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AST, 501(c)(3) vergi muafiyetine sahip, kâr amacı gütmeyen, ABD’nin New 
Jersey eyaleti merkezli, münhasıran insan haklarını ve medeni hakları 

savunmaya yönelik bir hayır kurumu ve eğitim kuruluşudur.

Amacımız,
Türkiye’de işlenen her türlü medeni, siyasi, ekonomik, sosyal ve

kültürel insan hakları ihlallerini, temel insan hakları belgelerinde 
savunulan ilkeler perspektifinde ele almak ve savunmak;

Her türlü soykırım, insanlığa karşı suçlar, keyfi gözaltılar, işkence ve
kötü muamele vakalarına ve ayrımcılığa karşı sessizlerin sesi olmak;

yaşam hakkı, hukukun üstünlüğü, özel hayatın gizliliği, ifade özgürlüğü, 
düşünce, vicdan ve din özgürlüğü ve dernek kurma özgürlüğü gibi

temel hürriyet, ilke ve değerlere sahip çıkmak;

Türkiye’de ve ötesinde sesi kısılanların haklarını korumak ve
gasp edilmiş haklarını yeniden kazanabilmeleri için kullanılabilecek tüm 

insan hakları savunuculuğu araçlarından, mekanizmalarından
ve sistemlerinden istifade etmek;

Mağdurlar için adaletin tesisi ve tazminatlar ile zararlarını telafi fırsatı 
sunarken, Türkiye’de ve ötesinde bireyleri temel insan haklarından 

mahrum eden faillerin yargı önünde hesap vermelerini temin etmek.

ADVOCATES OF
SILENCED TURKEY
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TEŞEKKÜR VE İTHAF

OHAL ve KHK mağduru aileleri ve yakınları ile birlikte yaklaşık 8 milyon insanın yaşadığı hak 
ihlalleri ve sosyal soykırım uygulamalarını tespit eden ‘OHAL’in Toplumsal Maliyetleri’ raporunu 
hazırlayan KHK’lı Platformları Birliği’ni; birliğin kurucularından ve ülkenin önde gelen insan hakları 
savunucularından Rahmetli Prof. Dr. Haluk Savaş’ı; hukuksuzlukları kamuoyuna duyuran, OHAL 
ve KHK mağdurlarına, tutuklanma pahasına maddi ve manevi destek veren bütün aktivist ve hak 
savunucularını; özellikle, mağdurlara yardım ettiği gerekçesiyle tutuklandıktan sonra hapiste ilaçları 
verilmediği için ömrünün baharında hayatını kaybeden Halime Gülsu’yu minnetle anıyor, 
AST olarak onlara en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Kitabımızı OHAL ve KHK mağdurlarına yönelik ağır ihlallere karşı mücadele veren, 
yaraları sarmak için koşturan tüm aktivist ve hak savunucularına ithaf ediyoruz. 
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ÖNSÖZ
Elinizdeki çalışma, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrasında yürütülen, sosyal soykırım 
derecesinde ağır insan hakları ihlallerinin kapsamlı bir listesini ortaya koyar. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki siyasal İslamcı ve aşırı milliyetçi iktidar bloğu, 21 Temmuz 2016 günü 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Olağanüstü Hal (OHAL) ve denetimden muaf Kanun 
Hükmünde Kararnameler (KHK) ile baskıcı bir rejim inşa etti. Bu süreçte hayatın her alanından, 
aileleri ile birlikte yaklaşık 8 milyon kişi, darbe ile alakaları olmamalarına rağmen işlerinden atıldı, 
soruşturmalar geçirdi, özgürlükleri ellerinden alındı, toplumdan dışlandı ve adeta yok olmaya itildi. 

Darbe girişiminden yıllar önce mülki amirler, istihbarat ve hatta sıradan insanların ihbarları 
ile yapılan hukuksuz fişlemelerle muhalifler tespit edildi. Söz konusu fişlemelerle, hükümete 
muhalif olduğundan veya Hizmet hareketi mensubu olduğundan şüphelenilen 152 bin kamu 
personeli, ifadeleri bile alınmadan görevlerinden ihraç edildi. Yine Hizmet’e yakınlığıyla bilinen 
kurum ve işyerleri kapatıldı ve buralardaki 200 bine yakın çalışan, birikmiş bütün haklarından 
mahrum bir şekilde işten atıldı. 

