yaptık.
28 Ocak 2020 - Kadınlar 8 Mart programı için Keçiören
Halkevi’nde etkinlik düzenledi.
18 Şubat 2020 - Keçiören Halkevi şubesinde 8 Mart kapsamında
kadınlarla döviz atölyesi gerçekleştirildi.
23 Şubat 2020 - Keçiören Halkevi şubesinde kadın şenliği
düzenlendi. Açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Reyhan Karadeli yaptı. Konuşmanın ardından halayların,
türkülerin söylendiği ve dansların yapıldığı etkinliğe Keçiören
Halkevi Erbane Topluluğu ve İlker Kadın Korosu eşlik etti.
23 Şubat 2020 - Mamak Şube’de 8 Mart sebebiyle kadınlarla çay
sohbeti yapıp 8 Mart’ın tarihi ve önemini konuştuk. Sohbetimiz
sonrasında 8 Mart’ı hep birlikte güçlü bir şekilde örgütleme
kararı aldık.
1 Mart 2020 - Batıkent Halkevinde Dünya Kadınlar Günü
kapsamında Halkevci Kadınların çağrısı ile kahvaltı
gerçekleştirdik.
5 Mart 2020 - Keçiören Halkevi Kadın Erbane Topluluğu
“Kahkahalarımız, neşemiz, danslarımız ve müziklerimiz ile
geliyoruz!” diyerek marşlarla ve türkülerle Keçiören’li kadınları 8
Mart’a çağırdı.
6 Mart 2020 - Batıkentli Kadınlar olarak 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü GİMSA önünde basın açıklaması gerçekleştirdik.
8 Mart 2020 - Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Kolej
Meydanı’nda buluşan kadınlar alkışlar, sloganlar ve tüm
coşkuyla Sakarya Meydanı’na yürüdü. Önceki yıllara göre
kadınların coşkusu ve kalabalığının daha fazla olduğu göze
çarparken, kadınlar yürüyüşe çocuklarıyla birlikte katıldı.
20 Mayıs 2020 - “İstismarı Aklama İstanbul Sözleşmesini Uygula”
diyerek diğer illerle eş zamanlı olarak eylem yaptık. Kadınlar
istismara karşı Çankaya Belediyesi önündeydik.
15 Temmuz 2020 - Keçiören Halkevi şubesinde bir araya gelen
kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik saldırılar hakkında
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konuştu. Toplantı sonucunda kadınlar her ay bir araya gelme
kararı aldı.
21 temmuz 2020 - Pınar Gültekin için Ankara kadın platformu
çağrısıyla Sakarya caddesinde bir araya gelindi.
23 Temmuz 2020 - Pınar Gültekin cinayeti nedeniyle Batıkent
Meydanında Batıkent’li kadınlar olarak eylem yaptık.
24 Temmuz 2020 - Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’ndeki kadınlarla
birlikte öldürülen Pınar Gültekin için eylem gerçekleştirildi.
26 Temmuz 2020 - Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla
Kurtuluş Parkı’nda bir araya gelen kadınlar İstanbul
Sözleşmesi’ni konuştu.
4 Ağustos 2020 - İstanbul Sözleşmesine yönelik saldırılara karşı
Batıkentli kadınlar olarak basın açıklaması gerçekleştirdik.
5 Ağustos 2020 - İstanbul Sözleşmesi için Sakarya Meydanında
gerçekleştirilen açıklamaya katıldık.
10 Ağustos 2020 - Ankara Kadın Platformu’nun “İstanbul
Sözleşmesi Yaşatır” çağrısıyla saat 19:00’da Kolej metro çıkışına
yaptığı eyleme katılım sağlandı.
18 Eylül 2020 - Keçiören Halkevi’nde Nazan Karacabey ve
Mihriban Yıldırım’ın katılımıyla kadın sağlığı üzerine etkinlik
gerçekleştirildi.
12 Ekim 2020 - 2018 yılından bu yana takip ettiğimiz çocuk
istismarı davasında fail 13 yıl ceza aldı.
15 Ekim 2020 - Keçiören 19 Mayıs Mahallesi’nde bir araya gelen
kadınlar; “Keçiören Belediyesi’ne bağlı kadın sığınmaevleri
açılsın”, “Belediyeye bağlı kreşler pandemi nedeniyle gerekli
tedbirler alınarak açılsın”, “Her eve ücretsiz internet, her çocuğa
tablet verilsin”, “Keçiören Belediyesi’nde toplumsal cinsiyet
eğitimi zorunlu hale getirilsin”, “İstanbul Sözleşmesi uygulansın”
talepleri ile eylem gerçekleştirdi.
11 Kasım 2020 - 25 Kasım’a giderken Ankara Dikmen Halkevi’nde
buluştuk. Erkek şiddetini, şiddet karşısında haklarımızı konuştuk.
15 Kasım 2020 - Ankara Keçiören mahallesinde kadınlarla 25
Kasım’a giderken kahvaltıda buluşuldu. Şiddet karşısında
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kadınların hakları ve savunma yöntemleri konuşuldu.
21 Kasım 2020 - Pandemiyle derinleşen ekonomik kriz ve artan
şiddet konulu panel ile 25 Kasım’a çağrı yaptık. Mamak’da
bulunan diğer kurumlarla ortak yapılan etkinlikte sinevizyon
gösterimi ve 25 Kasım’ın önemi anlatıldıktan sonra panele
geçildi.
22 Kasım 2020 - 25 Kasım gündemiyle Keçiören İncirli Direniş
Parkı’nda basın açıklaması gerçekleştirildi. Tüm kadınlar
25 Kasım’da erkek şiddeti karşısında sokaklara mücadeleye
çağrıldı.
5 Ocak 2021 - Öldürülen kız kardeşimiz Sevgi Tekin için evinin
önünde eylem gerçekleştirdik. Eylemde basın açıklamasını
okuduk ve kadın cinayetlerinin politik olduğunu bir kez daha dile
getirdik.
21 Ocak 2021 - Keçiören Halkevi şubesinde kadınlar pandemide
sağlıklarını riske atan koşulları konuşmak için bir araya geldi.
Buluşmada Keçiören’de sığınmaevi açılması için yapacak
çalışmalar konuşuldu.
5 Mart 2021 - Keçiören’den Halkevci kadınlar Halkevi Yunus Emre
Direniş Parkı’nda 8 Mart etkinliği gerçekleştirdi.
7 Mart 2021 - Batıkentli kadınlar olarak 8 Mart etkinliğinde
şiddete, yoksulluğa, krizi ve salgını fırsata çevirenlere karşı
mücadeleyi büyüttük. 8 Mart günü Sakarya Meydanı’nda
yapılacak eyleme çağrı yaptık.
8 Mart 2021 - Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya
Maydanında yapılan eylemden sonra Feminist Gece Yürüyüşüne
katıldık.
20 Mart 2021 - İstanbul Sözleşmesi’den 12. Cumhurbaşkanı’nın
bir gecede çekilme kararı vermesinin ardından “İstanbul
Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!” demek için Çankaya Belediyesi
önünde gerçekleşen eyleme katılım sağladık.
31 Mart 2021 - “İstanbul Sözleşmesi bizim” yazılı afişlerimizi
muhtarlıklara asıldı. İstanbul Sözleşmesi’nin önemini
anlattığımız muhtarlarla kadın mücadelesinin büyümesine
yönelik geleceğe dair çalışmalar yapılması konusunda sohbet
edildi.
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26 Mayıs 2021 - Batıkent’te yaşamış olan Sibel KAMAN’ın
katledilmesini protesto etmek için Batıkentli Kadınlar olarak
Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda basın açıklaması
gerçekleştirdik. İstanbul Sözleşmesine saldıranların Sibel’in
katlinin sebebi olduğunu dile getirerek şiddetin kaynağını teşhir
ettik.
07 Haziran 2021 - Halkevci Kadınlar Ankara’da “İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” dedikleri için gözaltına alınan
aralarında Genel Başkanımız Nebiye Merttürk’ün de olduğu 33
kadının yargılandığı davaya katılmak üzere Sıhhiye adliyesi
önündeydik. Polisin kadınlara yeniden müdahalesi üzerine
aralarında Genel Başkanımı Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu
bir grup kadın gözaltına alındı.
12 Haziran 2021 - İlker Halkevi Kadın Korosu çalışmalarına
yeniden başladı, çalışmalara katılmak isteyen kadınlara çağrı
yaptık.
14 Haziran 2021 - Keçiören sokaklarına “İstanbul Sözleşmesi
Yaşatır” başlıklı pankartlar asıldı.
16 Haziran 2021 - Halkevci kadınlar olarak İstanbul Sözleşmesi’ni
Uygula Ankara Kampanya Grubu’nun 19 Haziran günü
düzenlenecek İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz
Mitingi’ne çağrı eylemine katıldık. Sakarya Caddesinde
yapılacak eyleme polis toplanma sırasında müdahale etti.
Üyelerimiz gözaltına alını. Eylem Sakarya’dan Kuğulupak’a kadar
yayıldı.
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1 Temmuz 2021 - İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubu
“İstanbul Sözleşmesi Bizim” demek için tüm 1 Temmuz günü saat
18.30’da Sakarya Caddesi’nde gerçekleştirdiği eyleme katıldık.
2 Temmuz 2021 - Günebakanlar Kadın Kooperatifi tarafından ev
eksenli üretim yapan kadınların el emeği ürünlerinin satışının
yapılacağı Kadın Emeği Pazarı’nın açılışına katılım sağlandı.
Kadın yoksulluğu ile mücadelede kooperatiflerin önemine dikkat
çekilerek kooperatif yönetimi ile görüşme gerçekleştirildi.
3 Ağustos 2021 - Katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine
Gökkız için İstanbul Sözleşmesi Ankara Kampanya Grubu’nun
çağrısıyla Çankaya Belediyesi önünde yapılacak olan eyleme
katılım sağlandı. Eylem sırasında aralarında Genel Başkanımız
Nebiye Merttürk’ün de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.
Eylemde polis, gazetecilerle eylemciler arasına da metrelerce
mesafe koyarak barikat kurarak gazetecilerin çekim yapmasını
engelledi.
31 Ekim 2021 - Kadınlar Keçiören Halkevi şubesinde kahvaltıda
biraraya geldi.
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4 Kasım 2021 - Keçiören’den Halkevci Kadınlar, “Çilem Doğan’a
Özgürlük” kampanyası kapsamında sokaklarda bildiri dağıtımı
gerçekleştirdi.
23 Kasım 2021 - Batıkentli kadınlar savaşa yoksulluğa erkek ve
devlet şiddetine karşı Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda
bir araya geldi. Tüm kadınlar 25 Kasım’da 18.30’da Sakarya
Caddesi’ne eyleme davet edildi.
25 Kasım 2021 - “Savaşa, yoksulluğa ve erkek devlet şiddetine
karşı birlikte mücadeleye” diyerek Sakarya Caddesinde
buluştuk.
5 Şubat 2022 - Mamak Halkevi olarak 29 Ekim Kadınları Derneği
ve Kadın Savunma Ağı ortak etkinliği şubemizde gerçekleşti.
12 Şubat 2022 - Batıkentli kadınlar olarak Ergazi Mahallesi’nde
bulunan Migros’un önündeydik. Baıkentlileri Migros Depo’dan
atılan işçilerle dayanışma için boykota çağırdık.
3 Mart 2022 - Batıkentli kadınlar olarak erkek ve devlet şiddetine,
krize ve yoksulluğa karşı Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’nda
buluştuk.
6 Mart 2022 - Anıtpark’ta mitinge katıldık.
8 Mart 2022 - Ankara Kadın Platformu’nun çağrısıyla Sakarya
Maydanında Feminist Gece Yürüyüşüne katıldık.
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ANTALYA

8 Mart 2020 - Birleşeni olduğumuz Antalya Kadın platformunun
çağrısı ile “Utanmıyoruz korkmuyoruz Akp’den ve Erkeklerden
alacaklıyız “ sloganı ve Halkevci kadınlar imzası ile 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü mitinginde kortej kurduk.
Antalyalı Feministlerin çağrısı ile üç kapılardaki “ Feminizmin
Ritmi Yıkar Ataerkiyi” şiarlı 7. Feminist gece yürüyüşüne katıldık.
5 Ağustos 2020 - İstanbul Sözleşmesini Uygula Kampanya
Grubunun Tüm Türkiye’de eş zamanlı eylem çağrısı ile Attalos
Meydanında yapılan basın açıklamasına katılım sağladık.
6 Kasım 2020 - Antalya Halkevi Kadın Korosu tekrar aktif
hale getirildi ve ilk etkinlik olarak Kazım Koyuncu’nun 49. yaşı
türkülerle kutlandı.
25 Kasım 2020 - Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
Günü kapsamında, “Pandemide de kadına yönelik şiddeti kabul
etmiyoruz, mücadeleden vazgeçmiyoruz” diyerek 25 Kasım günü
bileşeni olduğumuz Antalya Kadın Platformu’nun düzenlediği
basın açıklamasına katılım sağlandı.
8 Mart 2021 - Kadın yürüyüşlerine katılım sağladık
Bileşeni olduğumuz Antalya Kadın Platformu’nun Dünya
kadınlar günü için “ Direniş Kadınları Birleştirir, Kadınlar Dünyayı
Değiştiri” çağrılı basın açıklamasına katılım sağladık.
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Antalyalı Feministlerin çağrısı ile üç kapılarda ki “Evlerden
Evrene Feminist Mücadele” şiarlı 8.Feminist gece yürüşüne
katıldık.
20 Mart 2021 - İstanbul’da Sözleşmesinin cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile feshedilmesine karşı bileşeni olduğumuz Antalya
Kadın Platformunun “ İstanbul Sözleşmesi Bizim “ başlıklı basın
açıklamasına katılım sağladık.
25 Kasım 2021 - Kadına yönelik şiddete karşı sokaktaydık
Bileşeni olduğumuz Antalya Kadın Platformunun Uluslararası
kadına yönelik şiddetle mücadele günü nedeniyle düzenlenen
“haklarımızdan hayatlarımızdan özgürlüğümüzden ve
birbirimizden vazgeçmiyoruz “başlıklı mitinge katılım sağladık.
6 Mart 2022 - Bileşeni olduğumuz Antalya Kadın Platformu’nun
8 Mart dünya kadınlar günü için düzenlediği mitinge “ kriz varsa
Feminist İsyan var” pankartı ile katıldık.
8 Mart 2022 - Feminist gece yürüyüşü 40 kadın gözaltına alındı
“Kaç krizin galibiyiz düzeni yıkmanın talibiyiz” sloganı ile 9.
feminist gece yürüyüşüne katılım sağlandı. Kolluk güçlerinin
saldırısında çok sayıda kadın yaralandı ve gözaltına alındı.
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ARTVİN

19.02.2020 - Halkevleri 88. kuruluş yıldönümü kapsamında Ayten
Kaya Görgün’ün romanından uyarlanan tek kişilik ‘ÇATLAK’
isimli tiyatro oyununun gösterimini Artvin Barosu Av. Suat
Varan Hizmet Binası Salonu’nda gerçekleştirdik. Oyunumuzun
gösterimini ertesi gün Şavşat ilçemizde Şavşat Belediyesi
çalışanlarının tahtadan yaptığı sahnede gerçekleştirdik.

ADANA

25 Kasım 2020 - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
kapsamında basın açıklamasına katıldık.

BARTIN

10.08.2020 - S.S.Ardanuç Kadın Girişim ve Üretim Kooperatrifi’nin
Aranuç’ta gerçekleştirdiği Lavanta Bahçesi kurma projesi’ne
Artvin Halkevleri olarak desteğe gittik. 10 Bin Lavanta fidanının
toprakla buluşmasının ilk adımını attık.

Şubat 2021 - Bartın Halkevi kadınlarının 8 Mart’a yönelik ön
toplantısı gerçekleştirildi. Bartın Halkevi olarak Bartın Kadın
Platformu ile ortaklaşarak 8 Mart örgütlenme çalışmaları
yürütüldü.

8 Mart 2021 - Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sokaklardaydık.

8 Mart 2021 - “Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Aşağıya Bakmıyoruz!”
Sloganıyla 8 Mart eylemi, basın açıklamasında buluştuk.
Kadınlardan oluşan bisikletçiler kent içinde 10 kilometrelik
yol boyunca 8 Mart için bisiklet sürüşü gerçekleştirdi. 8 Mart
eyleminde ayrıca bir sokak tiyatrosu sergilendi.
21 Mart 2021 - “İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz” diyerek
Bartın Kadın Platformu eyleminin örgütlenmesinde görev aldık
ve eyleme katılım sağladık.
7 Mayıs 2021 - “Termikçi Hattat Sen Kaybettin: Pılını Pırtını
Topla ve Git! Amasra’da Termik Santral İstemiyoruz! Yıllardır
Bartın ve Amasra halkı bunu söylüyor, bunu istiyor. Hattat
Holding, milyonluk tazminat davalarına karşın Bartın halkına
dava da açılsa, iktidarın tüm güçleriyle de saldırılsa biz
buradayız, mücadeleye devam edeceğiz. Başaramayacaksınız!”
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diyerek; üyelerimiz, kadın platformu bileşenleri ve yaz okulu
öğrencilerimizle çeşitli videolar hazırlandı ve paylaşıldı.
28 Mayıs 2021 - ASH Bakanı Derya Yanık’ın salgın döneminde
kadına yönelik şiddet için kullandığı “tolere edilebilir” ifadesine
tepki gösteren Bartınlı kadınlar KESK Bartın Kadın meclisinin
çağrısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde basın
açıklaması gerçekleştirdi. Bakan istifaya davet edildi ve
“Susmuyoruz, Korkmuyoruz, Tolere Etmiyoruz” sloganları atıldı.
12 Haziran 2021 - Bartın Kadın Platformuyla birlikte “İstanbul
Sözleşmesi Bizim Vazgeçmiyoruz” Basın açıklaması ve şehiriçi 6
kmlik bisiklet turu gerçekleştirdik.
6 Mart 2022 - Kent merkezinde 8 kmlik kalabalık bir bisiklet kadın
bisiklet sürüşü gerçekleştirildi ve 8 Mart’a çağrı yapıldı. Bisiklet
sürüşü esnasında EnerjiSA önünden geçiş yapıldı ve açıklamayla
enerji zamları protesto edildi.
8 Mart 2022 - Bartın Kadın Platformu çağrısıyla Eski belediye
önünde 8 Mart eylemi ve basın açıklaması yapıldı. Savaş karşıtı
şiirler okunarak çeşitli dillerde üzerlerinde “barış” yazan önlükler
giyildi. Kadınlardan oluşan bir ekip bir dans gösterisi sergiledi.

