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TBMM’de görüşülen Torba Yasa’daki hak kayıplarına 
karşı Türkiye’nin 81 ilinden Ankara’ya gelen DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB üyelerine polis tazyikli su, 

cop ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın Mısır halkının demokratik hakkı 
olarak gördüğü protesto hakkı, Ankara’da emekçilere 
tanınmadı.

Torba Yasa’daki hak kayıplarına karşı 1 Şubat 2011’den 
itibaren 81 ilden yürüyüş başlatan DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB üyeleri 3 Şubat 2011 tarihinde sabah saatlerin-
den itibaren Ankara’da oldular. Güvenlik güçleri, birçok 
yerde şehir dışından gelenlerin Ankara’ya girmesine izin 
vermedi. Mühendis, mimar ve şehir plancıları da TMMOB 
önünde toplanarak, Kurtuluş Parkı’na yürüdüler ve diğer 
emek-meslek örgütü üyeleriyle buluştular.

Emekçilere değişik siyasi partiler ve örgütler destek ve-
rirken, polisin Kızılay, Kolej Kavşağı ve TBMM civarında 
havadan ve karadan yoğun önlem aldığı gözlendi. Ankara 
Valiliği ve İçişleri Bakanı Beşir Atalay’ın eylemi “yasa dışı” 
ilan etmesi nedeniyle Emniyet Müdürlüğü çevre illerden 
ve İzmir’den getirdiği çevik kuvvet polisleri ve panzerlerle 
Kurtuluş Parkı’ndan Meclis’e kadar bütün sokakları kapa-
tarak, barikat kurdu.

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, KESK Genel 
Başkanı Döndü Taka Çınar, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Eriş Bilaloğlu’nun önünde yer aldığı kortej, taleplerini içe-
ren pankart ve dövizlerle, “Hükümet istifa”, “AKP torbanı 
al başına çal”, “Genel grev, genel direniş” sloganları ile 
Kızılay’a doğru yürüdü. Emekçilerin önü Ziya Gökalp 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin Torba Yasa Protestosuna Sert Müdahale…

EMEKÇİLERE PROTESTO 
HAKKI TANINMADI

Caddesi ile Mithatpaşa Caddesi’nin kesiştiği noktada 
polis barikatı ile kesildi.
Yürüyüşe izin verilmemesi nedeniyle katılımcılarla po-
lisler arasında tartışmalar ve çatışmalar yaşandı. Polis, 
emekçilere gaz bombalarıyla müdahale ederken, emek-
çiler de yumurta ve pet şişelerle karşılık verdi. Emekçiler 
tepkilerini; “Barikat kalksın, yürüyüş başlasın”, “Torbaya 
girmeyeceğiz”, “Tayyip, gidişin mübarek olsun” slogan-
larıyla dile getirdiler. 
Ancak barikat, uzun bir bekleyişe ve girişimlere rağmen 
açılmadı. İşçi ve emekçilerin Meclis’e yürüme talebine 
polis; gaz bombaları, cop ve tazyikli suyla müdahale 
etti. Polisin sert müdahalesi sonucu aralarında sendika 
yöneticileri, milletvekilleri ve gazetecilerin de bulunduğu 
çok sayıda kişi fenalaştı. 
Müdahalenin etkisiyle emekçiler, Kolej Kavşağı’na doğru 
geri çekildi. Polisler, gaz bombaları ve panzer araçlarını 
kullanarak, emekçilerin üzerine yürüyüşü sürdürdü. 
Kolej Kavşağı’nda gruplarla polis arasındaki çatışma 
şiddetlendi.
Geri çekilen eylemcilere, polis Kurtuluş Parkı’nda gaz 
bombaları, bir yandan da tazyikli su kullandı. 
Sendikaların ve meslek örgütlerinin Torba Yasa’ya karşı ger-
çekleştirdikleri Meclis yürüyüşüne çevik kuvvet polisi yoğun 
gaz bombaları ve tazyikli sularla karşılık verince, Türkiye’nin 
başkenti Ankara’da savaş görüntüleri ortaya çıktı.
Torba Yasa’ya karşı DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafın-
dan düzenlenen eylemin polis tarafından engellenmesi 
üzerine 4 örgüt, akşam saatlerinde, Sakarya Caddesi’nde 
ortak bir açıklama yaptı. <