Türkiye ve Dünya kamuoyunda KHK’ların ‘sadece işten çıkarma’ amaçlı olduğu yönünde algı 
oluşturulmaya çalışılsa da, vaziyet bundan çok daha vahim olmuştur. Türkiye’nin siyasal İslamcı ve 
aşırı milliyetçi, pragmatist iktidarı, işten çıkarmanın çok ötesinde, zorla kaçırma, zorla kaybetme, 
işkence, uzun tutukluluk, yıllar süren hücre cezaları, toplumsal tecrit, ötekileştirilme, yok sayma, 
şeytanlaştırma gibi pek çok ‘sosyal soykırım’ yöntemlerini bilinçli olarak icra etmiştir. OHAL ve KHK 
mağdurlarının, maruz bırakıldığı hak ihlalleri ve sosyal soykırım uygulamaları, yaşadıkları yerlerde 
ya dabaşvuru yaptıkları kamusal ve sosyal alanlarda, o kurumda bulunan amirlerin veya memurların 
keyfilik ve ayrımcılık gibi tutarsız tavırlarına göre farklılık göstermektedir. 

Elinizdeki rapor, 143 hak ihlalini ve sosyal soykırım uygulamasını tespit etmiştir. Bu uygulamaların bir 
kısmı aleni olarak yapıldığından herkesçe bilinmektedir. Bir kısmı araştırmalar ve yapılan mülakatlar 
esnasında ortaya çıkmıştır. Bir çok hak ihlalinin bu yolla fark edilmesi, henüz tespit edilmemiş daha 
nice hak ihlalinin bulunabileceği ihtimalini göstermektedir. Bu bakımdan, hak ihlalleri çalışması, yeni 
başvurular ve yeni tespitlerle ileriki baskılarda güncellenecektir. 
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 KHK, sadece kamu hizmetinden çıkarılmak,
çalışma hakkını kaybetmek demek değildir. 

 KHK, sendika üyesi olduğu, bankaya para yatırdığı,
muhalif olduğu, emek, demokrasi ve barış mücadelesi verdiği için
ya da sadece inancı farklı olduğundan ötürü terör örgütü üyesi olarak 
damgalanıp sorgusuz sualsiz işten atılmaktır.
OHAL’in devam etmesi ve yeni bir yönetim biçimi demektir. 
 
 KHK, anayasanın, yasaların, hukukun, insan haklarının,
uluslararası anlaşmaların devre dışı bırakılması, en temel
vatandaşlık ve insani hakların askıya alınması demektir.  

 KHK, savunma hakkının, masumiyet karinesinin, lekelenmeme hakkının, 
adil ve evrensel hukuka göre yargılanma hakkının yok sayılması demektir. 

 KHK, siyasi iktidarın kendi iktidarına tehlike olarak gördüğ 
 kişilerin susturması; gazete ve dergileri kapatması, 
kurumları yıkması, kısacası muhalefeti susturması demektir. 

 KHK, seçilmişlerin yerine atanan kayyımların idaresi demektir.

 KHK, adam kayırma, rüşvet, talan, yağma, peşkeş, yandaş demektir. 
 
 KHK, kişilerin özgürlüklerinin, mesleklerinin, geçmiş, bugün
ve yarınlarının çalınması, siyasi tutsaklığa ve açlığa, sivil ölüme
ya da cezaevine mahkum edilmesi demektir.  
 
 KHK, barış istediği için bu suça ortak olmam diyen binlerce 
akademisyenin akademiden uzaklaştırılması demektir.

 KHK, bizzat devlet eliyle yapılan ağır ve sistematik işkence demektir. 

KHK
NE
DE

MEK
TiR?
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 KHK, kelepçe demektir. İntihar demektir. Ölüm ve esaret demektir.
100’den fazla intihar, 700 hastalıktan ölüm, cezaevinde büyüyen
864 bebek, 17 bini kadın, 100 binden aşkın siyasi tutsak demektir.

 KHK, iş güvencesinin, kazanılmış hakların gasp edilmesi;
özgürlüğü ve işi elinde olanların ise işsizlik ve mahpus sopası ile 
susturulması; güvenlik soruşturması; nesilden nesile ve ailecek 
fişlenmek ve kişi ile birlikte yakınlarının da cezalandırılması demektir. 
 
 KHK, daha onlu yaşlarda darbeye teşebbüs suçlaması ile
müebbete mahkum edilen askeri öğrenciler demektir.