BOLU

9 Nisan 2022 - Bartın Kadın Platformu Karadeniz kıyısından
seslendi: “Barış İstiyoruz, Hemen Şimdi İstiyoruz. Karadeniz’in
karşı kıyısına bombalar düşüyor, savaş devam ediyor ve savaşın
korkunç yıkımları sürüyor.” Bartın Kadın Platformu olarak bu
yakıcı savaşın karşı sözümüzü söyledik. Bugün üzerimizde dünya
dillerinde barış sözümüzle buradayız.Türkçe, Lazca, İngilizce,
Hemşince, Ermenice, Almanca, Kürtçe, Arapça, İtalyanca,
Zazaca, Rusça, Ukraynaca, Fransızca, Yunanca ve İspanyolca
sözcüklerle Amasra’dan barış çığlığımızı yükseltiyoruz. Savaş
değil Barış İstiyoruz!
8 Mart 2022 - Kadın platformuna katılarak, 8 Mart etkinlerinde
ve Istanbul sözleşmesi ile ilgili her türlü açıklamada yer aldık.
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BURSA

25 Kasım 2020 - 25 Kasım tarihinde Mümtaz Pirinççiler
Meydanı’nda açıklama yapıldı.
8 Mart 2021 - 8 Mart 2021tarihinde kadınlar Golf Çay
Bahçesi’nden İskele Meydanı’na yürüyüş yapıldı.
25 Kasım 2021 tarihinde “Uluslararası Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Mücadele Günü” kapsamında Çanakkale’deki kadınlar Golf
Çay Bahçesi’nden İskele Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE

8 Mart 2020 - Kadınlar, patiyarkaya karşı gücümüz: kadın
mücadelesi diyerek Golf Çay Bahçesinden İskele’ye yürüyüş
düzenlendi.

ESKİŞEHİR

8 - Mart 2022 tarihinde kadınlarla Golf Çay Bahçesi’nden İskele
Meydanı’na yürüyüş yapıldı.

21 Nisan 2021 - “İstanbul Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmeyeceğiz
! “İstanbul sözleşmesini bir bayrak gibi elimizde taşıyacağız
diyerek bir gecede hukuksuzca Cumhurbaşkanı kararıyla
sözleşmeden çıkılmasını protesto ettik. Açıklamamızı Turuncu
Kadın Kooperatifi önünde yaptık.
7 Mart 2022 - Eskişehir 1. Onur Yürüyüşü davası öncesi, “Yaşasın
lubunya dayanışması” sloganları ve gökkuşağı ile trans
bayraklarıyla bir araya gelen LGBTİ+’ların eylemine Halkevi
olarak destek verdik, davayı takip ettik.
8 Mart 2022 - Aşırı yağmur ve soğuk havaya rağmen kadın
arkadaşlarımız yoğun bir katılımla Espark önünde toplanarak
Adalar mevkiine doğru yürüyüşe geçmiş, “İstanbul Sözleşmesi
Bizim Vazgeçmiyoruz “, “Hükümet istifa” sloganları ile
yürüyüşlerini tamamlayarak basın açıklamasına geçmişlerdir.
21 Nisan 2022 - 30 Haziran 2021’de Eskişehir’de gerçekleştirilmek
istenen 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü Valilik tarafından yasaklanmış
ve onlarca kişi yürüyüş öncesi polisin sert müdahalesi ile
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HATAY

gözaltına alınmıştı. 9. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan ve
en temel anayasal hakları ihlal edilen kişilerle dayanışma içinde
olduk. Beraat ettikleri duruşma öncesi yaptıkları açıklamaya
kentin diğer kurum-parti temsilcileri ile birlikte katıldık.
8 Mart 2020 - Halkevci kadınlar “Krize ve savaşa karşı
mücadelede ısrarcıyız” diyerek Antakya Parkı’nda eylem
gerçekleştirdi.
20 Mayıs 2020 - “İSTİSMARI AKLAMA, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’Nİ
UYGULA!” diyerek Uğur Mumcu Meydanı’nda mor
kurdelelerimizle 1.5 metre mesafede yan yanaydık!
“İstismarı aklayan bu yasalara hiçbir zaman izin vermedik,
izin vermeye de niyetimiz yok!” diyerek dayanışmamızı
mücadelemizi bir kez daha duyurduk.
27 Mayıs 2020 - Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü olarak Rosa Kadın
Derneği üyelerine hukuksuzca yapılan gözaltılar için basın
toplantısı gerçekleştirildi.
03 Temmuz 2020 - Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü olarak “Kadın
Cinayetlerini Acil Önle” dedik ve artan kadın cinayetlerine karşı
önlemler alınmasına, 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesinin
uygulanmasına dair taleplerimizi yineledik.
11 Temmuz 2020 - Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü olarak yaptığımız
basın toplantısında bir kez daha dayanışmamızla seslendik:
“Çocuk istismarcılarına yönelik af girişimlerinden vazgeçin!
İstanbul Sözleşmesi’ni ve 6284’ü uygulayın!
5 Ağustos 2020 - Hatay Kadınlar Birlikte Güçlü olarak
“İsyanımızla, cüretimizle bir kez daha haykırdık, İstanbul
Sözleşmesi’nden, haklarımızdan da hayatlarımızdan da
vazgeçmeye hiç niyetimiz yok!”
25 Kasım 2020 - Köprübaşı’nda haklarımızdan ve
hayatlarımızdan asla vazgeçmiyoruz demek için bir aradaydık!
8 Mart 2021 - Erkek devlet şiddetine, hayatımızı kuşatanlara karşı
saat 17:30’da Antakya Köprübaşı’ndaydık.
8 Mart 2022 - “Ekonomik krize, savaşa, yoksulluğa ve
şiddete karşı mücadele sürüyor, isyanımız büyüyor “ diyerek
Köprübaşı’nda bir aradaydık.
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HOPA

8 Mart 2020 - Şiddet Yoksulluk Kadın Düşmanlığı Değil Yaşamak
İstiyoruz Diyerek Kadın Örgütleri İle Birlikte Yürüyüş Ve Basın
Açıklaması Gerçekleştirdik.
24 Temmuz 2020 - Muğla’da Katledilen Pınar Gültekin İçin Hopalı
Ve Kemalpaşalı Kadınlar Olarak Eylem Gerçekleştirildi.
25 Kasım 2020 - Hayatlarımızdan Ve Haklarımızdan
Vazgeçmiyoruz İstanbul Sözleşmesi Uygulansın Diyerek 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Gününde
Hopalı Kadınlar Olarak Yürüyüş Ve Basın Açıklaması Yapıldı.
8 Mart 2021 - Haklarımızdan Ve Hayatlarımızdan Vazgeçmiyoruz
Diyen Hopalı Kadınlar Olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde
Yürüyüş Ve Basın Açıklaması Gerçekleştirdik.
20 Mart 2021 - Tayyip Erdoğanın Bir Gece Yarısı Kararnamesi
İle İstanbul Sözleşmesinden Çekilme Kararına Tepki Olarak
Hopalı Kadınlar İstanbul Sözleşmesi Bizim Diyerek Yürüyüş
Gerçekleştirdik.
1 Haziran 2021 - Haklarımızdan Hayatlarımızda İstanbul
Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz Diyerek Hopalı Kadınlar Olarak
Eylemdeydik.
25 Kasım 2021 - Hopalı Kadınlar Olarak 25 Kadım Kadına Yönelik
Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Ve Mücadele Gününde
Ekonomik Şiddete Ve Yoksulluğa Karşı Yürüyüş Ve Basın
Açıklaması Gerçekleştirildi.
8 Mart 2022 - Ekonomik Krize Yoksulluğa Ve Savaşa Karşı
Hopalı Kadınlar Olarak 8 Martta Yürüyüş Ve Basın Açıklaması
Gerçekleştirdik.
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İSTANBUL

14 Şubat 2020 - 14 Şubat eylemi Kadınlar Birlikte Güçlü, 14
Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla “Öldüren sevgi değil özgürlük
istiyoruz” diyerek Kadıköy’de eylem gerçekleştirdi.
25 Şubat 2020 - Seda Kurt için eylem Avcılar Kadın Platformu,
Ercan A. tarafından katledilen Seda Kurt için Atatürk Heykeli
önünde buluştu. Kadınlar, “Seda Kurt’un katili bulunsun” pankartı
açarak Havuz Meydanı’nda yürüyüş gerçekleştirdi.
Şubat 2020 - TÜİK önü eylem Kadın Savunma Ağı, Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde “Kadın işsizliği ve güvensizliğini
bir de bizden dinleyin” diyerek basın açıklaması yaptı.
8 Mart mitingi - İstanbul’da 8 Mart Kadın Platformu’nun
çağrısıyla pek çok kadın örgütü Kadıköy’de Beşiktaş İskelesi
önünde düzenlenen mitingde bir araya geldi.
Feminist Gece Yürüyüşü - Kadınlar 8 Mart Feminist Gece
Yürüyüşü için Taksim’de bir araya geldi. Polisin saldırılarına
rağmen dağılmayan kadınlar her yeri eylem alanına çevirdi.
Saat 19.00’da başlayacak yürüyüş öncesi kadınlar Tel Sokak’ta
toplandı. İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında yürüyüş
düzenleyen kadınlar Sıraselvilere ulaştı.
6 Nisan 2020 “Ekonomik şiddete son verin. Kadınları koruyun”
eylemi - Kadın Savunma Ağı, koronavirüs pandemisine rağmen
halkı değil sermayeyi korumakta ısrar edenlere İstanbul Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünden seslendi:
“Çarkları durdurun, ekonomik şiddete son verin, kadınları
koruyun”
21 Haziran 2020 Avcılar/Kadın cinayetlerine karşı eylem Kadın Savunma Ağı’ndan kadınlar Avcılar’da yürüyüş ve basın
açıklaması düzenledi. Avcılar Marmara Caddesinde buluşan
kadınlar polis engellemelerine rağmen Deprem Heykeli’ne kadar
yürüdüler. Son dönemde artan kadına yönelik şiddete karşı ses
çıkaran kadınlar burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
26 Temmuz 2020 - Beşiktaş/İstanbul Sözleşmesi forumu İstanbul Beşiktaş’ta bulunan Abbasağa Parkı’nda buluşup
İstanbul Sözleşmesi forumu yapmak isteyen kadınlara polis
engel oldu. Polis engeli üzerine seslerini Beşiktaş sokaklarında
duyuran kadınlar, “Kadınları değil cinayetleri engelle!” sloganıyla
Barbaros Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Meydanda yapılan
forumun ardından polisler kadınları gözaltına almaya başladı. 8
kadın gözaltına alındı.
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5 Ağustos 2020 - Kadıköy/İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmiyoruz eylemi - İstanbul’da birçok kadın örgütü, İstanbul
Sözleşmesi’nin hedef alınmasına karşı Kadıköy’de bulunan
Beşiktaş İskelesi önünde bir araya geldi.
20 Ağustos 2020 - Kadıköy/İstanbul Sözleşmesini uygula eylemi “Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz, İstanbul Sözleşmesi Uygulansın”
Kampanya Grubu’nun çağrısıyla Kadıköy’de bir araya gelen
kadınlar, sözleşmenin uygulanması taleplerini yineleyerek
“Erkekleri aklama, yargıla!” dedi.
1 Ekim 2020 - İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya
Grubu eylem - İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya
Grubu’ndan kadınlar Meclis’in açıldığı gün Kadıköy’de eylem
düzenledi. Kadınlar ellerinde “Takipteyiz, Haklarımızdan ve
Hayatlarımızdan Vazgeçmeyeceğiz” yazılı pankart taşıdı.
Eminönü İskelesi önünde bir araya gelen kadınlar ellerinde
“İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula” yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar
ayrıca Gülistan Doku’nun, Rabia Naz Vatan’ın, Nadira
Kadirova’nın, Aleyna Çakır’ın, Yeldana Kaharman’ın faillerinin
yargılanmasını istedi.
17 Kasım 2020 - Avcılar/25 Kasım’a çağrı Avcılar Kadın Platformu
üyesi kadınlar taciz ve tehdit edildikleri yerde 25 Kasım’a çağrı
açıklaması yaptı. Ellerinde “Haklarımızdan ve hayatlarımızdan
vazgeçmiyoruz” yazılı pankart taşıyan kadınlar 25 Kasım’da
Kadıköy’de olmaya çağırdı.
22 Kasım 2020 Sarıgazi/25 Kasım’a çağrı - 25 Kasım Kadına
Şiddete Karşı Mücadele Günü’ne çağrı yapan kadınlar Sarıgazi
Demokrasi Caddesi’nde buluştu. Ellerinde “Emeğimiz, Kimliğimiz
ve Bedenimiz için Sokaklardayız” yazılı pankart taşıyan kadınlar,
cadde üzerine konuşma yaparak 25 Kasım’a çağrı yaptı.
25 Aralık 2020 25 Kasım Kadına Şiddetle Uluslararası Mücadele
Günü - İstanbul Kadıköy’de Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü için bir araya gelen kadınlar, polis
barikatını aşarak eylem alanına yürüdü. Kadıköy Rıhtım’da basın
açıklaması yapan kadınlar, “Kazanımlarımızın, haklarımızın,
yaşamlarımızın güvencesi biziz!” dedi.
30 Aralık 2020 Kadın cinayetlerine karşı eylem - Kadınlar “Kadın
cinayetlerini acil önle, İstanbul sözleşmesini uygula” talepleriyle
ülkenin birçok noktasında basın açıklamaları düzenledi. İstanbul
Kadıköy’de buluşan onlarca kadın ellerinde “Erkeklerin şiddeti
her gün kadınları öldürüyor” yazılı pankart taşıdı.
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18 Ekim 2021 Esra Yıldız eylemine polis engeli - İstanbul’da
Avcılar Kadın Platformu, “Esra Yıldız ve katledilen tüm kadınlar
için isyandayız” Atatürk Anıtı önünde buluştu. Deprem Anıtı’na
yürümek isteyen kadınların etrafını çeviren polis, yürüyüşü
engelledi. Barikata yüklenen kadınlar, polis şiddetine rağmen
eylemini gerçekleştirdi.
22 Ekim 2021 Ayşe Gökkan için eylem - Tevgera Jinên Azad
(TJA) (Özgür Kadın Hareketi) Dönem Sözcüsü Ayşe Gökkan’a
toplamda 30 yıl hapis cezası verilmesinin ardından kadınlar
Kadıköy’de Süreyya Operası önünde eylem yaptı. “Erkek devlet,
kendisine itiraz etmenin toplamda müebbetten daha ağır bir
cezayı gerektirdiğine kanaat getirmiş oldu” denilen açıklamada,
tüm baskılara ve cezalara rağmen mücadeleye devam edileceği
vurgulandı.
5 Kasım 2021 Seda Kurt anma - Seda Kurt’un İstanbul Avcılar
Ambarlı’da Ercan Akkaş tarafından çocuklarının gözü önünde
öldürülmesinin ikinci yılında Avcılar Kadın Platformu sokaktaydı.
Katil Ercan Akkaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı halde iki
yıldır yakalanmamasına tepki gösteren kadınlar, “Seda’nın katili
aramızda, hayatını savunan Çilem cezaevinde” dedi.
5 Kasım 2021 Çilem Doğan için eylem - İstanbul’da kadınlar
Kadıköy Süreyya Operası önünde 25 Kasım Kadın Platformu
çağrısıyla Çilem Doğan’ın Yargıtay’da onanan ceza kararını
protesto etti.
13 Kasım 2021 Kadın Savunma Ağı ‘’Kadına yönelik şiddete
karşı ben, sen, o sokağa’’ - Kadın Savunma Ağı, “Kadına
yönelik şiddete karşı sen, ben, o sokağa” sloganıyla sokağa
çıktı. Kadınlar, Kadıköy’deki Mor Mekan’da son hazırlıklarını
tamamlayıp İskele Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. İskele
Meydanı’nda bir araya gelen kadınlar, burada ellerinde tuttukları
resmi tutmaya tüm kadınları çağırdı. 25 Kasım günü Taksim/
Tünel’de düzenlenecek olan eyleme yapılan çağrı ile eylem sona
erdi.
13 Kasım 2021 Münevver Akyol için eylem - Okmeydanlı kadınlar,
şiddete maruz kaldığı için intihara sürüklenen Münevver Akyol
için eylem yaptı. “İntihar değil cinayet! Münevver için adalet”
pankartıyla mahalle içinde yürüyüş gerçekleştirdi.

