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Boğaziçi eylemine sert müdahale: Polis yerlerde
sürükleyerek gözaltına aldı
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� eylemler�ne katıldıkları �ç�n tutuklu yargılanan arkadaşlarına
destek �ç�n Kadıköy’de eylem yapmak �steyen öğrenc�ler, pol�s�n sert müdahales�yle
karşılaştı. Pol�s, 30’dan fazla öğrenc�y� yerlerde sürükleyerek ve tartaklayarak
gözaltına aldı.

 

Facebook'ta paylaş (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.cumhur�yet.com.tr/haber/kad�koydek�-bogaz�c�-d�ren�s�ne-pol�s-mudahales�-cok-say�da-gozalt�-1824965)

WhatsApp (https://web.whatsapp.com/send?text="Boğaz�ç� eylem�ne sert müdahale: Pol�s yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı" - https://www.cumhur�yet.com.tr/haber/kad�koydek�-bogaz�c�-

E-posta (ma�lto:?subject=Boğaz�ç� eylem�ne sert müdahale: Pol�s yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı&body=Merhaba,%0A%0ACumhur�yet.com.tr'dek� bu l�nk� s�z�nle paylaşmak �ster�m:%0

Fotoğraf: Kurtuluş Arı

AKP’l� Prof. Dr. Mel�h Bulu’nun Boğaz�ç� Ün�vers�tes� rektörlüğüne atanmasının ardından
başlayan protestolar bugün de Kadıköy'de devam ett�
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başlayan protestolar bugün de Kadıköy de devam ett�.  

Boğaz�ç� Dayanışması, eylemlere katıldıkları �ç�n tutuklan Anıl Akyüz ve Ş�lan Del�balta’nın
yargılandığı dava önces� Kadıköy Rıhtım’da toplama çağrısı yaptı. Tw�tter hesabından
yapılan çağrıda, “Özgürlüğümüzü, arkadaşlarımızı, kampüsler�m�z� ger� almak �ç�n!”
�fadeler�ne yer ver�ld�. 

Eyleme saatler kala İskele Meydanı’nda düzenlenmes� planlanan göster� ‘salgın’
gerekçes�yle Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan
açıklamada, İstanbul’un “Çok yüksek r�sk grubunda yer alan �ller” arasında yer aldığı
hatırlatılarak, “Kaymakamlığımızca �darem�zde bulunan tüm açık alanlarda toplantı ve
göster� yürüyüşü yasaklanmıştır” den�ld�. 

POLİS SERT MÜDAHALEDE BULUNDU

Eylem önces� İskele Meydanı ve Kadıköy’ün ara sokakları pol�s tarafından ablukaya alındı.
Rexx S�neması önünde b�r araya gelen ve Rıhtım’a yürümek �steyen öğrenc�ler pol�s�n sert
müdahales�yle karşılaştı. "Kayyum rektör �stem�yoruz" sloganları atan öğrenc�ler yürümek
�stey�nce pol�s b�ber gazı ve plast�k merm� �le sert müdahalede bulundu.

Çok sayıda öğrenc� yerlerde sürüklenerek, ters kelepçe �le gözaltına alındı. Öğrenc�ler�n
gözaltı aracında da pol�s tarafından darp ed�ld�ğ� görüldü. Bu sırada b�r yurttaş “B�r k�ş�ye
on k�ş� saldırıyorsunuz, yazık günah!” d�yerek pol�slere tepk� gösterd�. Bu arada görüntü
almaya çalışan gazetec�lerle pol�sler arasında  da tartışmalar yaşandı. Görüntü almak
�steyen basın mensupları pol�s tarafından �t�lerek uzaklaştırılmaya çalışıldı.
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