


• Olağanüstü Hal, keyfi bir hukuksuzluk rejimi değil, 
Anayasa’nın 119 ve 120. Maddelerinde belirtilen 
durumlarda, Anayasa’nın 121. Maddesinde belirtilen 
usullere göre düzenlenen bir “Hukuk Rejimi”dir. 

• Anayasa’ya göre; OHAL ilanı “neden”, “konu”, “amaç” ve 
“süre” ile sınırlıdır. 

• Bugüne kadar 5 kez uzatılan OHAL boyunca çıkarılan KHK’lar 
nedene bağlı kalınmadan, hemen her konuda, kalıcı amaçlar 
için kullanıldı. 

• KHK’lar “Orantılılık”, “Etkililik”, “Anayasallık”, “Hukuk 
Devleti”, “Temel Haklar” ve “Demokrasi” ilkeleri ihlal 
edilerek hem Anayasa hükümleri, hem de Avrupa Konseyi 
standartları ihlal edildi. 



• 16 aydır devam eden OHAL boyunca 28 Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) yayınlandı. 

• Anayasa ve TBMM iç Tüzüğüne göre 30 gün içerisinde Genel 
Kurul’da görüşülmesi gereken KHK’ların sadece 5’i TBMM 
Genel Kurulunda görüşülerek kanunlaştırıldı. 23 KHK Genel 
Kurulda görüşülmedi. Yasama Denetimi gerçekleştirilemedi. 

• Bu KHK’lar ile toplam 279 ayrı kanunda değişiklik yapılarak 
TBMM’ye ait olan yasama yetkisi fiilen gasp edildi. 

• KHK’lar ile yapılan düzenlemeler arasında “kış lastiği”, “yaz 
saati”, “izdivaç programları”, “lazer epilasyon merkezleri” 
gibi konular da yer alıyor. 



• 2010 yılında gerçekleştirilen Anayasa değişikliği sonrasında 
Yüksek Yargı Organlarının belirlenmesinde Yürütme’nin gücü 
artırıldı. 

• Yine aynı değişikliklerle yargı sistemi HSYK eliyle denetim 
altına alındı. 

• OHAL dönemi boyunca gerçekleştirilen ihraç, tayin ve 
atamalarla yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını kaybetti. 

• Adli yıl açılışlarının Sarayda yapıldığı, yüksek mahkeme 
başkanlarının Cumhurbaşkanı karşısında önünü iliklediği, 
Cumhuriyet savcılarının parti görevlisi gibi hareket ettiği bir 
hukuk sistemi ortaya çıktı. 



• OHAL rejimi boyunca sadece milletvekillerinin temsil hakkı 
ellerinden alınmadı, belediyelere de kayyumlar atanarak 
yerel yönetimlerde halk iradesi ikinci kez gasp edildi. 

• Bu dönemde 21 ilde toplam 94 Belediyeye kayyum atandı. 

• Kayyum atanan belediyelerin 4’ü Adalet ve Kalkınma Partisi, 
1’i Milliyetçi Hareket Partisi ve 89’u Demokratik Bölgeler 
Partisi tarafından yönetiliyordu. 

• Bu belediyelerin seçilmiş belediye başkanları göz altına 
alındı ve çoğu tutuklandı. 

• Kayyumlar, seçilmiş belediye başkanları döneminde hayata 
geçirilen çok sayıda demokratik uygulamayı askıya aldı. 

• Kayyum atanan belediyelerde geniş çaplı işten çıkartmalar 
ve sözleşme fesihleri yaşandı. 



• OHAL döneminin en tartışmalı uygulaması KHK’lar yoluyla 
kamu emekçilerinin ihraç edilmeleri oldu. 

• OHAL boyunca yayınlanan KHK’lar ile toplam 111.588 kamu 
emekçisi ihraç edildi. 

• İdari işlemle ihraç edilenler, açığa alınanlar ve sözleşmesi 
yenilenmeyenler de dahil edildiğinde bu rakam 130 binin 
üzerine çıkmaktadır. 

• İhraç edilenlerin büyük bölümü Milli Eğitim (33237), İç İşleri 
(31344), Milli Savunma (7815) ve Sağlık Bakanlığı (7573) 
personeli oluşturuyor. 

• Herhangi bir kıstasa dayanmayan, keyfi biçimde 
gerçekleştirilen bu ihraçlarla kamuda iş güvencesi fiilen 
kaldırılmış oluyor. 