91

20 Kasım 2021 Sarıyer 25 Kasım’a çağrı - Sarıyerli kadınlar, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde Taksim/
Tünel’de düzenlenecek eyleme çağrı yapmak için Cumhuriyet
Meydanı’nda bir araya geldi. Kadınlar Cumhuriyet Meydanı’nda
açıklama yaptıktan sonra Sarıyer sahil yolundan sloganlarla
Beyaz Park’a yürüdü.
22 Kasım 2021 Avcılar 25 Kasım’a çağrı - Avcılar Kadın Platformu
“Şiddet düzenine itirazımız var” diyerek Deprem Anıtı önünde bir
araya geldi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü için Taksim’e çağrı yaptı.
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslarası Mücadele Günü
- 25 Kasım Kadın Platformu’nun, “Erkek-devlet şiddetine karşı
isyanımız bitmedi! Büyüyor! Hayatlarımız için mücadeleye!”
çağrısına kulak veren kadınlar İstiklal Caddesi ve çevresini
ablukaya alan polise aldırış etmeden Tünel Meydanı’nda
buluştu. “Hükümet istifa” sloganlarının yükseldiği eylemde
polis barikatlarını dağıtan kadınlara, çevik kuvvet biber gazı ve
plastik mermi ile saldırdı. Saldırının ardından yeniden toplanan
kadınlar sokakları terk etmeyeceklerini, susmayacaklarını
haykırdı.
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10 Aralık 2021 Garibe Gezer ve Aysel Tuğluk için eylem Cezaevinde işkenceye, cinsel şiddete uğrayan Garibe Gezer’in
şüpheli şekilde hücresinde ölü bulunması ve cezaevinde
kalamayacak durumdaki Aysel Tuğluk’un sağlık raporlarına
rağmen cezaevinde tutuluyor olmasına tepkiler sürüyor.
Kadınlar, Kadıköy’de Süreyya Operası önünde bir araya geldiler.
Polisin engellemelerine rağmen kadınlar açıklama yaptı.
12 Şubat 2021 14 Şubat eylemi ‘’Atanmış değil seçilmiş aşk
istiyoruz’’ - Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla 14 Şubat
Sevgililer Günü öncesi “Öldüren sevgi istemiyoruz” diyerek
Kadıköy Pavlonya Sokak’ta buluşan kadınlar mor bandanalarıyla
Süreyya Operası önüne yürüdü.
22 Şubat 2021 Avcılar/8 Mart çağrı eylemi - Avcılar Kadın
Platformu, 8 Mart çağrısı yapmak için Avcılar’da Marmara
Caddesi’nde bir araya geldi. Kadınlar polis tarafından ablukaya
alınarak caddeden uzaklaştırıldı. Kadınlar ellerinde direnen
kadınlar sergisi için yaptıkları pankart ile polis ablukası altında
bekletildi. Kadınlar oturma eylemine geçmelerinin ardından
burada bir açıklama yaparak eylemi sonlandırdı.
3 Mart 2021 - Kadın Savunma Ağı, 4 Kasım 2019’da Ercan Akkaş
tarafından katledilen Seda Kurt için Bakırköy Adliyesi önünde
eylemdeydi. Seda Kurt’un annesi Bedia Akar da eyleme katılarak
adalet talebini yineledi.
6 Mart 2021 Kadıköy 8 Mart mitingi - 8 Mart Kadın Platformu’nun
çağrısıyla kadınlar Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önüne
toplandı. Polis, gökkuşağı bayrakları ve Boğaziçi tutuklusu Şilan
Delipalta’nın olduğu dövizleri alana sokmaya engel olsa da
kadınlar ve LGBTİ+’lar alana bayrak ve dövizlerle girdi.
8 Mart 2021 Feminist Gece Yürüyüşü - İstanbul Taksim’de 19.
Feminist Gece Yürüyüşü için Taksim Sıraselviler Caddesi’nde on
binlerce kadın toplandı. Sıraselviler Caddesi üzerinde yaptıkları
basın açıklamasının ardından, Karaköy’e doğru yürüyüşe geçti.
12 Mart 2021 - Kadın Savunması trans kadınların yaşadığı
şiddete dikkat çekerek, Kadıköy’de transfobiye karşı hayatlarını
savunacaklarını belirterek basın açıklaması yaptı. Kadınlar
yaptıkları açıklamada, “Fail Emre Bozkurt, trans bir kadına
saldırırken devletine güvendi. Transfobi, ırçılığı ve göçmen
düşmanlığını körükleyen iktidara güvendi. Tecavüzcüleri ve
kadın katillerini koruyan yargıya güvendi” dedi.
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20 Mart 2021 İstanbul Sözleşmesi eylemi - İstanbul Sözleşmesi’nin
Erdoğan’ın kararı ile kaldırılmasının ardından kadınlar
İstanbul’da Kadıköy’deki İskele Meydanı’nda bir araya geldi.
Burada okunan basın açıklamasının ardından kadınlar ara
sokaklara dağılarak eylemlerini sürdürdü. Bahariye Caddesi’ne
ulaşan kadınlar buradan Mehmet Ayvalıtaş Parkı’na yürüdü.
26 Mart 2021 İstanbul Sözleşmesi eylemleri - Türkiye’nin İstanbul
Sözleşmesi’nden çekilmesine karşı tepkiler sürüyor. 20 Mart’ta
Kadıköy’de kitlesel bir buluşmada bir araya gelen kadınlar,
eylemlerini İstanbul’un farklı noktalarına yayarak sürdürüyor.
Hafta boyunca onlarca noktada eylem yapan kadınların sesi bu
kez Beylikdüzü, Esenyurt, Okmeydanı ve Esenyurt’tan yükseldi.
27 Mart 2021 İstanbul Sözleşmesi eylemi - İstanbul Sözleşmesi
bizimdir” demek için sokağa çıkan kadınlar Kadıköy’de polisin
keyfi tutumu karşısında sessiz kalmayınca polis şiddetine maruz
kaldı. Saldırılara rağmen Rıhtım’da toplanan kadınlar ‘’İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini ‘’ belirtti. Kadınlar
saldırıya rağmen dövizleri, sloganları ve bayrakları eylem
alanına soktular.
30 Mart 2021 Şişli/İstanbul Sözleşmesi eylemi - İstanbul
Sözleşmesi Bizim grubunun çağrısıyla kadınlar, Cevahir AVM
önünde buluştu. Kadınlar ellerinde “İstanbul Sözleşmesi bizim.
Vazgeçmiyoruz!” yazılı pankart taşıdı.
31 Mart 2021 Sarıyer/İstanbul Sözleşmesi eylem - Sarıyerli
kadınların çağrısıyla, kadınlar Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu.
Kadınlar ellerinde “İstanbul Sözleşmesi bizimdir” yazılı pankart
taşıyarak ‘’İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini’’
belirtti.
15 Mayıs 2021 İstanbul Sözleşmesi için pankart - İstanbul
Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu, İstanbul’un farklı
yerlerine Sözleşme’nin uygulanmasını talep eden pankartlar
asarak, “İstanbul Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz” dedi.
Kartal’da asılan pankartın ardından polis takibi sonucunda
gözaltına alınan bir kadın para cezasının ardından serbest
bırakıldı.
24 Mayıs 2021 Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü eylemi İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun çağrısıyla
Dayağa Karşı Dayanışma Yürüyüşü’nün 34. yıldönümü nedeniyle
kadınlar Kadıköy’de Yoğurtçu Parkı’nda bir araya gelerek, 1
Temmuz’a kadar ses çıkartmaya devam edeceklerini söyledi.
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9 Haziran 2021 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eylem İstanbul Sözleşmesini Uygula İstanbul Kampanya Grubu, Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek
açıkama yaptı. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedileceği 1
Temmuz’da Taksim/Tünel’de olacaklarını ilan etti.
12 Haziran 2021 İstanbul Sözleşmesi için bisikletli eylem İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu, Kadıköy’de
eylem düzenlemek için buluştu. Yoğurtçu Parkı’nda yapılan
açıklamanın ardından kadınlar bisikletleri ile Caddebostan’a
yola çıkacak. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya
Grubu’nun çağrısıyla Ataşehir Şükrü Sarıtaş Parkı’nda bir araya
geldi.
19 Haziran İstanbul Sözleşmesi mitingi - İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyen kadınlar ve LGBTİ+’lar Maltepe’de
buluştu. Mitinge Türkiye’nin dört bir yanından katılım sergilendi.
Miting alanına kortejler eşliğinde giriş yapılırken polisin arama
noktalarındaki engellemeleri kadınların tepkisini çekti. İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini söyleyen kadınların
ve LGBTİ+’ların halayları ve sloganlarıyla oldukça coşkulu bir
havada geçti.
21 Haziran 2021 Umut Dede’ye karşı özsavunma - Şişli
Belediyesi’nin Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda “Katılımcı
Bütçe” başlığıyla gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Okmeydanı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OKDER) eski
başkanı Umut Dede, etkinlikte teşhir edilince kadınlara saldırdı.
Kadınlar, Dede’nin saldırısına özsavunmayla yanıt verdi.
22 Haziran 2021 İstanbul Sözleşmesi için eylem - Ellerinde
“Haklarımızdan geri adım atmıyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmiyoruz” yazılı pankart taşıyan kadınlar, İstanbul
Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Bulvarı’nda yol keserek eylem
yaptı.
22 Haziran 2021 Sarıyer’li kadınlar İstanbul Sözleşmesi eylemi
- Sarıyerli kadınlar, Kireçburnu’nda bulunan Haydar Aliyev
Parkı’nda buluşup Yeniköy’e yürüdü. Kadınlar yürüyüşte
açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada kadınlar, İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini belirtti. 1 Temmuz’da
Taksim Tünel çağrısı da yapan kadınlar sahil boyunca
sloganlarla bildiri dağıtarak yürüdü.
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9 Haziran 2021 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü eylem İstanbul Sözleşmesini Uygula İstanbul Kampanya Grubu, Aile
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek
açıkama yaptı. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedileceği 1
Temmuz’da Taksim/Tünel’de olacaklarını ilan etti.
12 Haziran 2021 İstanbul Sözleşmesi için bisikletli eylem İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu, Kadıköy’de
eylem düzenlemek için buluştu. Yoğurtçu Parkı’nda yapılan
açıklamanın ardından kadınlar bisikletleri ile Caddebostan’a
yola çıkacak. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya
Grubu’nun çağrısıyla Ataşehir Şükrü Sarıtaş Parkı’nda bir araya
geldi.
19 Haziran İstanbul Sözleşmesi mitingi - İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyen kadınlar ve LGBTİ+’lar Maltepe’de
buluştu. Mitinge Türkiye’nin dört bir yanından katılım sergilendi.
Miting alanına kortejler eşliğinde giriş yapılırken polisin arama
noktalarındaki engellemeleri kadınların tepkisini çekti. İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini söyleyen kadınların
ve LGBTİ+’ların halayları ve sloganlarıyla oldukça coşkulu bir
havada geçti.
21 Haziran 2021 Umut Dede’ye karşı özsavunma - Şişli
Belediyesi’nin Okmeydanı Sibel Yalçın Parkı’nda “Katılımcı
Bütçe” başlığıyla gerçekleştirdiği etkinliğe katılan Okmeydanı
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (OKDER) eski
başkanı Umut Dede, etkinlikte teşhir edilince kadınlara saldırdı.
Kadınlar, Dede’nin saldırısına özsavunmayla yanıt verdi.
22 Haziran 2021 İstanbul Sözleşmesi için eylem - Ellerinde
“Haklarımızdan geri adım atmıyoruz, İstanbul Sözleşmesi’nden
vazgeçmiyoruz” yazılı pankart taşıyan kadınlar, İstanbul
Beşiktaş’ta bulunan Barbaros Bulvarı’nda yol keserek eylem
yaptı.
22 Haziran 2021 Sarıyer’li kadınlar İstanbul Sözleşmesi eylemi
- Sarıyerli kadınlar, Kireçburnu’nda bulunan Haydar Aliyev
Parkı’nda buluşup Yeniköy’e yürüdü. Kadınlar yürüyüşte
açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada kadınlar, İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini belirtti. 1 Temmuz’da
Taksim Tünel çağrısı da yapan kadınlar sahil boyunca
sloganlarla bildiri dağıtarak yürüdü.
28 Haziran 2021 Avcılar/Okmeydanı İstanbul Sözleşmesi eylemi Kadınlardan İstanbul’da iki ayrı noktada eylem düzenledi.
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Avcılar ve Okmeydanı’ndan düzenlenen eylemlerde “İstanbul
Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz” yazılı pankartlar taşındı,
1 Temmuz’da Taksim/Tünel’de gerçekleşecek “İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz” eylemine çağrı yapıldı.
29 Haziran 2021 Kocamustafapaşa İstanbul Sözleşmesi eylemi
- Kocamustafapaşa’da kadınlar İstanbul Sözleşmesi için
eylemdeydi. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceklerini
belirten kadınlar yürüyüş yaparak 1 Temmuz günü Taksim
Tünel’de yapılacak eyleme çağrı yaptı.
1 Temmuz 2021 İstanbul Sözleşmesi Taksim eylemi - “İstanbul
Sözleşmesi bizim, vazgeçmiyoruz” diyen kadınlar her türlü
gözdağı çabası ve engele rağmen kentin farklı noktalarından
hareket ederek Tünel’de buluştu. Galatasaray Meydanı’nda
basın açıklaması yapmak isteyen kadınlar barikatları aşa aşa
ilerledi. Rusya Konsolosluğu önünde kurulan ikinci barikatı da
dağıtan kadınlar burada polisin biber gazı ve plastik mermi
kullandığı sert saldırısı ile karşılaştı. Saldırıya rağmen İstiklal
Caddesi’ni terk etmeyen kadınlar burada basın açıklamalarını
yaptı ve daha sonra sloganlarla Karaköy’e yürüdü.
3 Ağustos 2021 - Azra Gülendam Haytaoğlu ve Emine Gökkız
için eylem Kadın Savunma Ağı’ndan ve Üniversiteli Kadın
Kolektifi’nden kadınlar Kadıköy sokaklarında yürüyerek, kadına
yönelik şiddetin önünü açan politikaları protesto etti.
20 Ağustos 2021 Afganistanlı kadınlara destek eylemi Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban güçleri tüm
Afganistan halkının yaşam hakkını tehdit etmesine karşı
İstanbul Sözleşmesi’ni Uygula Kampanya Grubu’nun çağrısıyla
kadınlar ve LGBTİ+’lar, Afgan kadınlar ve LGBTİ+’larla dayanışma
Kadıköy’de Süreyya Operası önünde bir araya geldi.
9 Ocak 2022 Okmeydanlı kadınlardan ‘’Geçinemiyoruz’’ eylemi Okmeydanı’nda kadınlardan “Geçinemiyoruz” diyerek Anadolu
Parkı’nda eylem yaptı. “Üç çocuk var; bez yok, mama yok, süt
yok!”
11 Ocak 2022 Kadıköy’de nafaka gaspına karşı eylem - Kadın
Savunma Ağı, Kadıköy’de “Nafakanın gaspına, yoksulluğa, erkek
şiddetine isyandayız” yazılı pankart açarak eylem yaptı. Yapılan
açıklamada erkeklerin nafaka mağduru olduğu yalanlanırken,
İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden iktidarın nafaka hakkına da göz
diktiği söylendi.
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30 Ocak 2022 Nurcan Aslan için anma - Küçükçekmece
Atakent’te 6 yıl önce bir site önünde öldürülen Nurcan Arslan
için öldürüldüğü yerde anma yapıldı. Kadınlar ellerinde “Nurcan
Arslan 11 kurşunla öldürüldüğü yerde adalet bekliyor” yazılı
pankart açtı.
9 Şubat 2022 Migros Depo işçileriyle dayanışma eylemi - Kadın
Savunma Ağı, Kadıköy’deki bir Migros’ta, direnen depo işçilerine
selam göndererek eylem yaptı. Migros işçileri ile dayanışmak için
Migros’u boykota çağırdı.
10 Şubat 2022 Migros Depo işçilerine ziyaret - Kadın Savunması,
Migros Depo işçilerinin Esenyurt’taki depo önünde devam eden
direnişine destek ziyaretinde bulundu.
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12 Şubat 2022 Nafaka gaspına karşı Kadıköy’de eylem - Nafaka
hakkının gaspının yeniden gündeme gelmesinin ardından
kadınlar Kadıköy Eminönü İskelesi’nde eylem yaptı.
13 Şubat 2022 Kadın Savunma Ağı zamlara karşı AVM eylemi
- Kadın Savunma Ağı üyesi kadınlar, elektrik, doğalgaz, su ve
temel ihtiyaç ürünlerine yapılan zamlara karşı AVM’de oturma
eylemi yaptı. Eylem sırasında örgü örüp, kitap okuyan kadınlar,
“Evler soğuk, AVM’ler sıcak”, “Faturalar cep yakıyor” ve “Zamlar
geri alınsın” yazılı dövizleri açtı.
14 Şubat 2022 ‘’Aşk eski bir yalan, emeğimize el koyan’’ eylemi
- Kadınlar Birlikte Güçlü’nün çağrısıyla Kadıköy’de Khalkedon
Meydan’da bir araya gelenler 14 Şubat dolayısıyla eylemdeydi.
Kadınlar “Aşk eski bir yalan, emeğimize el koyan” sloganı ile
yapılan eyleme yüzlerce kadın katıldı.
2 Mart 2022 - Kadınlar Birlikte Güçlü Bakırköy Cezaevi önü
eylem - Kadınlar Birlikte Güçlü tarafından Bakırköy Kadın
Kapalı Cezaevi önünde yapılan açıklamada “Buradan içeride
mücadele eden tüm kadınları sevgiyle selamlıyoruz, 8 Mart’larını
kutluyoruz, mücadele arkadaşlarımızın direnişi, direnişimizle
buluşacaktır. Özgür eşit bir yaşamda mutlaka buluşacağız”
denildi.
4 Mart 2022 Avcılar Kadın Platformu 8 Mart çağrı - Avcılar Kadın
Platformu, Marmara Caddesi’nde bulunan Deprem Anıtı önünde
bir araya gelerek İstanbul’da 6 Mart günü ve 8 Mart günü Dünya
Kadınlar Günü vesilesiyle düzenlenecek eylemlere katılım çağrısı
yaptı.
5 Mart 2022 Sarıgazili kadınlar engellemeye rağmen eylem yaptı
- Sarıgazili kadınlar, Vatan İlkokulu önünde bir araya gelerek
yürümek istedi. Ancak kadınlar polis tarafından ablukaya alındı.
Burada söz alan bir kadın “Kadınlara değil katillere barikat”
dedi. Polisin tüm engellemelerine rağmen eylemlerini yapan
kadınlar açıklamada 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle
düzenlenecek eylemlere çağrı yaparak halaylar çekti.
6 Mart 2022 Büyük Kadın Buluşması
İstanbul 8 Mart programı kapsamında Büyük Kadın
Buluşması’nda bir araya gelen kadınlar ve LGBTİ+’lar Kadıköy
İskele Meydanı’ndan haykırdı: “Değiştirecek gücümüz var.”.
8 Mart 2022 Feminist Gece Yürüyüşü - Feminist Gece Yürüyüşü’
ne katılmak için Kadıköy’den vapura binmek isteyen Kadın
Savunma Ağı üyesi 40 kadın gözaltına alındı.
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8 Mart 2022 Feminist Gece Yürüyüşü - İstanbul’da yasak kararını
tanımayan kadınlar ve LGBTİ+’lar, 20. Feminist Gece Yürüyüşü
için kentin dört bir yanından Taksim’e geldi.Sıraselviler’de,
Feminist Mekan’ın bulunduğu Tel Sokak’ta ve Karaköy’de
polis saldırısına rağmen sokakları terk etmeyen kadınlar ve
LGBTİ+’lar, bariyerleri aşa aşa Cihangir Parkı’na ulaştı. Burada
okunan açıklamada “Patriyarkanın, kapitalizmin, ırkçılığın,
savaşın, işgalin, dini baskının, emek sömürüsünün olmadığı eşit
ve özgür bir dünya kurmadan feminist isyan bitmeyecek! Yaşasın
feminist mücadelemiz!” denildi.
5 Nisan 2022 Kadın Savunma Ağı-EnerjiSA eylemi - Kadın
Savunma Ağı, Kadıköy’de bulunan EnerjiSA fatura ödeme
merkezi önünde eylem yaparak Ankara’da işten atılan EnerjiSA
işçilerine dayanışma mesajlarını gönderdi. Kadınlar ellerinde
“Faturalar uçuyor, işçiler işten atılıyor” ve “EnerjiSA işçisi yalnız
değildir” yazılı dövizler taşıdı.
7 Nisan 2022 Kader Göç için ‘’İsyandayız’’ eylemi - Kadınlar,
Haramidere Sanayi metrobüs durağında 3 Nisan günü Alparslan
Çay tarafından katledilen Kader Göç için “İsyandayız” diyerek
eylemdeydi.
11 Nisan 2022 Çekmeköy’de Gözde Çelen için eylem - Boşanma
aşamasında olduğu kocası tarafından öldürülen AKP Çekmeköy
Kadın Kolları’ndan Gözde Çelen için Çekmeköy Kadın
Platformu’nun çağrısı ile Madenler metro durağı önünde eylem
yapıldı.
23 Nisan 2022 Taksim’de 1 Mayıs çağrı - Kadın Savunması, İstiklal
Caddesi’nde yaptığı yürüyüşle bütün kadınları 1 Mayıs’a çağırdı.
Eylemci kadınlar görünmeyen emeğni sesini yükseltmeye
çağırırken çevrelerini saran polis daha sonra 6 kadını gözaltına
aldı. Kadın Savunması üyeleri bir süre gözaltında tutulduktan
sonra akşama doğru serbest bırakıldı.
28 Nisan 2022 İstanbul Sözleşmesi Danıştay Eylemi - İstanbul
Sözleşmesi’nin Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 20 Mart 2021
tarihinde feshedilmesine karşı açılan davalar, Danıştay 10.
Dairesi’nde görüldü. Eşitlik İçin Kadın Platformu’nun (EŞİK)
yaptığı çağrı üzerine Türkiye’nin dört bir yanından kadınlar
duruşma için Danıştay’a geldi.
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İZMİR