 KHK, oyalama komisyonu ile 6 yıldır incelenen dosya,
öldükten sonra işe iade edilme, keyfi red kararları ve
mahkeme sürecinin uzatılması demektir. 
 
 KHK, seçilme hakkının olmaması, seçme hakkının tartışmaya 
açılması gibi 143 hak ihlali ile kişinin doğduğu topraklarda 
mültecileştirilmesi demektir. 
 
 KHK, hukuksuzluğun hukuk haline gelmesi, anneleri cezaevinde 
olduğu için cezaevinde büyümek zorunda kalan çocuklar demektir. 
 
 KHK, gitmek isteyene Meriç’te ve Ege’de boğulmak, herşeye rağmen 
kalana ise cezaevlerinde prangalara vurulmak demektir. 
 
 KHK, zorba iktidarın kendini korumaya alması,
tek adam rejiminin tahkim edilmesi demektir. 
 
 KHK, demokrasi, özgürlük, eşitlik, adalet, insan hakları
taleplerini boğmak; ülkeyi siyasi iktidar için dikensiz
gül bahçesi yapmak demektir.

KHK
NE
DE

MEK
TiR?
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Ölüme itme   
          
20 Temmuz 2016 ve sonrasında çıkarılan KHK’larla işlenen sosyal 
soykırımı gizlemek, ispatını zorlaştırmak veya faillerince inkarını 
kolaylaştırmak için ağırlıklı olarak dolaylı yollarla kişiler ölüme itilmiştir. 
Taammüden cinayetler sınırlı sayıda kalmıştır.

İşsiz bırakma, sosyal yardımların engellenmesi, sosyal dayanışmanın 
engellenmesi, yetersiz ve kötü beslenme, açlık, hapis, mülkiyet 
haklarının gaspı, meslekten men, ticari faaliyetlerin engellenmesi, 
sağlık hizmetleri alımının engellenmesi gibi uygulamalar ile çok sayıda 
kişi hayatlarını sürdüremez hale geldi. Bu faaliyetler yargı, Emniyet, 
istihbarat, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Maliye gibi hemen bütün 
kamu kurumu tarafından yapılmakla kalmadı, devlet baskısı veya kendi 
iradeleriyle, toplumsal imha kampanyasına özel sektörden şirket ve 
kurumlar da katıldı.

Neticede, binlerce insan kötü beslenme, geçim sağlayamama, 
kahır, stres gibi etkenlerle yakalandıkları hastalıklardan ya da 
bunalımlar sonucu intiharlardan hayatlarını kaybetti. Çaresizlikten 
dolayı başvurdukları ölüm orucuyla ölenler oldu. Hamile annelere 
yaşatılan tutuklama ve hücre hapsi gibi uygulamalarla ya da sağlık 
bakımlarının bilinçli olarak ihmal edilmesi yüzünden anneler ve 
doğmamış bebekleri hayatlarını kaybetti. Yine cezaevlerinde sağlık 
bakımından mahrumiyet, ilaçlarının verilmemesi veya geciktirilmesi 
veya ölümcül hastalıklarına rağmen tahliye edilmemeleri gibi 
sebepler yüzünden, birçok mağdur vefat etti.

blob:file:///b7159b38-b283-4017-bbc0-33a016cee13d
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Fiili saldırı ve
cinayete teşvik

Cinayet, linç, keskin nişancılar ile asker, askeri öğrenci veya sivil 
vatandaşlar kameralar önünde öldürüldü; birçok yerde fiili saldırı ve 
işkence ile öldürme olayları yaşandı. 696 sayılı KHK’nın 121. maddesi 
ile ‘Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmî bir görevi yerine 
getirip getirmediklerine bakılmaksızın 15 Temmuz 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların devamı 
niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişiler 
için her türlü fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumlulukları’ 
bulunmadığı kayıt altına alınmıştır. Bu düzenlemeler yüzünden suçlular 
devlet himayesine alınmış olduğundan, savcılıklar, işkence ve cinayetlere 
takipsizlik kararı vermiştir. Böylece hem kamu görevlilerinin hem de 
siyasi iktidarın himayesindeki insanların cinayet ve işkenceleri devlet 
koruması altına alınmıştır.