• OHAL KHK’ları ile Devlet Üniversitelerden 5717 Akademik, 
1306 İdari personel ihraç edildi. 

• Kapatılan 15 yükseköğretim kurumunda çalışan 2808 
akademisyen de bu dönemde işsiz kaldı. 

• Barış İçin Akademisyenler Bildirisine imza attığı ya da 
sendikal faaliyet yürüttüğü için ihraç edilen, sözleşmesi 
yenilenmeyen akademisyenlerin sayısı 500’ü bulmaktadır. 

• İhraçlar nedeniyle yüzlerce ders açılamadı, binlerce 
öğrencinin tez çalışmaları aksadı, bazı bölümlerde eğitim 
sürdürülemez hale geldi. 

• ÖYP araştırma görevlilerinin atama güvencesi kaldırılarak 
sözleşmeli statüye geçirildiler, süresi dolanların ilişiği kesildi. 

• İhraç edilen, açığa alınan, haklarında soruşturma açılan 
akademisyenlerin doçentlik işlemleri durduruldu. 



• KHK’ların Anayasaya Aykırılığı iddiasıyla Anayasa 
Mahkemesi’ne yapılan başvurular “yetkisizlik” gerekçesiyle 
reddedildi. 

• İhraç edilenlerin Danıştay’a yaptığı başvurular “konunun 
idare mahkemelerinin yetkisinde olduğu” gerekçesiyle 
reddedildi. 

• İdare mahkemelerine yapılan itirazlar “KHK’ların bir yasama 
tasarrufu olduğu gerekçesiyle” reddedildi. 

• KHK’lara ilişkin itirazları incelemek için 23 Ocak 2017’de 
OHAL İnceleme Komisyonu oluşturuldu. 

• Mahkemelerdeki dosyaların incelenmeksizin komisyona 
gönderilmesi için KHK çıkartıldı. 

• Anayasa Mahkemesine ve AİHM’e yapılan kişisel başvurular, 
OHAL Komisyonu gerekçe gösterilerek reddedildi. 

• OHAL Komisyonu henüz hiçbir karar açıklamadı. 
 



• Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “OHAL'i grev tehdidi olan yere 
müdahale için kullanıyoruz” cümlesi, OHAL rejiminin 
sendikal hak ve özgürlüklere yaklaşımının en açık ifadesidir. 

• OHAL boyunca 5 ayrı işletmede toplam 23.874 işçiyi 
ilgilendiren beş büyük grev milli güvenlik, genel sağlık ve 
finansal istikrarı bozucu olduğu gerekçesiyle 
ertelendi/yasaklandı. 

• Sendikal haklar işten atılmanın, açığa alınmanın, sürgün 
edilmenin gerekçesi haline geldi. 

• Sendikaların düzenlediği mitingler, basın açıklamaları, 
yürüyüşler, imza kampanyaları yasaklandı. 



• Aralarında eşbaşkanların  ve yöneticilerin de olduğu 4099 
KESK üyesi KHK’larla, 100 KESK üyesi de Yüksek Disiplin 
Kurulu kararıyla görevlerinden ihraç edildi. 240 KESK üyesi 
de hâlâ açığa alınmış durumda. 

• Çoğunluğu kayyum atanan belediyelerden olmak üzere 
2000’e yakın DİSK üyesi işçi işinden atıldı. 

• KHK’larla ihraç edilen TTB üyesi hekim sayısı 3.342 oldu. 

• Aralarında TMMOB’ye bağlı odaların yöneticilerinin de 
bulunduğu 3000’e yakın Mühendis, Mimar ve Şehir plancısı 
KHK’larla ihraç edildi. Kayyum atanan belediyelerde 
sözleşmesi yenilenmeyenlerle bu sayı daha da artıyor. 

• OHAL Döneminde gerçekleştirilen 2018-2019 yılları Toplu 
Sözleşme görüşmelerine KESK yöneticileri “kamu yasaklısı 
oldukları” gerekçesiyle kabul edilmediler. 



• KHK’lar ve RTÜK’e eliyle yetkiyle toplam 162 yazılı ve görsel-
işitsel medya organı kapatıldı. 

• Kapatılan basın yayın kuruluşları arasında 6 Haber Ajansı, 48 
Gazete, 20 Dergi, 31 Radyo, 28 TV ve 29 Yayınevi bulunuyor. 

• Kapatılan bu kuruluşlarda çalışan 2 binin üzerinde kişi işsiz 
kaldı. 