12 Kasım 2020 - Halkevci Kadınlar, deprem bölgesinde bulunan
75.yıl parkında sağlık çalışanlarının katılımıyla kadınlar ile “kadın
sağlığı” etkinliğinde bir araya geldi.
25 Kasım 2020 - Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele
günün de İzmir Kadın Platformu çağrısıyla Alsancak’ta yürüyüş
gerçekleştirildi.
8 Mart 2021 - İzmir Kadın Platformu çağrısıyla Alsancak’ta Dünya
Kadınlar Günü eylemi yapıldı.
22 Mart 2021 - İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz
kampanya grubu Karşıyaka’da ses çıkarma eylemi yaptı.
20 Mart 2021 İstanbul Sözleşmesi kampanya grubu bir gece
kararnamesiyle fesh edilen İstanbul Sözleşmesi için Alsancak’ta
açıklama gerçekleştirdi
1 Temmuz 2021 - İstanbul Sözleşmesi Bizim diyen kadınlar
Alsancak’ta İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz Kampanya
Grubu ile eylem gerçekleştirdi.
17 Ocak 2022 - Çiğli Kadın Platformu, Aysel Tuğluk ve tüm hasta
mahpuslar için basın açıklaması gerçekleştirdi.
18 Şubat 2022 - İzmir Kadın Platformu’nun Karşıyaka İzban
önünde zamlara karşı “Geçinemiyoruz” basın açıklaması yapıldı.
8 Mart 2022 - İzmir Kadın Platformu ve Feminist Gece
Yürüyüşü’nde polis barikatları kadınlar tarafından aşıldı.
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KEMALPAŞA

08 Mart 2020 - 8 Mart dünya kadınlar gününü kutlamak için eski
Ecevit tesislerinde toplanıp merkeze yürüdük. Büyük bir coşkuyla
8 martı kutladık.
24 Temmuz 2020 - Hopa’lı Kemalpaşa’lı kadınlar #pınargültekin
ve katledilen tüm kadınlar isyanımızdır diyerek sokaklardaydı.
İstanbul sözleşmesinin kadınlar için yaşamsal önemini
vurgulayan kadınlar yürüyüşün ardından basın açıklamasıyla
eylemi sonlandırdı..
08 Mart 2021 - Birbirimizden güç almak, kadın dayanışmasını
büyütmek için K.paşa Blediyesi önünde buluştuk ve Hopalı
kadınlarla Hopa Meydanında bir araya geldik.. Ve sonrasında
Kemalpaşa Mor Mekanın açılışını yaptık.
20 Mart 2021 - İstanbul Sözleşmesi bir gece vakti nasıl feshedilir?
Hesap sormak için, hayatımız ve haklarımız için İstanbul
Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz. Diyerek K.paşa lı ve Hopalı
kadınlar hopa parkında bir araya geldik.
01 Temmuz 2021 - “İstanbul Sözleşmesi” bizim, “Vazgeçmiyoruz”
demek için Hopa’dan ortak bir ses yükseltmek için Eski hastene
önünden meydana yürüdük.

MERSİN

25 Kasım 2021 - Hopa ve Kemalpaşa’da kadınlar 25 Kasım Kadına
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele
Gününde erkek devlet şiddetine, ekonomik şiddete, yoksulluğa
karşı sokaktaydı.
25 Kasım 2020 - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
kapsamında Halkevci Kadınlar olarak Forum Meydanı’nda
yapılan basın açıklamasına katılım sağlandı.
12 Şubat 2021 - Halkevci Kadınlar olarak, Özgecan Aslan’ın
katledilişinin 6. yılında Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda
gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık.
5 Mart 2021 - Halkevci Kadınlar olarak, 8 Mart’a giderken Mersin
Kadın Platformu’nun düzenlediği kadın buluşmasına katılım
sağlandı.
8 Mart 2021 - Halkevci Kadınlar olarak Feminist Gece
Yürüyüşü’ne katılım sağlandı.
16 Haziran 2021 - İstanbul Sözleşmesi Nöbetinin 10. Haftasında
kadın buluşmasına katılım sağlandı.
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19 Haziran2021 - “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”
basın açıklamasına katılım sağlandı.
25 Kasım 2021 - Halkevci Kadınlar olarak, Kadına Yönelik Şiddetle
Mücadele Günü’nde Kadın Platformu tarafından gerçekleştirilen
yürüyüşe katılım sağladık.
11 Aralık 2021 - Garibe Gezer için Kadın platformu tarafından
yapılan basın açıklamasına katılım sağladık.

SAMSUN

8 Mart 2022 - Kadınlar ve LGBTİ+ lar Feminist gece yürüyüşüne
katıldı.
25 Kasım 2020 - Kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele
günü kapsamında saat 18.00’da Eski Vergi Dairesi önünde
gerçekleşen eyleme katılım sağlandı.
14 Şubat 2021 - günü her hafta yaptığımız kavram atölyesinin
konusunu “Flört Şiddeti” olarak belirledik. Karma bir
şekilde şiddetsiz sevgi koşullarını konuşacağımız atölyemizi
gerçekleştirdik.
8 Mart 2021 - 8 Mart günü Eski Vergi Dairesi önünde yapılacak
Dünya Kadınlar Günü yürüyüşüne katılım sağlandı.
25 Kasım 2021 Samsun Kadın Dayanışması’nın çağrısıyla kadınlar
bugün saat 18’de şiddete karşı yürüyor! Eski vergi dairesi önünde
buluşuldu.

SİVAS

8 Mart 2022 - Her sene olduğu gibi bu sene de bütün isyanımızla,
dansımızla, ıslıklarımızla Çiftlik Caddesi boyunca yürüdük.
Yaşasın kadın dayanışması, yaşasın 8 Mart!

25 Kasım 2020 - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü
kapsamında Hacı Bektaş vakfı ile ortak basın açıklaması
gerçekleştirdik.
8 Mart 2021 - Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Hacı Bektaş Veli
vakfı ile ortaklaşa program gerçekleştirdik.
25 Kasım 2021 - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü
kapsamında şube olarak kadın üyelilerimizin çalışmaları sonucu
kent meydanında basın açıklaması gerçekleştirdik.
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TARSUS

8 Mart 2020 - Halkevci Kadınlar Tarsus Kadın Platformu ile
Yarenlik Alanı’nda sokaktaydı.
8 Mart 2021 - Halkevci Kadınlar Tarsus Kadın Platformu ile birlikte
Yarenlik Alanında yürüyüş ve etkinlik düzenledi.
1 Temmuz 2021 - İstanbul Sözleşmesi’nin iptal edilmesi ile ilgili
Halkevci Kadınlar Tarsus Kadın Platformu ile birlikte Yarenlik
Alanında eylem yaptı.
17 Kasım 2021 - Tarsus ‘ta bir paketleme fabrikasında iş
cinayetinde yaşamını yitiren Ula Kerem için Tarsus Kadın
Platformu ile basın açıklaması düzenlendi.
25 Kasım 2021 - Halkevci Kadınlar Tarsus Kadın Platformu ile
birlikte Yarenlik Alanı’nda sokaktaydı.

TRABZON

8 Mart 2022 - Dünya Kadınlar Günü’nde Halkevci Kadınlar,
Tarsus Kadın Platformu ile birlikte Yarenlik Alanı’nda yürüyüş ve
açıklama yaptı.
8 Mart 2020 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebi ile Trabzon
Demokratik Kadın Platformu’nun düzenlemiş olduğu etkinliğe
katılım sağlandı.
25 Kasım 2020 - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası
Dayanışma ve Mücadele Günü’nde Trabzon Demokratik Kadın
Platformu’nun düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katılım
sağlandı.
8 Mart 2021 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 8 Mart
günü Meydan Park’ta Trabzon Demokratik Kadın Platformu’nun
düzenlemiş olduğu basın açıklamasına katılım gösterildi.
25 Kasım 2021 - 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü sebebiyle Trabzon
Demokratik Kadın Platformu’nun çağırıcısı olduğu basın
açıklamasına Halkevi kadın üye ve dostları tarafından katılım
sağlandı.
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EKOLOJİ

MÜCADELESİ

Rant kanalını yaptırmayacağız!
2011 yılından bu yana ısıtılıp ısıtılıp gündeme getirilen ve Türkiye’deki siyasal
çatışmanın somut ekonomik projelerinden biri haline gelen “Kanal İstanbul”a karşı mücadele 2019 yılı sonunda projenin yeniden gündeme gelmesi ve
ÇED raporunun kabul edilmesi üzerine hız kazandı. Rant kanalı projesi
büyük bir ekolojik yıkım projesi, İstanbul kadar başta Marmara bölgesi
olmak üzere bütün ülkeyi hem deniz ekosistemi açısından hem iklim
açısından etkileyecek dev bir yıkım projesi. Sadece doğanın değil kültürün, tarihin, projenin yapılacağı bölgede yaşayan halkın yıkımı da
anlamına gelen bir proje. Ancak elbette sadece bundan ibaret değil.
Tayyip Erdoğan’ın 2011 seçimleri öncesi sermayeye rant vaadi olarak
açıkladığı “çılgın proje” bugün ekonomik darboğazda olan ülkemizde
kamu kaynağını halkın yararına değil AKP’yle büyüyen şirketlerin kasasına aktarmanın ve bu şirketler için ekonomik bir canlanma yaratmanın projesi. Rant kanalı aynı zamanda Erdoğan iktidarının simgesi
haline gelen bir siyasal proje. Bu ekonomik ve siyasal rant projesine
karşı 2019 sonundan itibaren güçlü bir mücadele sadece İstanbul’da
değil ülkenin dört bir yanına yayılarak örgütleniyor. 100’den fazla kurumun bir araya gelerek kurduğu Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu
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İstanbul’un 39 ilçesinde örgütlenerek, Ekoloji Birliği ve Türkiye’deki bütün ekoloji örgütleriyle ilişki kurarak, toplantılarla, sokak eylemleriyle,
sosyal medya çalışmalarıyla rant kanalına karşı mücadele ediyor.
Halkevleri olarak Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun kuruluşunun hem içerisinde örgütlü olduğumuz ekoloji ve kent örgütlerini sevk
ederek hem de kendi örgütümüzle doğrudan parçası olduk. 26 Aralık
2019’da kurulan koordinasyon öncelikle projenin ÇED raporuna itiraz
eylemi düzenledi. Ardından İstanbul’un çeşitli ilçelerinde kitlesel insan
zinciri eylemleri yapıldı. Kanal güzergahında yürüyüşler gerçekleştirildi. Pandemi koşullarında sosyal medyaya taşınan mücadele kısa süre
sonra yeniden sokakta devam etti. 2020 yılı başından bu yana Ya Kanal
Ya İstanbul Koordinasyonu içerisinde İstanbul’un ve Marmara bölgesinin ölüm fermanı olan bu projeye karşı direniyoruz. İstanbul halkının
büyük çoğunluğunun karşı çıktığı bu projede AKP iktidarı hala somut
bir adım atmadı ancak Kanal yapılacağı bölgenin inşaat faaliyetlerine
açılması, “Yenişehir” denilen rant şehri için arazilerin birer birer satışa
çıkarılması söz konusu. Son aylarlar “rant kanalına da rant şehrine de
hayır” diyerek çalışmalar devam ediyor.
Ya kanal ya İstanbul! Ya kanal ya Türkiye
“Kanal İstanbul”a karşı kurumlar bir araya geldi - 26 Aralık 2019
Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla Halkevleri’nin de içerisinde olduğu 100den fazla demokratik kitle örgütü, siyasi parti, çevre ve
kent örgütü Kanal İstanbul projesine karşı bir araya geldi. İstanbul’un
su kaynaklarını, tarım alanlarını, tarihi kültürel varlıklarını, deniz ekosistemini, mahallelerini, köylerini yok edecek bu projeye karşı İstanbul
çapında bir koordinasyon oluşturulması ve bir an önce fiili mücadeleye
başlanması kararı alındı. Halkevleri bu koordinasyona katıldı.
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu kuruldu – 30 Aralık 2019
Kanal projesine karşı mücadele edecek koordinasyon kendini “Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu” olarak deklare etti. İlk iş olarak Çevresel Etki Değerlendirme Raporuna itiraz etme eylemi organize edildi.
Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar’da bilgilendirme stantları – 1 Ocak 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu 1 Ocak günü Kadıköy, Beşiktaş ve
Avcılar’da stantlar açarak kanal projesiyle ilgili İstanbulluları bilgilendirdi. Projenin ÇED raporuna karşı itiraz dilekçeleri topladı.
İstanbul’da ve Türkiye’nin çeşitli şehirlerinde ÇED raporuna itiraz – 2 Ocak 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, “Kanal İstanbul” ÇED raporuna
itirazın son gününde Beşiktaş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde
basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada “İtirazlarımız dilekçelerle
son bulmayacak. Bu yıkımı, İstanbul’a ihaneti durdurabiliriz. Ya Kanal
Ya İstanbul diyenleri birlikte yola çıkmaya çağırıyoruz” denildi. ÇED
raporuna itirazlar aynı gün ve öncesinde Türkiye’de birçok çevre mücadelesi verilen şehirde uzun dilekçe kuyrukları oluşturularak yapıldı.
Ekoloji Birliği’nin de çağrısıyla Artvin’den İzmir’e birçok kentte “Kanal