 
Psikolojik saldırılarla 
hayatlarına suikast
     

Kanunlara göre herhangi bir şekilde suç teşkil edecek fiilleri bulunmayan 
OHAL ve KHK mağdurları, siyasi iktidar tarafından teröristlikle 
damgalanmıştır. Yine iktidarın kışkırtma ve yoğun propagandası ile halk 
bu kişiler aleyhine galeyana getirilmiştir. Sonuçta oluşan atmosferde, 
mağdurlar, dini, milli, ahlaki ve siyasi bütün değerlerin aksine, haklarında 
uydurulan yalan ve iftiralarla karalanmış, yıldırma, tecrit, aşağılanma, 
teşhir ve tahriklerle düşmanlaştırılmış ve toplumsal bir lince maruz 
kalmıştır. Terörist, vatan haini gibi ithamlarla damgalanan bu kişiler, iş 
bulamamış, aileleriyle birlikte açlığa ve hastalıklara maruz bırakılmış, 
yalnızlaştırılarak ve psikolojik olarak yıkılarak ağır hastalık ve ölümlerin 
pençesine terk edilmişlerdir.

2
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Ekonomik engellerle
hayatlarına suikast 

Tutuklu / hükümlü eşleri, çocukları ve ailelerine yapılan her türlü maddi yardımlar engellenmiş, 
bu kişilere gıda yardımı yapanlar bile teröre destekle suçlanarak tutuklanmıştır. İş bulmaları 
engellenen ailelerin, çevrelerinden veya hamiyet sahibi kişilerden gelecek yardımlardan da 
mahrum kalmasıyla, açlık ve bakımsızlık gibi etkenler yüzünden sağlıkları daha da bozulmuş, 
böylece KHK mağduru aileler taammüden ölüme itilmişlerdir. 

Mağdurun ve akrabalarının SGK kaydına 36 veya 38 kodları düşülmüştür. Böylece, mağdurların 
gelecek nesillerinin bile soykırımdan etkilenmeleri sağlanmıştır. SGK’ya bu kodların düşülmesi 
aslında soykırımda hedefin kişinin bizzat kendisinin değil de kişiyle evlilik ve akrabalık bağı taşıyan 
diğer kişilerin de hedefte olduğunu kanıtlamaktadır.

4
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İntihara zorlama

OHAL rejimi uygulamalarında, fiili cinayetlerin dışında çok sayıda OHAL/KHK mağduru ve yakını, 
siyasi iktidarın soykırım uygulamaları doğrultusunda toplumda üretilen sosyal linç atmosferi, 
hapishanelerde gösterilen sistematik baskı ve işkenceler nedeniyle intihara zorlanmıştır.

OHAL/KHK mağdurları ve yakınları arasında kamuoyuna yansıyan 100 civarında intihar vakası 
vardır. Ancak gerçek sayıların bu rakamların çok üzerinde olduğu düşünülmektedir. Diğer yandan 
kamuoyuna yansıyan mevcut rakamlar bile Türkiye kaba intihar oranlarının çok üzerindedir. Birçok 
KHK’lı intiharlarına bilinçli olarak sebebiyet verilmek istendiğinin delili olarak, bazı mağdurların, 
gördükleri ağır işkenceler sonrasında, işkencecileri tarafından, intihar etmelerini sağlamak veya 
kolaylaştırmak için ‘gözlerinin görebileceği ve ulaşabilecekleri yerlere intihar aletleri bırakıp işkence 
mekanını öyle terk ettiklerine dair’ mağdur beyanları bulunmaktadır. Sonuçta, sosyal ve ekonomik 
olarak tüm yaşam kanalları sistematik bir şekilde tıkanarak, ‘ölüm koridoru’ çıkmazında tutulan 
OHAL/KHK mağdur ve yakınlarının intihara zorlanması çabalarının da oldukça başarılı olduğu 
KHK’lılar arasındaki yüksek intihar oranlarından anlaşılmaktadır.

5
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Kadınların intiharına sebebiyet
OHAL rejimi uygulamalarında psikolojik ve sosyal baskılar sonucu mağdur veya mağdur yakını 
kadınlar yaşadıkları ötekileştirme, düşmanlaştırma, karalama ve hukuksuzluklara dayanamayarak 
intihar etmiştir. Örneğin, hemşirelik mesleğinden ihraç edilen, eşi tutuklu ve 3 çocuk annesi
Sevgi Balcı, yaşadığı hak ihlallerine dayanamayarak intihar etmiştir. 