• Başta wikipedia olmak üzere binlerce internet sitesi erişime 
kapatıldı. 

• Aralarında yabancıların da olduğu yüzlerce gazeteci 
cezaevine gönderildi. 

• MİT Tırları Davası, Cumhuriyet Gazetesi Davası, Özgür 
Gündem gibi davalarda gazetecilik faaliyetleri terör suçu gibi 
yargılandı. 



• Eşgenel başkanlarının da aralarında bulunduğu 11 HDP 
milletvekili ve 1 CHP milletvekili OHAL dönemi içerisinde 
tutuklandı. 5 HDP’li vekilin milletvekilliği düşürüldü. 

• Aralarında İnsan Hakları Araştırmaları Derneği, Gündem 
Çocuk Derneği, Çağdaş Hukukçular Derneği, Mezopotamya 
Hukukçular Derneği, Van Kadın Derneği, Kürt Enstitüsü, 
Sarmaşık Derneği  gibi dernekler kapatıldı. 

• İnsan hakları savunucuları, ajanlık suçlamasıyla tutuklandı. 

• Binlerce kişi hakkınca sosyal medya mesajları, 
cumhurbaşkanına hakaret, 2911 sayılı yasaya muhalefet gibi 
gerekçelerle ceza verildi. 

• Şehirlerdeki eylem ve etkinlik yasaklarıyla fiili bir 
sıkıyönetim uygulandı. Basın açıklamalarına, Roboski-Suruş-
10 Ekim anmalarına polis tarafından izin verilmedi. 



• AKP’nin yıllardan beri dilinden düşürmediği kamu Personel 
Rejimi değişikliği OHAL döneminde fiilen hayata geçirildi. 

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan 
memurluğa alınma şartlarına “güvenlik soruşturmaları ve 
arşiv araştırması yapılmış olmak” bendi eklenerek, 
muhaliflere kamu kapısı kapatıldı. 

• Uzun güvenlik soruşturmaları nedeniyle binlerce hekim 
mesleğine başlayamadı. 

• Sözleşmeli personel alımı, kamunun temel istihdam 
yöntemlerinden birisi haline getirildi. 

• Atamalarda getirilen mülakat sistemiyle kamudaki boşalan 
kadrolar, yandaş kadrolarla dolduruldu. 



• OHAL Rejiminden ve yarattığı toplumsal ortamdan en 
olumsuz etkilenen kesim, kadınlar oldu. 

• 15 Temmuz’da itibaren sokaklara egemen olan eril şiddet, 
gündelik hayatta kadınlara yönelik saldırganlığa dönüştü. 

• Kadın cinayetleri OHAL döneminde artış gösterdi. 

• Hak ihlallerinin arttığı bu dönemde OHAL gerekçesiyle hak 
arama kanalları da kapatıldı. 

• CMK’da yapılan değişiklikle kadınların en çok mağruz kaldığı 
“tehdit suçu” uzlaştırma kapsamına alındı. 

• OHAL sürecinde Aile Bakanlığı ve kamu kurumlarında 
kadınlar, mülteci kadınlar, çocuklar ile ilgili projeler durma 
noktasına geldi. 



• OHAL’in toplumsal sonuçlarından birisi de Ekonomik Kriz 
oldu. 

• OHAL döneminde enflasyon ve işsizlik tırmanışa geçti. Yıllık 
Enflasyon %12, İşsizlik %11’in üzerine çıktı. 

• OHAL’in yarattığı siyasal istikrarsızlık ve bölgesel riskler 
nedeniyle yükselen döviz kuru nedeniyle hayat pahalılığı her 
geçen gün arttı. 

• Emekçilere yapılan zamlar, enflasyon ve hayat pahalılığı 
altında ezildi. 

• Ekonomik krizin faturası vergilere yapılan yüksek oranda 
zamlarla emekçi kesimlere çıkartıldı. 

• Ekonominin çarklarını döndürebilmek için kamuya ait 
zenginlikler Varlık Fonu’na devredildi. 



OHAL, 
Saray rejimine hayır diyenlere, 

Muhaliflere, 
Kadınlara, 

Emekçilere, 
Halka karşı ilan edildi! 

 
Ülkenin geleceği ve halkın mutluluğu için OHAL derhal 

kaldırılmalı, KHK’lar iptal edilmelidir. 
 

OHAL Rejimine, Tek Adam Rejimine karşı 
DEMOKRASİYİ KAZANACAĞIZ! 