107

İstanbul”un ÇED raporuna itiraz edildi.
“Kanal İstanbul” Çalıştayı’na katılım – 10 Ocak 2020
Halkevleri temsilcileri İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği
“Kanal İstanbul Çalıştayı”na katıldı.
Avcılar, Beşiktaş ve Kadıköy’de bildiri dağıtımları – 11 Ocak 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu Avcılar, Beşiktaş ve Kadıköy’de bildiri dağıtarak “katıl Kanal projesini birlikte durduralım” dedi.
Çılgın projeye karşı Küçükçekmece Lagünü kıyısında insan zinciri – 12 Ocak 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu ve Avcılar Kent Konseyi’nin çağrısıyla Kanal projesinin tehditi altında olan Küçükçekmece Lagünü’nün
Avcılar ve Küçükçekmece kıyısında insan zinciri oluşturuldu. İnsan zinciri eylemi Küçükçekmece tarihi köprüsü üzerinde yapılan basın açıklamasıyla bitirildi. Açıklamanın ardından bölgede yaşayanlar söz aldı.
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Sarıgazi’de insan zinciri – 18 Ocak 2020
Sarıgazi Halkevi’nin de içinde bulunduğu Ya Kanal Ya İstanbul Sarıgazi’nin çağrısıyla Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde Kanal projesine karşı
insan zinciri kuruldu. Konuşmalarla Sarıgazi halkına “Kanal İstanbul”a
neden karşı çıkıldığı anlatıldı.
Ya Kanal Ya İstanbul 3.bölge toplantısı – 19 Ocak 2020
Kanal projesine karşı 3.bölgede bulunan ilçelerde Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonları kurmak amacıyla Sefaköy Kültür Merkezi’nde geniş
katılımlı bir halk toplantısı yapıldı. Avcılar, Esenyurt, İkitelli ve Bahçelievler
Halkevleri üyeleri toplantıya aktif katılım sağladı.
Üç bölgede eş zamanlı bilgilendirme çalışmaları – 25 Ocak 2020
Kanal projesinin İstanbul halkına ve bütün ülkeye maliyetinin anlatıldığı “Kanal’ın faturası” bildirileri Kadıköy, Beşiktaş ve Avcılar’da yaygın
olarak dağıtıldı.
Beşiktaş’ta itiraz dilekçeleri; Kanal’a Değil Depreme Bütçe – 28 Ocak
2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın
(ÇŞB) “Kanal İstanbul”un imar planlarında altlığını hazırlamak için İstanbul ili Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni
Plan’ında yaptığı değişikliğe itiraz etmek için Beşiktaş’ta bulunan ÇŞB
İl Müdürlüğü önünde toplandı. Elazığ’da yaşanan depreme dikkat çekilen açıklamada, Kanal projesinin olası İstanbul depreminin yaratacağı
yıkımı büyüteceği söylendi.
İki deniz arasında Kanal olmaz yürüyüş olur – 2 Şubat 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu “iki deniz arasında Kanal olmaz yürüyüş olur” diyerek “Kanal İstanbul”un yok edeceği Sazlıbosna
köyünden Şamlar köyüne kadar bir yürüyüş gerçekleştirildi. Köy merkezlerinde bölge
halkıyla sohbet edildi. “Kanal İstanbul”a karşı birlikte mücadele çağrısı yapıldı.
Bakırköy koordinasyon toplantısı – 3 Şubat 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Bakırköy Koordinasyonu’nu kurmak amacıyla Bakırköy’de toplanıldı. İlçede yapılacak çalışmalar planlandı.
Kadıköy’de Kanal’a karşı insan zinciri – 7 Şubat 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu Kanal projesine karşı Kadıköy Bahariye Caddesi’nde polisin engelleme çabasına rağmen meşaleli insan
zinciri kurdu. Halkevleri üyeleri de kalabalık bir katılımla eylemdeydi.
Esenyurt broşür dağıtımı – 12 Şubat 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Esenyurt Koordinasyonu etkinlik çağrısı yapmak
ve Kanal projesiyle ilgili bilgilendirme yapmak amacıyla Yeşilkent’te
broşür dağıtımı yaptı.
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Esenyurt halk toplantısı – 15 Şubat 2020
Esenyurt Halkevi’nin de bileşeni olduğu Ya Kanal Ya İstanbul Esenyurt
Koordinasyonu “Kanal İstanbul Nedir Ne Değildir” konulu bir halk toplantısı düzenledi. Toplantıya jeofizik mühendisi, deprem bilimci Dr. Savaş Karabulut katıldı.
Yurttaş davasına çağrı – 15 Şubat 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu ve çeşitli ekoloji örgütlerinin çağrısıyla “Kanal İstanbul”la ilgili yapılan ÇED raporunun iptali için yurttaşların ve Türkiye’nin dört bir yanından ekoloji örgütlerinin katıldığı bir
yurttaş davası açıldı.
Rant kanalına karşı Halkevleri dava açtı – 16 Şubat 2020
Halkevleri Eş Genel Başkanı Nuri Günay adına rant kanalının alelacele
hazırlanan ve binlerce yurttaşın itirazına rağmen onaylanan ÇED raporuna karşı iptal talebiyle idare mahkemesine başvuru yapıldı.
Taksim Kavuşma Durağı eylemi – 22 Şubat 2020
İBB’nin Taksim Meydanı’nda kurduğu Kavuşma Durağı’nda “Kanal
İstanbul”la ilgili forum ve Bandista konseri yapılmasına polis izin vermeyip Kavuşma Durağı’nı kapattı. Bu durum Taksim Meydanı’nda Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu üyeleri tarafından alkışlarla ve sloganlarla protesto edildi.
Kartal broşür dağıtımı – 25 Şubat 2020
Kartal Halkevi’nin de bileşeni olduğu Ya Kanal Ya İstanbul Kartal Koordinasyonu pazar yerinde broşür dağıtımı yapıp 6 Mart’ta düzenlenecek bilgilendirme etkinliğine çağrı yaptı.
Bahçelievler broşür dağıtımı – 25 Şubat 2020
Bahçelievler Halkevi’nin de parçası olduğu Ya Kanal Ya İstanbul Bahçelievler Koordinasyonu Şirinevler Metrobüs köprüsünde rant kanalının
faturasını dağıttı. Şirinevler halkı “Kanal İstanbul”la ilgili bilgilendirildi.
Nurtepe Güzeltepe pazarında broşür dağıtımı – 27 Şubat 2020
Gültepe Halkevi’nin de parçası olduğu Ya Kanal Ya İstanbul Nurtepe-Güzeltepe Koordinasyonu Güzeltepe pazarında rant kanalının yol
açacağı yıkımla ilgili bilgilendirme çalışması yaptı.
Bahçelievler birlikte durduralım paneli – 28 Şubat 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Bahçelievler Koordinasyonu “Talan ve Rant Projesi
#Kanalİstanbul‘u Birlikte Durduralım” paneli düzenledi. Prof. Dr. Beyza
Üstün ve Dr. Savaş Karabulut panele konuşmacı olarak katıldı.
Beşiktaş broşür dağıtımı – 29 Şubat 2020
Beşiktaş Halkevi’nin de içinde olduğu Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu bileşenleri Beşiktaş Meydanı’nda “Kanal İstanbul”la ilgili bilgilendir
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me çalışması yaptı.
İstanbul 2.bölge “Kanal İstanbul”a karşı toplantı – 3 Mart 2020
İstanbul 2.bölgenin 12 ilçesine yayılan kanal koordinasyonları oluşturmak amacıyla
Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun
çağrısıyla bir örgütlenme toplantısı düzenlendi. Okmeydanı, Gültepe,
Sarıyer ve Beşiktaş Halkevleri toplantının aktif katılımcısı oldu.
Kadıköylüler “Kanal İstanbul”a karşı toplantı - 6 Mart 2020
Kadıköy Halkevi’nin de içinde bulunduğu Ya Kanal Ya İstanbul Kadıköy
Koordinasyonu’nu oluşturmak üzere Kadıköy evlendirme dairesinde
geniş katılımlı halk toplantısı yapıldı.
Deprem gerçeği paneli – 6 Mart 2020
Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinden Kartal Halkevi’nin de içinde
bulunduğu Ya Kanal Ya İstanbul Kartal Koordinasyonu “Kanal İstanbul
ve deprem gerçeği” başlıklı bir panel düzenledi. Panele Prof. Dr. Cemal
Saydam katıldı.
Kanal İstanbul’a karşı açtığımız davada bilirkişi ve keşif kararı verildi
– 19 Mayıs 2020
Rant kanalı projesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Raporu’nun iptal edilmesi ve yürütmenin durdurulması talebiyle 13 Şubat 2020 tarihinde açtığımız davada, mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararı aldı.
Abbasağa parkında forum – 7 Haziran 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu pandemi nedeniyle verilen uzun
bir aradan sonra sosyal mesafeyi koruyarak Abbasağa Parkı’nda toplandı. COVID19 sürecinde devam eden Corona fırsatçılığı, rant kanalı projesi
ve hukuksal mücadele üzerine yaşanan gelişmeler ve yapılacaklar konuşuldu.