Çocukların intiharına sebebiyet
OHAL rejimi uygulamalarında psikolojik ve sosyal baskılar sonucu mağdur yakını çocuklar yaşadıkları 
ötekileştirme ve düşmanlaştırma nedeniyle intihar etmiştir. Babası siyasi tutsak olan Bahadır 
Odabaşı, yaşadığı travmaları atlatamamış ve 16 yaşında intihar ederek hayata veda etmiştir.
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Yaşlıların intiharına sebebiyet

OHAL rejimi uygulamalarında psikolojik ve sosyal baskılar, mağdur veya mağdur yakını yaşlıların 
intiharına sebep olmuştur. Sosyal medya yolu ile yapılan araştırmaların yanında, AST’nin yürüttüğü 
araştırmalar, çok sayıda yaşlının aniden gelişen hastalıklar, mevcut hastalıklarının ağırlaşması ya da 
girdikleri bunalım neticesinde intihar ettiklerini bulmuştur.

Engellilerin intiharına sebebiyet
OHAL rejiminde hayatın yaşanılmaz hâle getirilmesi, ailelerinin parçalanması, mağdurların ekonomik 
gelir kaynaklarının yok edilerek açlığa ve çaresizliğe mahkum edilmesi, sosyal linç, izolasyon gibi. 
birçok uygulama, hayatları zaten büyük zorluklarla dolu olan engellileri ağır bunalımlara itmiş, onları 
intihara sevk etmiştir.

8

 9



ERDOĞAN TÜRKİYE’SİNDE 143 SOSYAL SOYKIRIM UYGULAMASI21

Kadınların ölümüne sebebiyet
OHAL rejimi uygulamaları tedavilerinin geciktirilmesi veya engellenmesi sonucu çok sayıda mağdur 
veya mağdur yakını kadının ölümlerine sebep olmuş. Hamileyken tutuklanan,
sadece özgürlüklerinden değil, en kritik zamanda sağlık hizmetlerine erişimden de mahrum 
bırakılan kadınlardan hayatlarını kaybedenler oldu. 

 

Çocukların ölümüne sebebiyet
OHAL rejimi uygulamalarında çok sayıda mağdur yakını çocuğu, tedavilerinin geciktirilmesi veya 
engellenmesi sonucu hayatlarını kaybetti.
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Yaşlıların ölümüne sebebiyet
OHAL rejimi uygulamalarında çok sayıda mağdur yakını yaşlı, tedavilerinin geciktirilmesi veya 
engellenmesi sonucu hayatlarını kaybetti. 

Engellilerin ölümüne sebebiyet
OHAL rejimi uygulamalarında çok sayıda mağdur veya mağdur yakını engelli, tedavilerinin 
geciktirilmesi veya engellenmesi sonucu hayatlarını kaybetti.
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Mağdurları suikastlerle 
susturmaya teşebbüs

Cezaevlerinde veya dışarıda soykırım yürütücüleri aleyhine birtakım 
bilgileri açıklaması muhtemel mağdurların suikastçiler eliyle 
susturulduğu görülmüştür. Örneğin, iş insanı Hazım Sesli, mahkemede 
“Bildiğim çok şey vardır, şu anki bakanlara ve geçmişteki bakanlara 
ilişkin bildiklerim vardır. Şu ana kadar konuşmadım, ancak konuşursam 
yer yerinden oynar. Bunun bilinmesini talep ediyorum” dedikten sonra 
cezaevinde şişlendi.

Cezaevlerinde
ölüme zorlama

Cezaevinde tutuklu mağdurlar, adi suçlulara bile reva görülmeyen tecrit 
ve işkencelerle dayanılmaz koşullarda hayatta kalmaya çalışmaktadır.
Ne var ki, gerek ağır hapishane koşulları, gerek tedavilerinin 
engellenmesi, ilaçlarının verilmemesi veya ölümcül hastalıklarına 
rağmen tahliyelerine izin verilmemesi yüzünden hayatlarını kaybettiler. 