111

Pandemide onlar rant biz yaşam peşinde – 12 Temmuz 2020
Pandemi boyunca hız kesmeyen “Kanal İstanbul” tartışmalarına sokaktan, kanal projesinden etkilenecek bölgelerden ses çıkarmak amacıyla
başlatılan “iki deniz arasında Kanal olmaz yürüyüş olur” eylemlerinin
ikincisi Küçükçekmece – Yarımburgaz Mağaraları arasında gerçekleştirildi. Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla yapılan
yürüyüş boyunca mahallelerde sohbetler edildi. Halkevleri üyeleri yürüyüşün örgütlenmesinde aktif görev aldı.
Rant Kanalı planlarına itiraz - 29 Temmuz 2020
Kanal güzergahındaki bölgenin imara açılması amacıyla hazırlanan
1/5000 ve 1/1000lik planlara Ataşehir’de bulunan Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (ÇŞB) İstanbul İl Müdürlüğü’nde itiraz edildi. Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla yapılan eylemde Halkevleri üyeleri de itiraz dilekçeleriyle ÇŞB’ye başvurdu.
Park forumu – 09 Ağustos 2020
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu rant kanalına karşı mücadelenin
nasıl devam edeceği gündemli Kadıköy’de forum düzenledi. Proje karşısında verilen mücadeleyle ilgili bilgi verilip, önümüzdeki sürecin planlaması yapıldı.
Sosyal medya eylemleri
Ülkemizde artık sosyal medya en önemli iletişim mecrası haline geldi. Rant kanalına
karşı mücadele ederken de sosyal medya oldukça etkin kullanılıyor. Ya Kanal Ya
İstanbul Koordinasyonu kurulduğu günden itibaren sosyal medyada çeşitli TT
eylemleri gerçekleştirdi. Özellikle pandemi döneminde kanal güzergâhındaki iki
tarihi köprünün taşınması proje ihalesine karşı yürütülen sosyal medya çalışması ve
videolu eylemler bu ihalenin maskeli ihale olarak ülkede gündem olmasını sağladı ve
ihale gerçekleştikten bir kaç gün sonra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit
Turhan›ın görevine son verildi.
Yeniköy Karaburun arası yürüyüş – 20 Eylül 2020
Rant kanalını durdurmak, İstanbul’u savunmak için Yeniköy’den Karaburun’a yürüyoruz diyerek duyurulan yürüyüşe, Arnavutköy Kaymakamlığı tarafından getirilen geniş kapsamlı yasağın ardından yürüyüş
için otobüs kalkış noktalarında buluşan Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu üyeleri İstanbul’un dört bir yanını eylem alanına çevirdi. Sabah erken saatlerde otobüslerin durudurulması sonucu; Kadıköy, Şişli,
Küçükçekmece, Avcılar ve Yeniköy’de çeşitli eylemler yapıldı.
Yaşam Torbaya Sığmaz – 31 Ekim 2020
YKYİ’nin de içinde olduğu yaşam savunucuları maden ve enerji şirketlerine sınırsız imtiyaz getirecek torba yasaya karşı bir dizi eylem başlattı. Bu kapsamda Kadıköy’de #YaşamHakkıTorbayaSığmaz eylemi
gerçekleştirildi.
İstanbul ve Doğa ile İnatlaşılmaz – 27 Mart 2021
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Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu Erdoğan’ın ve Bakanların kanal
projesini “inadına yapacağız” söylemleri üzerine İstanbul ve doğa ile
inatlaşılmaz diyerek Kadıköy Meydanı’nda bir eylem gerçekleştirdi. Eyleme bisikletli gruplar Bostancı sahilinden sürüş yaparak katıldı.
Kanal planlarına itiraz – 14 Nisan 2021
Su havzalarını, tarım alanlarını, ormanları yok edecek kanal ve Yenişehir projesi imar planlarına itiraz dilekçelerini vermek üzere Ya Kanal Ya
İstanbul üyeleri Ataşehir ÇŞB İl Müdürlüğü önünde eylem gerçekleştirdi.
YKYİ online forumlar devam ediyor – 2021
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu pandemi koşullarını da göz önüne
alarak toplantılarını online olarak 2021 kış ve bahar aylarında sürdürdü.
Avcılar’dan Küçükçekmece’ye bisikletli eylem – 5 Haziran 2021
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun çağrısıyla bir araya gelen yaşam savunucuları Tarihi Küçükçekmece Köprüsü’nde basın açıklaması
yaptı. Avcılar’da bisikletlerle bir araya gelen koordinasyon üyeleri Küçükçekmece’ye kadar pedal çevirdi.
Ya Kanal Ya Marmara – 18 Haziran 2021
YKYİ Koordinasyonu, Marmara Yaşasın Grubu ve Kadıköy Kent Dayanışması Marmara Denizi’ndeki Musilaj sorununa, Marmara’nın göz
göre göre ölüme sürüklenmesine ve hâlâ #RantKanalı’nda ısrar edenlere karşı Kadıköy Moda’daki İSKİ Arıtma tesisi önünde basın açıklaması
gerçekleştirdi.
Temel atma töreni öncesi bildiri dağıtımları – Haziran 2021
Sazlı dere geçiş köprüsünün kanal temeli diye duyurulması üzerine
YKYİ bileşenleri İstanbul’un çeşitli noktalarında kanala neden karşı olduklarını ve temeli atılacağı söylenen köprünün kanal İstanbul’la bir
bağlantısı olmadığını anlatan bildiriler dağıttı.
Temel atma töreni öncesi dev pankart – 25 Haziran 2021
Erdoğan’ın kanal temeli atıyorum diye duyurduğu bağlantı yolu köprüsünün temelinin atılacağı ve Erdoğan’ın tören düzenleyeceği alana bir
gün önce YKYİ üyeleri tarafından “ya kanal ya İstanbul” yazan dev bir
pankart asıldı.
Temel atma törenine karşı eylem – 26 Haziran 2021
Kanal İstanbul’un temelini atıyoruz diyerek duyurulan Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolu Sazlıdere geçiş köprüsünün temelinin Recep
Tayyip Erdoğan tarafından atılacağı saatlerde Ya Kanal Ya İstanbul
Koordinasyonu Bakırköy Meydanı’nda basın açıklaması yapıp törenin
yapılacağı yere yürüyüş yapmaya çalıştı. Yürüyüş polisin bariyerleri ve
müdahalesiyle engellendi. Kanal töreni diye duyurulanın köprü temeli
olduğu bütün ülkede gündem oldu.
Türkiye yanıyor, Önlem alın eylemi – 5 Ağustos 2021
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Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun da içinde olduğu İstanbul’daki
kent, doğa ve ekoloji örgütleri yaşam alanlarını, ağaçları, toprağı, suyu
ve canlı yaşamını savunan herkesi iktidarın yangınlara acil aktif müdahale edilmesini sağlamak için harekete geçmeye çağırdı.
Ataşehir Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü’nde planlara itiraz – 13 Ağustos
2021
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, Kanal İstanbul projesinin değiştirilen planlarına itiraz etmek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Yapılan basın açıklamasının ardından itiraz dilekçeleri teslim edildi.
Afetlere karşı önlem alınsın – 18 Ağustos 2021
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu’nun da katkısıyla İstanbul Emek ve
Demokrasi Güçleri Beşiktaş meydanından “Ne sel ne yangınlar hepsi
afet değil cinayet!” eylemi gerçekleştirildi. Eylemde “Kanala ayrılacak
bütçe ile yangın filosu alın, depreme dayanıklı konut üretin, selin yaralarını sarın” denildi.
Yenişehir projesine karşı yüz yüze forum - 27 Ekim 2021
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu bir süre ara verdiği yüzyüze toplantılara özellikle Yenişehir projesini de hedef alan çalışmalar başlatmak üzere yeniden başladı.
TOKİ ihaleleri iptal edildi – 20 Aralık 2021
“Yenişehir”beton projesi kapsamında yapılan ve kanal manzaralı diye
pazarlanan yapılan TOKİ ihaleleleri imar planlarına yapılan ihaleler ve
YKYİ’nin yarattığı kamuoyu sayesinde iptal oldu.
Şahintepe rant kanalına karşı halkı toplanıyor – 16 Şubat 2022
Beton Kanal için Başakşehir Şahintepe mahallesindeki arsalar, belediye ve bakanlık tarafından parçalara bölerek rant yaratılmaya çalışılıyor. Buna karşı Şahintepe halkı yaşam alanına sahip çıkmak, davalar
açmak için toplantılar yapmaya başladı.
Köylüler Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü önünde – 16 Mart 2022
Yeniköy ve Sazlı Bosna’dan köylüler Kanal ve Yenişehir imar planlarına
itirazlarını yeniden dile getirmek için, yerlerinden edilmemek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nün Halkalı’daki hizmet binası önünde toplantı. Yapılan açıklamanın ardından dilekçelerini teslim
etti. Bu kanal güzergâhındaki köylerde yaşayanların doğrudan yaptığı
ilk toplu eylem oldu.
Bilirkişi keşfi çağrı eylemi – 19 Mart 2022
“İstanbul’un betonlaşmasına izin vermeyeceğiz! Beton Kanal’ın bilirkişi
keşfi öncesi sokağa çıkıyoruz.” diyerek Kadıköy Meydanı’nda yoğun kar
yağışı altında kalabalık bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
ÇED iptal davasında bilirkişi keşfi – 24 Mart 2022
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Kanal ÇED raporuna karşı açılan davalara ortak bilirkişi keşif günü
verilmesi üzerine, dava tarafları olarak Bağcılar’daki idare mahkemesi
önünde toplanıldı. Halkevleri olarak hem kendi davamızın takibi hem
de YKYİ’nin açtığı yurttaş davası için adliyedeydik. Mahkeme heyetinin usulsüz
işlem yapması üzerine bilirkişi keşfi bütün dava tarafları tarafından protesto edildi.
Ardından kanal güzergâhında yok olma tehlikesi altındaki Yarımburgaz mağaraları önünde mahalle halkının katılımıyla bir açıklama yapıldı.
İstanbul’u savunanları değil, beton kanalı yapanları yargıla- 14 Nisan 2022
Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu üyesi MYK üyemiz Rüya Kurtuluş
hakkında “İki deniz arasında kanal olmaz yürüyüş olur” eyleminin yasaklanması üzerine gerçekleştirdiği konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret davası açıldı. Davanın ilk duruşmasında Çağlayan Adliyesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
Kazdağlarına Dokunma/Çanakkale
11 Ocak 2020- 18 Ocak 2020- 2019 yılında Kirazlı’da başlayan altın madenciliğine karşı Her Yer Kazdağları direnişinin bir eylemi olan “Kazdağları İçin El Ele” eylemine katıldık.
1 Şubat 2020- 8 Şubat 2020- Kazdağları İçin El Ele eylemine katıldık.
8 Şubat 2020- Geniş katılımlı “Kazdağları mücadelesinin sürdürülme
biçiminin değerlendirmesi” toplantısına katıldık.
2 Mart 2020- 7 aydır süren Kazdağları nöbetinde yaşam savunucularına
kesilen para cezalarına karşı Çanakkale Orman Genel Müdürlüğü önünde basın
açıklaması gerçekleştirildi.
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3 Mart 2020- Nesko maden işçilerinin direnişinin 7. Gününde direnişçilere destek ziyareti yapıldı.
5 Haziran 2020- Dünya Çevre Günü’nde Kirazlı’da Alamos Gold ve Doğu
Biga Madencilik’in işgal ettiği alana ziyaret gerçekleştirdik.
14 Haziran 2020- Kirazlı’daki direnişin nöbet alanına ziyaret gerçekleştirildi. Burada, gelen doğa savunucularıyla “direnişin devamını nasıl
sağlayabiliriz?” konulu bir tartışma yaptık.
27 Haziran 2020- El Ele eylemine katıldık.
25 Temmuz 2020- Kazdağları direnişinin 1. Yılında, direnişçiler ve destekçileriyle Golf Çay Bahçesi’nde İskele Meydanı’na yürümek üzere
buluştuk. Yürüyüş günü valiliğin hukuka aykırı bir şekilde aldığı, geriye
dönük eylem yasağı almasıyla eyleme polis müdahale etti, Halkevi üyeleri ve Kazdağları direnişçileri gözaltına alındı.
22 Eylül 2020- Halilağa bakır madeni projesi için yapılacak olan ÇED
toplantısına katılım sağlandı. Direnişçiler ve Halkevi üyeleri bu toplantıda neden bakır madeni projesi istemediğini dile getirdi.
22 Eylül 2020- 425 gündür nöbet tutulan Kirazlı nöbet alanı jandarma
tarafından tahliye edildi. Saat 18.00’da Truva Atı önünde basın açıklaması yapıldı.
3 Ekim 2020- Kazdağları İçin “El Ele” eylemine destek sunduk.
29 Ekim 2020- Kazdağları’nda tuttuğumuz nöbetin kazanımı olarak,
Alamos Gold 1 yıldır işgal ettiği Kazdağları’nı terk etti.
Doğayı ve Yaşamı Savunuyoruz
21 Ekim 2020- Jeotermal Santrale karşı direnen ve bu yüzden yargılanan Hacıbektaşlı köylülerinin yargılandığı davanın Salihli’de görülen
duruşmasına ve devam eden duruşmalara katılım sağladık.
31 Ekim 2020- Hatay- “Yaşam Hakkı Torbaya Sığmaz!” demek için, Antakya Köprübaşı’ndaydık. Geleceğimizin bir avuç müteahhit, maden ve
enerji sermayedarı tarafından yok edilmesine izin vermeyeceğiz.
Ocak 2021- Bartın- Gölbucağı mahallesinde Bartın Belediyesi tarafından yok edilen asırlık bir dişbudak ağaç ile tescil ve koruma altına
alınması için yaptığımız başvurularımız sonucunda Bartın Üniversitesi
ve Karabük Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun görüşüyle 2 adet
dişbudak ağaç tescillenerek anıt ağaç olarak koruma altına alındı. Yok
edilen asırlık anıt ağacı kesenlerin işlediği suçun takipçisi olacağımızı
açıkladık.
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25 Şubat 2021- Manisa- Caferbey’de katı atık tesisine karşı doğasına
sahip çıkan halkın aleyhine asılsız iddialar ile açılan dava için Salihli Adliyesi’nde basın açıklaması yapıldı.
19 Mart 2021- Adana- “İklim krizini durduralım, yaşamı savunalım!” diyerek gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldık.
1 Nisan 2021- Muğla- Akbelen Ormanı’nda YK Enerji’nin zeytin ağaçlarını
kesmesi üzerine EGEÇEP Gençlik Meclisi’nin çağrısı ile Alsancak’ta basın
açıklaması yapıldı.
05 Nisan 2021- Manisa- Caferbey’de mahkeme heyetinin yapacağı keşif için bilirkişi mera alanına geldi. Caferbey köylüleri mahkeme keşfine
katıldı.
12 Nisan 2021- Artvin- Rize İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın Liman İnşaatı
nedeniyle Eskence Vadisi’nde açmak istediği taşocağına karşı kurulan
nöbet çadırına Hopa Halkevi Şube Yöneticisi arkadaşlarımızla ziyaret
gerçekleştirdik.
13-14 Nisan 2021- Artvin- Rize İkizdere’de taşocağına ve Kılıçkaya’da
HES’e karşı halkın açtığı davaların bilirkişi incelemesine katıldık.
25 Nisan 2021- Artvin- Rize İkizdere’de taşocağına karşı direnenlere
yapılan sert müdahale edilmesi, direnenlere destek olmak için Doğu
Karadeniz Halkevleri olarak İkizderedeydik. Devam eden günlerde köylülere yapılan her müdahalelerde direnenlere desteğimiz devam etti.
7 Mayıs 2021- Bartın Amasrada termik santral istemiyoruz videosu hazırlayark paylaştık: “Termikçi Hattat Sen Kaybettin: Pılını Pırtını Topla
ve Git! Amasra’da Termik Santral İstemiyoruz! Yıllardır Bartın ve Amasra
halkı bunu söylüyor, bunu istiyor. Hattat Holding, milyonluk tazminat
davalarına karşın Bartın halkına dava da açılsa, iktidarın tüm güçleriyle de saldırılsa biz buradayız, mücadeleye devam edeceğiz. Başaramayacaksınız!”
17 Mayıs 2021-İzmir- “Çeşme Turizm ‘Talan Projesi’ne karşı İzmir Emek ve
Demokrasi Güçleri’nin çağrısı ile Cumhuriyet Meydanı’nda kitlesel basın
açıklaması yapıldı.
13 Temmuz 2021-Bursa- Bursa Su Kolektifi’nin düzenlediği «havadan sudan
sohbetler» forumunda buluştuk.
8 Ağustos 2021-Bursa- Kirazlıyayla köyünde halk tarafından düzenlenen
dayanışma toplantısındaydık. İdare mahkemesinin hukuka ve bilime aykırı kararına
Danıştay’dan durdurma kararı çıktı. Maden genişletme çalışmalarına karşı hep
beraber mücadele etmeye devam edeceğimizi belirttik.
9 Ağustos 2021-Bursa- Turizm Teşvik Kanunu değişikliklerini kabul etmiyoruz diyerek Bursa Su Kolektifi ile, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde basın açıklamamızı gerçekleştirdik.
10 Ağustos 2021- Orman yangınları- Genel Başkanımız Nebiye Mert-
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türk orman yangınları ile ilgili yerinde inceleme yapmak üzere Manavgat’a gitti. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’le bir görüşme
gerçekleştirildi. Ardından yangından etkilenen köylere ziyaret yapıldı.
11 Ağustos 2021- Muğla- Genel Başkanımız Nebiye Merttürk ve İzmir
Halkevleri uyelerimizle Akbelen Ormanı’nda direnen İkizköylüleri ziayret
ettik.
15 Ağustos 2021- Ankara- Yangınlar karşısında yaşamdan yanayız,
bir aradayız! 15 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da Ankara’da Kurtuluş
Parkı’nda Ankara Kent ve Ekoloji Ağı tarafından düzenlenen etkinliğe
katıldık. Polis ablukasına rağmen basın metni okundu: Cengizlere, Limaklara, Alamoslara karşı yaşamı savunmaya devam edeceğiz!
15 Ağustos 2021- Bolu- Büyük bir çevre katliamı yaratacak Bolu güney
çevre yolu projesini dostlarla birlikte engelledik.
3 Eylül 2021- İstanbul- İstanbul Beykoz Kirazlı mevkilerinde 111 bin metrekare
orman alanı imara açan proje gündeme geldiğinde kamuoyunun tepkisini çekmişti.
Orman alanının yok edilerek yapılamaya çalışılan villa, AVM ve iş merkezi projelerine
karşı yaşam savunucuları daha öncesinde itiraz dilekçeleri toplamış ve İBB Planlama
Müdürlüğü’ne iletmişti. Yaşam savunucularının itiraz dilekçelerine ve kamuoyunda
gündeme gelmesiyle oluşan tepkilere rağmen projenin temelleri atıldı.
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Beykoz Çevre Dayanışması ve Beykoz Kent Dayanışması’nın çağrısıyla
yaşam savunucuları bir kez daha eylemdeydi. Beykoz Merkez Meydan’da bir araya gelen yaşam savunucuları olarak basın açıklaması
yaptık.
26 Ekim 2021- İzmir- Çeşme Turizm Projesi’ne karşı İzmir Mimarlık Merkezi’nde Emek ve Demokrasi Güçleri olarak basın toplantısı yapıldı.
30 Ekim 2021- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile TED Üniversitesi arasında Kurtuluş Parkı’na ilişkin protokol imzalanması üzerine parkı piyasacı
dönüşüme maruz bırakmanın Ankara halkının zaten sınırlı sayıda olan
nefes alma alanlarını daha da daraltacağını söyleyerk bilgilendirici
açıklamalarda bulunduk
14 Kasım 2021- Bartın- Gölbucağı mahallesinde bulunan ağaçlar Bartın
Halkevi’nin girişimleri sonucu yok edilmekten kurtuldu, tescillenen ve
koruma altına alınan 141 ve 101 yaşlarındaki dişbudak ağaçların “ANIT
AĞAÇ” tescil tabelaları yerlerine yerleştirildi. Asırlık ağaçların biri, salgın süreci fırsat bilinerek, Haziran 2020 tarihinde Bartın Belediyesi
tarafından yok edilmişti. Anıt ağacı kesen Bartın Belediye başkanı hakkında suç duyurusu yapmak üzere hazırlıklar yapıldı.
10 Aralık 2021- İzmir- EGEÇEP çağrısı ile “Avcılığın sporu, turizmi olmaz”
diyerek Alsancak’ta basın açıklamasına katıldık.
22 Eylül 2021-Bursa- Bursa Su Kolektifinin “Siz bitti deseniz de müsilaj
bitmedi bitmiyor” çağrısıyla bugün Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde yapılan basın açıklamasına katıldı. Basın açıklamasının
ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yazılı dilekçeler vererek,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Müsilaj Eylem Planı” adı altında kurduğu 3 aylık sürecin gidişatını sorduk.
1 Nisan 2022- Burhaniye- “Zeytinime dokunma!” mitingini köyleri dolaşarak örgütledik.
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HALKEVLERİ

HUKUK
DAİRESİ

Takip edilen toplumsal davalar
10 Ekim Ankara Katliamı davası: 10 Ekim Ankara Katliamına ilişkin
Ankara 4. ACM’de görülen, Halkevlerinin katılan olduğu davada,
tutuklu 19 sanık yönünden 3 Ağustos 2018 tarihinde karar verildi.
Kamusla sorumlulukla ilgili hiçbir. Karara karşı Halkevleri adına istinaf başvurusu yapıldı. İstinaf başvurusunun reddi üzerine karar
karşı temyiz başvurusu yapılmış olup dosyanın temyiz incelemesi
devam etmektedir.
Yakalanan sanıklar yönünden verilen kararla birlikte firari sanıklar yönünden dosya tefrik edilmiş, sanıklardan Erman Ekici hakkında örgüt yöneticiliği ve insanlığa karşı suç kapsamında açılan
dava da bu dosya ile birleştirilmiştir. Halkevleri adına davaya katılma talebi sunulmuş olup dava takip edilmektedir.
Soma Katliamı Davası: Soma Davası’nda yerel mahkemenin verdiği kararın patron Can Gürkan’ın aralarında bulunduğu 4 sanık
yönünden Yargıtay tarafından bozulması akabinde Akhisar Ağır
Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen yargılamalarına hukuk dairemiz avukatları tarafından katılım sağlanmış, davada sanıkların
sorumluluklarının kaza olarak nitelendirilemeyeceği cinayet olduğu ifade edilmiş ise de sanıklara göstermelik cezalar verilerek ve
kamu görevlileri yargılanmadan dosyanın üzeri kapatıldı. Her şeye
rağmen yasal süreçler dairemiz avukatlarında takip edilmektedir.
Metin Lokumcu Davası: 23 Aralık 2020 tarihinde Metin Lokumcu
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davası Hopa’dan güvenlik gerekçesiyle ilk duruşmasından bir gün
önce Trabzon’a kaçırılmış, dairemiz avukatları, Lokumcu Ailesinin
avukatlığını üstlenerek davayı etkin bir şekilde takip etmektedir.
Trabzon’da Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamaya
farklı illerden katılım sağlayan dairemiz avukatlarınca yapılan itirazlar sonucu dosya Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden başlamış,
yargılamada sanık polis memurlarının ifadelerinin tamamlanması beklenmektedir. Davanın bir sonraki duruşması 1 Temmuz 2022
tarihinde görülecektir.
Kanal İstanbul Davası: Talan projesi olan kanal İstanbul Projesine
karşı Halkevleri adına projenin hukuka aykırılıkları ifade edilerek
iptal davası açılmıştır. Dava açan diğer demokratik kitle örgütlerinin de katılımı ile yapılan keşfe dairemiz avukatlarınca katılım
sağlanmıştır. Mahkemenin nihai kararı beklenmektedir.
İstanbul Sözleşmesi Davası:
28 Nisan ve 7 Haziran’da Danıştay’da görülen İstanbul Sözleşmesi
davası farklı illerden bir çok dairemiz avukatınca takip edildi.
Halkevleri Hukuk Dairesi’nin Yaptığı/Katıldığı Açıklamalar
Çoklu Baroya Karşı Eylemdeydik: Baroların bölünmesine karşı Haziran 2020-Temmuz 2020 tarihleri arasında illerde gerçekleştirilen
eylemlere ve Ankara’da yapılan eylemlere Türkiye genelinde katılan
bir çok hukuk dairesi avukatlarının da katılımı ile aktif katılım
sağladık.
Tehlikedeki Avukatlar Günüde Eylemdeydik: Tehlikedeki Avukatlar Günü nedeniyle Ankara Sıhhiye Adliyesi önünde yapılacak basın açıklamasına katılım sağladık. Eylem polis tarafından müdahale edildi.
Katledilen Avukat Ersin Arslan için İstanbul Anadolu Adliyesi’nde Eylemdeydik: Üyelerimizin de aralarında bulunduğu avukatlar 18 Mart
2021 tarihinde görevinin başında katledilen genç meslektaşımız Ersin Arslan›ın
anısına İstanbul Anadolu Adliyesinde gerçekleştirilen eyleme katıldık.
Gezi Davasına Kararına Karşı Geziyi Savunmak İçin Ankara Adliyesi Önündeydik: 26 Nisan 2022 günü Gezi Davasında verilen kararları protesto etmek için Ankara Adliyesinde düzenlenen avukat
eylemine Dairemiz üyelerince de katılım sağladık.
Gözaltı ve Dava Takipleri:
3 Şubat 2020/Ankara- Başkentgaz’ın Kızılay aracılığıyla vergi
121

kaçırmasını protesto etmek isteyen Ankara muhalefetine polis saldırdı.
Aralarında Halkevcilerin de bulunduğu gözaltıların takibi sağlandı.
Polis, Ankara Emniyeti Güvenlik Şube Müdürlüğüne giden meslektaşlarımızı içeri almamaya çalıştı. Ankara Barosu Avukat Hakları
Merkezi vasıtasıyla durum tutanak altına alındı. Engelleme çabalarına rağmen gözaltına alınanlarla görüşme sağlandı ve ifade işlemlerinin ardından tüm gözaltılar serbest bırakıldı.
1 Mayıs 2020/İstanbul- 1 Mayıs münasebetiyle Taksim’e çıkan İstanbul Şube Başkanımız Cihan Uyanık’ın da aralarında olduğu
dört üyemiz darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı işlemi neticesinde
ifadeleri alınan üyelerimizin tümü serbest bırakıldı.
1 Mayıs 2020/Ankara- Pandemi gerekçe gösterilerek 1 Mayıs eylemlerinin yasaklamasına karşı üyelerimiz Ankara’daki Madenci
Anıtı önünde etkinlik gerçekleştirdiler. Üye ve yöneticilerimize sokağa
çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle yazılan idari para cezalarına itiraz edildi. İtirazımız sonucunda cezaların iptaline karar
verildi.
12 Haziran 2020/Ankara- ABD’de yaşanan ve George Floyd’un hayatını kaybettiği olay üzerine ırkçı saldırıları protesto için ABD Büyükelçiliği önüne giden on iki üyemiz işkence edilerek gözaltına
alındı. Gözaltı takibi tarafımızca gerçekleştirildi.
25 Eylül 2020/Ankara – Pandemi dönemi örgün eğitimde yaşanan
sorunlara ilişkin; nitelikli eğitim alma hakkına yönelik hazrılanan rapor Milli
Eğitim Bakanlığına sunulmaya gidilirken dilekçe verme işlemi polis tarafından
engellenmiştir. Genel Başkan dahil altı Halkevi üyesi gözaltına alınmıştır.
Soruşturma süreci takip edilmektedir. Ayrıca haksız gözaltı işlemine ilişkin suç
duyurusu yapılmış olup takibi tarafımızca yapılmaktadır.
22 Ekim 2020/Salihli- Jeotermal Santrala karşı yaşam nöbeti tutan bu nedenle saldırıya uğrayan Hacıbektaşlı köylüleri hakkında
dava açıldı. Davanın ilk duruşması 22 Ekim 2020 tarihinde görüldü.
Davada henüz karar verilmemiş olup hukuki süreç takip edilmektedir.
24 Ekim 2020/Ankara- Halkevleri’nin “Yaşamak istiyoruz” eylemine yapılan polis müdahalesi sırasında üçü Hukuk Dairesi üyemiz yirmi
dört Halkevci darp edilerek gözaltına alınmıştır. İnsanca bir yaşam
talebini haykıran üyelerimiz aynı gün serbest bırakılmış olup eyleme ilişkin ceza davası sürmektedir.
25 Ekim 2020/Eskişehir- “Yaşamak istiyoruz” kapmanyası kapsamında basın açıklaması yapmak isteyen ikisi dairemiz üyesi yedi
Halkevci, Eskişehir Halkevi Şubesinden çıktıkları esnada hukuka aykırı
bir biçimde gözaltına alınmışlardır. Basın açıklaması engellemelere rağmen
gerçekleştirilmiş, gözaltına alınanlar akşam saatlerinde serbest bırakılmışlardır.
Üyelerimiz hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet iddiasıyla açılan davada
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üyelerimizin beraatine karar verildi.
13 Ocak 2021/Adana- “Yaşamak İstiyoruz” afişleri nedeniyle üyemiz adına belirlenen idari para cezasına itiraz ettik. İtirazımız sonucunda itirazın kabulüne karar verildi.
İki üyemiz hakkında belirlenen idari para cezasına itirazımızın reddi üzerine
Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptık.
14 Ocak 2021/Adana- Mustafa Özenç anması ile ilgili olarak aralarında Adana Halkevinden üyelerimizin de olduğu kişilere karşı
açılan dava dairemiz avukatlarınca takip edilmiştir. Herkes ilk duruşmada beraat etmiştir.
29 Ocak 2021/Artvin- Artvin Halkevince yapılan İhsan Hacımuratoğlu anmasına kolluk müdahalede etmiş ve üyelerimize maske
ve mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle idari para cezası yazılmıştır. İdari para cezalarına itiraz edilmiştir. İtirazların reddi üzerine üyelerimiz adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda
bulunulmuştur.
2 Şubat-5 Şubat 2021/Ankara- Ankara’da Boğaziçi Direnişi eylemlerinde aralarında Halkevcilerin ve dairemiz üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi 2 Şubat ve 5 Şubat 2021 tarihlerinde gözaltına
alınmış, sürecin hukuki takibi dairemizce gerçekleştirilmiştir. Her
iki tarihte gözaltına alınanlar arasında dairemiz üyeleri de yer almaktadır. Ankara Emniyeti, sosyal medya paylaşımlarıyla alenen
halka yalan söylemiş, avukatların uzun saatler boyunca müvekkilleriyle görüştürülmemelerine rağmen böyle bir durum olmadığına
ilişkin algı yaratmak istemiştir. Konuya ilişkin sosyal medya hesaplarımız üzerinden süreç aktarımı gerçekleştirilmiştir.
11 Şubat 2021/İstanbul- Boğaziçi eylemlerinde gözaltına alınanların serbest bırakılması talebiyle Çağlayan Adliyesinde basın
açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan üyelerimiz hakkında İstanbul Valiliğinin yaptığı açıklama ile ilgili olarak suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca gözaltına alınan dokuz üyemize
ilişkin süreç de tarafımızca yürütülmüştür.
Ev hapsi talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 Halkevci ve onların
gözaltına alınmasını protesto ettikleri için gece evleri basılarak
gözaltına alınan 3 Halkevci adli kontrolle serbest bırakıldı.
12 Şubat 2021/Bursa-Boğaziçi eylemlerine destek ve sonrasındaki
hukuksuz gözaltılarla karşı basın açıklaması yapmak isteyenlerden 21 kişi hukuksuzca gözaltına alınmıştır. Halkevcilerin de aralarında olduğu gözaltıların takibi sağlanmıştır.
8 Mart 2021/Ankara- YKY’den çıkan Kız Çocuk Hakları, Erkek Çocuk
Hakları ve Asi Kızlara Uykudan Önce Hikayeler kitapları hakkında kitaplarda
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yer alan fotoğrafların müstehcen olduğu ve 15. maddenin eşcinselliği özendirdiği
iddiası ile toplatma kararı verilmişti. Bu hukuksuz karara karşı dairemiz üyesi
Mehmet Ümit Erdem’in açtığı davanın duruşmasına katılım sağlanmıştır.
Ocak- Mart 2021 / İstanbul- Ocak-Mart 2021 arası dönemde gerçekleşen Boğaziçi eylemleri sırasında çok sayıda gözaltı takibi
yapıldı. İçlerinde Halkevleri üyesi pek çok işinin yer aldığı davalarda müdafi olarak görev alındı.
2 Nisan 2021/İstanbul- Boğaziçi Direnişine destek verdikleri için
tutuklanan Anıl’ı, Şilan’ı ve yargılanan üniversite öğrencilerini savunmak için Halkevleri Hukuk Dairesi olarak Anadolu Adliyesindeydik.
2 Nisan 2021/Eskişehir- Eskişehir’de “Yaşamak İstiyoruz” dedikleri için yargılanan Halkevcileri savunmak için Eskişehir Adliyesindeydik.
7 Haziran 2021/Ankara- “İstanbul Sözleşmesi Yaşatır!” eyleminde
gözaltına alınan, aralarında üyelerimizin de olduğu 33 kadının duruşması öncesi toplanan kadınlara müdahale edilmiştir. Müdahalenin ardından aralarında üyelerimizin de olduğu kadınlar gözaltına alınmıştır. Gözaltı takibi ile birlikte duruşma da takip edilmiştir.
Ankara’nın Dikmen semtinde 5 Temmuz 2021 tarihinde bildiri dağıtımı esnasında gözaltına alınan öğrencilerin takip işlemleri için
Gasp Büroya giden Dairemiz üyeleri saatlerce içeri alınmadı, öğrenciler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.
25 Haziran 2021/Eskişehir- 23 kez adli ve idari makamlara başvurmasına rağmen 11 Ekim 2019’da eski eşi tarafından satırla sokak
ortasında öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın katili hakkında 3. Ağır
Ceza Mahkemesinde görülen davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza
Dairesince haksız tahrik indirimi uygulanarak ceza 24 yıla indirildi.
Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesinde idarenin kusurlu olduğundan
hareketle İçişleri ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlıkları aleyhine maddi ve manevi tazminat talebiyle Eskişehir 2. İdare Mahkemesi’ne dava açıldı. İdarenin kusuru olmadığı gerekçesiyle dava
mahkemece reddedildi.
2021/Eskişehir- Pandemi yasakları kapsamında tekel bayilere
getirilen içki satış yasağına karşı müvekkilimiz Deniz Öztürk’ün
menfaatinin ihlal edilmesi sebebiyle Çanakkale 1. İdare Mahkemesinde Çanakkale Valiliği İl Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararının
iptali için dava açtık. Çanakkale’de görülen davanın duruşmasına
katıldık. 1 yılı aşkın sürede sonuçlanan davada hukuka aykırı bu
idari işlemin iptaline karar verildi.
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2021/Eskişehir- Deniz Öztürk’ün tekel büfesine gelen kolluk kuvvetlerinin Umumi Hıfzıssıhha Kanuna aykırı hareket ettiği kestiği
900 lira idari para cezasını Çanakkale 2. Sulh Ceza Hâkimliğine
başvurarak iptal ettirdik. Çanakkale 2. Sulh Ceza Hakimliği ‘idari para
cezasının dayanağı olan olayın kanunda bahsi geçen yasak veya zorunlulukları
getiren tedbirlerden olmadığı kanaatine varıldığı’ gerekçesiyle itirazı kabul etti.
2021/Eskişehir- Eskişehir’de, öldürülerek parçalara bölünen Irak
uyruklu Sally Ali Challab Al-Abbood’un cinayet şüphelisi olarak
tutuklanan Amjed Mohsin Mohammed’in ve diğer sanıkların yargılandığı dava Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülüyor. Bu
sürecin içinde Eskişehir Barosu Kadın Komisyonu üyeleri olarak
müdahil durumdayız. Kayıp cesedin bulunması, davanın açılması için Sally’in ailesiyle dayanışma içindeyiz, kamuoyu oluşturmak
amacıyla birçok kez basın açıklaması yapılmasına katkı sunduk.
Aile üyeleri ile düzenli görüşüyoruz.
2021/Eskişehir- Odunpazarı Belediyesi işçisi, Halkevi üyesi Ali
ÇAKIR’ın sosyal medya paylaşımlarından ötürü üyesi olduğu Belediye-İş Sendikası yönetimi tarafından sendika baş temsilciliği
görevinden alınması işleminin iptali için Eskişehir 2. İş Mahkemesinde dava açtık. Ali Çakır, baş temsilcilik görevinden alındıktan
sonra başka yere sürüldü. Dava sürecini yakından takip ediyoruz.
30 Haziran 2021/Eskişehir- 1. Eskişehir Onur Yürüyüşü engellendi.
Valilik yasağı, polisin kent merkezini abluka altına alması sebebiyle yürüyüş gerçekleştirilemedi. Onur yürüyüşü öncesi hazırlık
yapan LGBT+’ların bulundukları cafeler basıldı. Ciddi hak ihlallerinin yaşandığı Onur Yürüyüşü sırasında polis şiddeti sonucu 20
kişi gözaltına alındı.
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla 15 LGBTİ+ hak savunucusu ve bir gazetecinin yargılandığı dava Eskişehir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Yargılama beraatla sonuçlandı. Onur Yürüyüşü ve sonrasındaki
gelişmeler, duruşma öncesi ve sonrasında yapılan basın açıklamaları aktivistlerle birlikte örgütlendi.
25 Ekim 2021/Mersin- Mersin Nükleer Karşıtı Platform’un Fukuşima Nükleer Felaketi’nin 10’uncu yıl dönümünü anmak ve nükleer
santralin zararlarına dikkat çekmek amacıyla 11 Mart’ta Akkuyu Nükleer Güç Santrali›nin yapıldığı yerde yapmak istediği basın açıklaması
ile ilgili, aralarında üyelerimizin de olduğu kişiler hakkında açılan davanın
Mersin’de görülen talimat duruşmasına katılım sağladık. Devam eden yargılama
sonunda tüm platform üyelerinin beraatine karar verildi.
16 Ocak 2022/Eskişehir- “Geçinemiyoruz zamlar geri alınsın”
pankartı asılan Eskişehir Halkevi’nin bulunduğu kata Emniyet
Müdürlüğünün gece yarısı vinç getirilerek pankart söküldü. Şube
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binasının kent merkezinde bulunması ve pankartın asıldığı yerin
binlerce insanın her gün geçtiği bir konumda olması sebebiyle
zamlar konusundaki tartışmaların grupları karşı karşıya getireceği iddiasıyla ertesi gün Kabahatler Yasası uyarınca şubeye en üst
sınır olan 18.000 TL idari para cezası tebliğ edildi. Bu cezanın iptali için Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesine yaptığımız itiraz yerinde
görüldü, para cezası iptal edildi.
12 Şubat 2022/Eskişehir- Zamlar geri alınsın konulu halk yürüyüşü kolluk tarafından engellendi, polis barikatı önünde hak ihlalleri
yaşandı. Çeşitli kurum temsilcileri, yurttaşlar ve 3 avukat hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefetten soruşturma açıldı. Görevlerini
kötüye kullandıkları, temel hak ve hürriyetlerin kullanımını hukuksuzca engelledikleri iddiasıyla 19 Şubat günü Eskişehir Valiliği ve
Emniyet Müdürlüğüne bağlı görevli amir ve memurlar hakkında
suç duyurusunda bulunuldu. Adliye önünde basın açıklaması yapılarak yaşanan hak ihlalleri kamuoyuna duyuruldu.
25 Şubat 2022/Salihli- Caferbey’de katı atık tesisine karşı doğasına sahip çıkan yurttaşlar aleyhine açılan ceza davasının 25 Şubat’ta Salihli’de görülen duruşması takip edildi.
1 Mart 2022/Ankara- Ankara Batıkent’te iki kadının yardım istemesi üzerine tacizcileri uyaran ve öldürülen Haydar Can Kılıçdoğan’ı katledenlerin yargılamalarına 1 Mart 2022 tarihinde başlandı. Devam eden ceza davası Dairemiz avukatlarının da aralarında
olduğu avukatlarca takip edilmekte.
1 Mayıs 2022 / İstanbul - 1 Mayıs öncesi ve 1 Mayıs sürecinde içinde
Halkevcilerin de bulunduğu gözaltıların takibi yapıldı, davalarında müdafi olarak görev alındı.
1 Mayıs 2022/Eskişehir- 1 Mayıs çalışmaları öncesinde sokaklarda
afişleme çalışması yapan Halkevi üyelerine kesilen para cezaları
hakkında yaptığımız itirazların reddedilmesi üzerine AYM bireysel
başvuru yolu izlendi. Bireysel başvurular değerlendirme aşamasında.
11 Mayıs 2022/Eskişehir- Anadolu Fest’i yasaklayan ve ardından
kentte 14 günlük etkinlik yasağı getiren Eskişehir Valiliği kararına
karşı Eskişehir 2. İdare Mahkemesinde 11 Mayıs’ta dava açtık. Yürütmenin durdurulması istemini reddeden mahkemenin bu kararını itirazen Bursa Bölge İdare Mahkemesine taşıdık, süreç devam
ediyor.
Eskişehir- Gerici faşistlerce Odunpazarı’ndaki hukuk bürosu silahla basılan meslektaşımız Av. Heval Yıldız Karasu ile dayanışma
içinde olduk. Eskişehir 6. Asliye Ceza mahkemesinde görülen duruşmalarına
katıldık. Ankara ve İstanbul’dan gelen diğer meslektaşlarla birlikte izlediğimiz
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duruşmalardan sonra adliyede basın açıklaması yaptık. Giderek tırmandırılan
mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelen resmi ve sivil saldırılara
karşı iktidarı eleştiren ve meslektaş dayanışmasını yükselten tutumun geliştirilmesi çabası içinde olduk.
Hukuk dairemiz avukatları üyelerimiz hakkında ağırlıkla 2911 sayılı
kanuna muhalefet ve muhalefeti bastırmak üzere açılmış olan diğer pek çok davayı Türkiye genelinde sürdürmeye devam etmektedir. Davaların olumsuz sonuçlanması durumunda üyelerimiz
adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapılmaktadır.
Halkevi üyeleri dışında haklarını savundukları gerekçesiyle devlet şiddetine maruz kalan, gözaltına alınan, hakkında dava açılan, yurtlarından atılan, bursları kesilen kişilerin hukuk süreçlerine
destek olunmakta, bulunduğumuz illerde hukuk örgütleriyle ortak
süreçler takip edilmektedir.
Kadına, çocuklara yönelik şiddet/istismar ile ilgili olarak Halkevlerine yapılan başvurular üzerine hukuki destek sağlanmakta, kadın örgütleriyle birlikte dava takipleri yapılmaktadır.
2021-2022 / Manisa - Manisa Salihli’de Caferbey ve Hacıbektaşlı
köylerinde yapılmak istenen ve doğayı talan ve ranta açan JES
Projelerine Valiliğin verdiği birden fazla ÇED Gerekli Değildir raporlarına karşı iptal davaları açtık, davaların duruşmalarını takip
ettik.
Broşür/Bilgilendirme çalışmaları
5 Kasım-8 Kasım 2020/İzmir- İzmir’de yaşanan deprem üzerine Halkevleri
Hukuk Dairesi olarak 5 Kasım – 8 Kasım 2020 tarihlerinde çadır alanları
dolaşılmış ve mağdurlara hasar tespit raporlarına ilişkin idari ve hukuki yollarla
ilgili bilgilendirme gerçekleştirilmiştir.
22 Kasım 2020/İstanbul- Esenyurt Halkevinde Av. Eren Can’ın katılımıyla işçilerin çalışma yaşamında karşılaştıkları sorunlar ve
pandemi günlerinde yaşadıkları hak gaspları üzerine söyleşi gerçekleştirilmiştir.
19 Mart 2021/İstanbul- DİSK Enerji-Sen Genel Başkanı Süleyman
Keskin ve Dairemiz üyesi Çağan Yazıcı’nın katılımıyla Esenyurt
Halkevinde Kod 29 ile işten çıkarmalar üzerine etkinlik gerçekleştirilmiştir.
8 Haziran 2021/Ankara- Keçiören Halkevinde dairemiz üyesi Av.
Yıldıray Çıvgın, Dev Sağlık İş Ankara Bölge temsilcisi Özgür Bozkurt’un katılımıyla “Cod-29 nedir, nasıl mücadele ederiz” başlıklı
etkinlik gerçekleştirilmiştir.
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Açılan Davalar/Suç Duyuruları
Başkentgaz ve Kızılay Yetkilileri Hakkında Suç Duyurusu- 3 Şubat 2020
Hukuk Sekreterimiz Sercan Aran, eş genel başkanımız Dilşat Aktaş ve MYK üyemiz Mustafa Eberliköse, Başkentgaz ve Kızılay ile
ilgili 3 Şubat 2020 tarihinde suç duyurusunda bulundular.
Hukuka Aykırı Yasaklama Kararı Alanlar Hakkında Suç duyurusu- 18 Şubat 2020
Ankara Valiliği, milli güvenlik ve kamu düzeninin bozulduğu gerekçesiyle Mamak Halkevi tarafından şube içinde gerçekleştirilecek
Grup Yorum ile dayanışma etkinliğini yasakladı. Hukuka aykırı kararda imzası olanlar aleyhine suç duyurusunda bulunuldu.
Ajanlaştırma Girişimine Karşı Suç Duyurusu- 4 Eylül 2020
İstanbul’da iki Halkevleri üyesi aranarak kaymakamlığa çağırılmış
ve burada kendilerine ajanlık teklifinde bulunulmuştur. Konuya
ilişkin olarak dairemizce suç duyurusunda bulunulmuştur.
Polis Müdahaleleri Hakkında Suç Duyuruları
22 Ocak 2021 tarihinde Tehlikedeki Avukatlar Gününde Ankara
Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirmek istemiş, polis pandemi bahanesiyle engellemeye çalışmıştır. Üyelerimizin de
aralarında olduğu avukatlar darp edilmiştir. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
2 Şubat-5 Şubat 2021 tarihlerinde Ankara’da Boğaziçi Direnişi eylemlerine saldıran ve saldırı talimatı verenler hakkında üyelerimiz
adına suç duyurusunda bulunulmuştur. Verilen takipsizlik kararlarının kesinleşmesi üzerine üyelerimiz adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmuştur.
Recep Tayyip Erdoğan Hakkında Suç Duyurusu-3 Haziran 2022
Genel Başkanımız Nebiye Merttürk, Tayyip Erdoğan’ın Gezi Direnişine katılanlar hakkında hakaret ve nefret içerikli söylemleri
hakkında suç duyurusunda bulunduk.
Eskişehir Halkevi olarak adliye önünde basın açıklaması yapıldı.
Açıklamanın ardından halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hakaretler savuran Erdoğan hakkında dairemiz avukatlarınca suç
duyurusunda bulunuldu.
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BİREYSEL BAŞVURU SONUÇLARI
Ekonomik kriz ile ilgili Halkevleri’ne ait bildiriyi dağıtan üyemize
verilen idari para cezasıyla ilgili ifade özgürlüğünün suç ve cezaların kanuniliği ilkesinin ihlal edildiğine karar verildi. (Başvuru Numarası: 2019/16868)
Anayasa değişikliği ile ilgili Halkevleri’ne ait bildiriyi dağıtan üyemize verilen idari para cezasıyla ilgili ifade özgürlüğünün ve ihlal
edildiğine karar verildi. (Başvuru Numarası: 2017/35546)
Reyhanlı katliamı ile ilgili Halkevleri’nin çağrısı üzerine düzenlenen
basın açıklamasında polisler tarafından darp edilen üyelerimizle
ilgili yaptığımız başvuruda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ve toplantı özgürlüğünün ihlal edildiğine karar
verildi. (Başvuru Numarası: 2015/17962)
Hopa olaylarını protesto gösterisi sırasında işkenceye maruz kalan üyelerimizle ilgili yaptığımız başvuruda insan haysiyetiyle
bağdaşmayan muamele yasağının ihlaline karar verildi. (Başvuru
Numarası: 2016/557)
Ethem Sarısülük’ün cenaze töreni sırasında darp edilen üyelerimizle ilgili yaptığımız başvuruda insan haysiyetiyle bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine karar verildi. (Başvuru Numarası: 2018/2830)
Anayasa değişikliği ile ilgili Halkevleri’ne ait bildiriyi dağıtan üyemize verilen idari para cezasıyla ilgili ifade özgürlüğünün ve ihlal
edildiğine karar verildi. (Başvuru Numarası: 2018/687)
Anayasa değişikliği ile ilgili Halkevleri’ne ait bildiriyi dağıtan üyemize verilen idari para cezasıyla ilgili ifade özgürlüğünün ve ihlal
edildiğine karar verildi. (Başvuru Numarası: 2017/22304)
Dairemizce de takip edilen Soma Davasına ilişkin olarak 9 Mart
2020 tarihinde AYM, kamu görevlileri hakkında soruşturma izni
verilmemesi nedeniyle yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti.
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KURULUŞ

YILDÖNÜMÜ

ETKİNLİKLERİMİZ
Halkevleri 88. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
22 Şubat 2020- Halkevleri’nin 88. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
kapsamında İstanbul Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen etkinlikte Halkevleri Basın Sanat ve Dayanışma Ödülleri
verildi. Verilen ödüllerin bu yılki teması “Hakikatin Peşinde” oldu.
Ödüller halkın haber alma hakkını savunanlara, adalet peşinde
koşanlara, baskılara rağmen hakikati dile getirmekten çekinmeyenlere verildi.
Sunuculuğunu oyuncu Emre Canpolat’ın yaptığı gecede siyasi parti ve kitle örgütü temsilcilerinin de yer aldığı kalabalık bir
davetli grubunun katıldı. Törende şu isimlere ödül verildi: Gazeteci Çiğdem Toker, Cumartesi Anneleri adına Zübeyde Tepe, Tele
1’deki programlarıyla bilinen gazeteci Murat Taylan, 10 Ekim
Barış ve Dayanışma Derneği adına Mehtap Sakinci Coşgun, Suruç Aileleri İnisiyatifi adına Ali Saadet, Jülide Kural, toplumsal
davaların mahkeme salonu çizerleri Murat Başol ve Zeynep
Özatalay, Bülent Şık, Şule Çet İçin Adalet Komisyonu adına Neslihan Duran, Çorlu Tren Katliamı Davası Aileleri adına Mısra Öz
Sel, Evrim Ağacı, tutuklu Diyarbakır Belediye Eş Başkanı Adnan
Selçuk Mızraklı, oyuncu Berkay Ateş, Evrensel gazetesinden Fatih
Polat ve BirGün gazetesinden İbrahim Aydın, Taksim Dayanışması sözcüsü Mücella Yapıcı, gazeteci yazar Ercüment Akdeniz, Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni Ali Topuz, Adalet Nöbeti adına
Avukat Türkan Yılmaz, Yeni Yaşam gazetesi okur temsilcisi Hüse130

yin Aykol, DİSK AR adına Deniz Beyazbulut.
Ödül töreninin ardından Emin İgüs davetlilere bir dinleti verdi.
- Şubelerimizin tamamında kuruluş yıldönümü etkinlikleri yapıldı.
Halkevleri 89. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
20 Şubat 2021- Halkevleri’nin 89. Kuruluş yıldönümü etkinliği için
şube yöneticileri ve üyeleri tarafından vidolar yayınlandı.
21 Şubat 2021- Halkevleri 89. Kuruluş Yıldönümü etkinliği pandemi nedeniyle online bir etkinlikle kutlandı. Etkinlikte 2021 yılı
basın, sanat ve dayanışma ödülleri verildi. “Dayanışma İyileştirir,
Yaşatır” sloganıyla düzenlenen etkinliği Emre Canpolat’ın sundu.
Gecede, İlkay Akkaya, Mustafa Özarslan, Praksis, Feryal Öney, Haluk Tolga İlhan ve Praksis sahne aldı.
2021 yılı basın, sanat ve dayanışma ödülleri pandemi direnişi
sürdürenlere ve direnişe ses olanlara gitti. Evrensel’den Eylem
Nazıler, ANKA’dan Tamer Arda Erşin, Anayurt’tan Demet Aran,
BirGün gazetesi adına Yaşar Aydın, Mezopotamya Ajansı, Can
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TV’den Özge Erdoğan, Deutsche Welle’den Burcu Karakaş, Fox
TV’den Nazlı Yerebasmaz, Artı TV’den Dilek Dindar, Halk TV’den
Gül Gündüz ve Sendika.Org’dan Vecih Cuzdan ve Murat Bay’a
basın ödülü verildi.
Dayanışma ödülleri ise pandemi ile mücadelede yaşamını yitiren Prof. Dr Cemil Taşçıoğlu ve tüm hekimler şahsında TTB adına
Vedat Bulut, Devrimci Sağlık Sendikası üyesi Reyhan Karadeli,
SES Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey, Dr. Çağhan Kızıl,
Boğaziçi Dayanışması, Gülistan İçin Adalet Komisyonları, Cargill
direnişçileri, İSİG Meclisi adına Murat Çakır, Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Pelin Buzluk ve Solfasol TV’ye verildi.
Pandemide yaşanan her şeyi çizgileri ile hafızalara kazıyan, “Sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için karalıyorum” diyen Aslı Alpar’a
da sanat ödülü verildi.
-Bütün Halkevleri Şubelerinde kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlendi.
Halkevleri 90. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri
14 Ocak 2022- İstanbul- Kartal Halkevi, 90. yıl etkinlikleri kapsamında Hasan Ali Yücel Kültür Merkezinde “Söyleyecek ve yapacak çok şeyimiz var!” sloganıyla Metin & Kemal Kahraman konseri düzenledi.
19 Şubat 2022- 10. Halkevleri Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri
sahipleriyle buluştu: “Dünden yarına geleceğe yürüyoruz”
Halkevleri’nin Basın, Sanat, Dayanışma Ödülleri Töreni, İstanbul
Şişli Cemil Candaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir törenle
sahiplerini buldu. 90. Kuruluş Yıldönümü Etkinlikleri kapsamında
verilen ödüllerin bu yılki teması “Dünden yarına geleceğe yürüyoruz” oldu. Ödüller halkın haber alma hakkını savunanlara, adalet
peşinde koşanlara, baskılara rağmen hakikati dile getirmekten
çekinmeyenlere verildi.
Açılış konuşmasını Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı Hasan Pulat yaptı. Sunuculuğunu oyuncu Emre Canpolat’ın yaptığı gecede
siyasi parti ve kitle örgütü temsilcilerinin de yer aldığı kalabalık
bir davetli grubu katıldı.
Törende ödül verilenler: BirGün gazetesi yazarları Bahadır Özgür
ve Timur Soykan, Gazeteci Faik Akgün, ENAG adına Veysel Ulusoy, Fox Haber muhabiri Beril Ötkan, DokuzSekiz muhabiri Fatoş
Erdoğan, Evrensel muhabiri Meltem Akyol, Diken muhabiri Canan Coşkun, Tele 1 muhabiri Hazal Güven, Yeni Yaşam Gazetesi
muhabiri Hicran Urun, İlhan Sami Çomak, yönetmen Nazmi Karaman, Şenyaşar ailesi, Boğaziçi bileşenleri, EGEÇEP, gazeteci Nedim
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Türfent, Film-Koop, Validebağ Gönüllüleri ve Validebağ Savunması,
İstanbul Sözleşmesi Kampanya Grubu.
Saat 21.00’i gösterdiğinde “Zamlar geri alınsın” talebiyle günlerdir yapılan ışık kapama eylemi salonda yapıldı.
İstanbul Sözleşmesi Kampanya Grubu’na ödülü verilirken salondaki tüm
kadınlar sahneye davet edildi.
Ödül töreninin ardından Erdal Güney sahne aldı. Gecenin sunuculuğunu
oyunculuk hayatına 1996’da Mersin Halkevi’nde başlayan Emre Canpolat
yaptı.
20 Şubat 2022- 90. Kuruluş Yıl Dönümünü Halkevleri Genel Merkezi önünde kutladık. Genel Merkez binamız önünde dostlarımızla buluştuk. Genel Başkanımız ve Genel Sekreterimizin yaptığı
açıklamaların ardından etkinliğimiz Halkevi binasında devam
etti. Konuşmalarda halkın hakları ve demokrasi mücadelesi geleneğinin oluşturduğu onurlu görevin sürdürülmeye devam ettirildiği, eşitlik ve özgürlük mücadelesinden bir adım geri adım atılmayacağı vurgulandı. Etkinlikte söz alan kurum temsilcileri ortak
mücadeleye ve dayanışmaya vurgu yaptı. Şair ve fotoğrafçı Mehmet Özer şiirleriyle katkı sunduğu etkinlik müzik dinletisiyle sona
erdi.
- Bütün Halkevi Şubelerinde kuruluş yıldönümü etkinlikleri düzenlendi.
FESTİVALLER
İşçi Filmleri Festivali
1-7 Mayıs 2020- 15. Uluslararası İşçi Filmleri Festivali, “Evde Kalamayanlara” mottosu ile 1 ile 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak sinemaseverlerle buluştu. 14 yıldır ara vermeden her yıl
mayısın ilk haftasında izleyicilerle buluşan festival, bu yıl salgına
rağmen sokağa çıkmak zorunda bırakılan işçi ve emekçilerin yaşamına dikkat çekmek için mücadele etti.
1-9 Mayıs 2021- 16’ncısı düzenlenen Uluslararası İşçi Filmleri Festivali (İFF), dünyadan ve Türkiye’den emekçilerin, işsizlerin, kadınların, LGBTİQ+’ların, gençlerin mücadelesini anlatıyor ve yaşanılan haksızlık ve adaletsizlikler “Hangi Kadraja Sığar” diye sordu.
Pandemi koşulları nedeniyle geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çevrimiçi (online) düzenlenen festival 1-9 Mayıs tarihleri arasında 38
filmi seyirci ile buluşturdu.
1-8 Mayıs 2022- 17. İşçi Filmleri Festivali İstanbul ve Ankara’da ile
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buluştu. Festival bu yıl hem sinema salonlarında hem de çevrimiçi olarak seyirciyle buluştu.
İstanbul ve Ankara etaplarının ardından 17. İFF, 2022 sonuna kadar
Türkiye’nin birçok ilinde düzenlenecek.
Artvin/Kemalpaşa Halk Festivali
2020- Festival pandemi nedeniyle gerçekleştirilemedi
14-15 Ağustos 2021- 16. Kemalpaşa Halk Festivali’nin 16’ncısı 14-15
Ağustos’ta yoğun yağışa rağmen gerçekleştirildi. Doğanın talan
edilmesine, çayda sömürüye, faşist baskılara karşı mücadele
eden Kemalpaşalılar, “Karanlığa uzanan ellerimiz bir gün aydınlık
sabahlar getirecek” diye seslendi.
Kemalpaşalıların kolektif emeğiyle 16’ncısı düzenlenen Kemalpaşa Halk Festivali kapsamında tiyatro gösterileri, konserler ve söyleşiler düzenlendi.
Festivalin ilk günü Kemalpaşa Halkevi önünden başlayan festival
yürüyüşü ve ardından meydanda sahnelenen sokak tiyatrosu ile
başladı. İlk gün akşam düzenlenecek olan konserler ise yoğun yağış nedeniyle iptal edildi.
Festivalin ikinci gününde Sendika.Org yazarı Ferda Koç ve Gazete Duvar yazarı Hakkı Özdal’ın katılımıyla düzenlenen “Rejimin
Krizi ve Geleceği” konulu panele yoğun ilgi gösterildi.
İkinci gün akşamında da yağışlar devam etmesine rağmen Nurevşan Kırçicek, Berkay Emre Avcı, Yusuf Aydın, Onurcan Çelik ve Ufuk Yılmaz sahne aldı. Yoğun yağışa rağmen festival alanında yüzlerce
kişi şarkılara eşlik etti. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da horonlarla kapandı.
İstanbul Sarıgazi Halk Festivali
20 Eylül 2020- Pandemi nedeniyle festival programını iptal eden
Sarıgazi Halk Festivali Tertip Komiyesi, “Bizler festivalimizi gerçekleştiremesek de Festival Komitesi olarak bu birlikteliğin ilk
tohumlarını attık. Önümüzdeki süreçte de birlikte olacak daha
güçlü etkinlikler, festivaller örgütleyeceğiz” dedi
11 Eylül 2021- Sarıgazi’de demokratik kitle örgütleri ile Sarıgazi
halkı tarafından 2014’ten beri her yıl düzenlenen Sarıgazi Halk
Festivali, Sancaktepe Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.
Yasağa tepki olarak festival alanı da olan Demokrasi Caddesi
girişinde Sarıgazi Halk Festivali Hazırlık Komitesi’nin çağrısıyla toplananlar basın açıklaması yaptılar. Açıklamada güvenlik
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gerekçelerinin yalnızca muhaliflerin etkinlikleri olduğunda gündeme geldiğine dikkat çekildi. Açıklamanın ardından Grup İsyan
Ateşi ezgileriyle sahne aldı.
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