Gerçekten de cezaevlerinde bakıma muhtaç hasta tutuklu sayıları 
binlerle ifade edilmektedir ve bunların arasında hastalıklarının 
ağırlığı sağlık raporlarıyla sabit tutuklular bulunmaktadır. Yetkili sağlık 
kurullarının verdikleri sağlık kurul raporlarında, tutuklunun hayati 
tehlikesi olduğu, cezaevi koşullarında tedavi süresince hayatını tek 
başına idame ettiremeyeceği ve başkasının bakımına muhtaç olduğu, 
hastalığının sürekli olduğu ve bu yüzden ceza infazının tehirinin 
gerektiği gibi hususlar açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, mahkeme 
heyetleri, çoğunluk tutuklu veya mahkumları hürriyetlerinden, 
tedavilerinden ve zaruri bakımlarından mahrum bırakmışlardır.
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▷ Sistematik işkence ve kötü muamele
▷ Taciz, tecavüz ve sistematik işkencenin meşrulaştırılması
▷ Yurtdışından kaçırma, örtülü iadeye zorlama
▷ Zorla kaybetmeler

İKİNCİ KISIM

İşkence ve Kötü
Muamele Yasağı
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Sistematik işkence ve kötü muamele

OHAL ve KHK mağdurları, gözaltında, sorguda ve cezaevlerinde işkence ve kötü muameleye maruz 
kaldı. Sonradan konuşma fırsatı bulan mağdurların ifadelerine göre, işkenceler çoğunlukla belli 
ifadeleri kabul etmeye zorlamak için yapılırken, kimi zaman da mağdurların hakkını aramalarını 
engellemek, onları sindirmek veya bazen sadece ezmek için yapılıyordu. Bazı KHK’lar ve savcı ve 
hakimlerin işkence iddialarını dikkate almaması yoluyla işkenceciler adeta dokunulmazlık zırhına 
bürünmüştür. Bu da insanlık dışı uygulamaları teşvik ederek devamını sağlamıştır.

            
Taciz, tecavüz ve sistematik
işkencenin meşrulaştırılması

Özellikle hapishanelerde birçok tecavüz olayı gerçekleştirilmiştir. Mağdurlar gerçekleşen tecavüzleri 
duruşmalarda veya uluslararası insan hakları örgütlerinin heyetlerine anlattı. Bazı duruşmalarda 
mahkeme heyetleri, işkence hadiselerinin detaylarını anlatmaya çalışan tutukluları, ‘bu konunun 
savunmanla ilgisi yok’ diyerek susturduğu, böylece işkence suçunu örtbas ettiği görülmüştür. 
Uluslararası insan hakları örgütlerinin soruşturma talepleri için de benzer yöntemlerle işlem 
yapılmamış veya suç failleri bir şekilde korunmuştur.

Bazı mağdurlara, eş ve çocuklarının önünde yapılan işkenceler, aile bireylerinin, özellikle 
çocukların, manen çökmesine ve toplumsal ilişkilerinin ciddi şekilde tahrip olmasına yol açtı. Bunun 
sebep olduğu travmalarla aileler parçalandı, akıl ve ruh sağlığını kaybeden yetişkinler ve çocuklar 
arasında intihar vakaları meydana geldi. 
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Yurtdışından kaçırma, örtülü iadeye zorlama

Türkiye devleti, sadece yurtiçindeki muhalifleri insanlık dışı zorla kaybetmeler yoluyla sindirmekle 
kalmadı, başka ülkelerde yaşayan muhalifleri de kanun dışı yollarla, kaçırarak ya da sınır dışı 
edilmeleri için diplomatik baskılarla ülkeye getirme yoluna gitti. Özellikle demokratik kurumların 
gelişmediği, hukukun üstünlüğü açısından geri ülkeler, Erdoğan rejiminin baskılarına boyun eğerek, 
ülkelerindeki muhalifleri uluslararası hukuku çiğneyerek Türkiye’ye teslim etti. En son Orhan İnandı 
isimli eğitimcinin vakasında görüldüğü gibi, onlarca kişi MİT tarafından kaçırılarak ağır işkenceler 
altında kendilerine dayatılan itirafnameleri imzalamak durumunda bırakıldılar.

18
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Zorla kaybetmeler

Türk istihbaratı yurt içinde gizli operasyonlarla muhalifleri, özellikle Hizmet hareketi mensubu bazı 
eski kamu görevlisi ve öğretmenleri kaçırmış ve zorla kaybetmiştir. Bu kişiler aylarca ağır işkencelere 
maruz bırakılmış ve ardından yine kanunsuz yollarla ve sahte ifadelerle polise teslim edilmiştir. Siyah 
Transporter marka araçlarla güpegündüz kaçırılan bazı kişilerden yıllarca haber alınamamaktadır. Bu 
kişilerin öldürülmüş olduklarına dair çok kuvvetli şüpheler vardır.

19
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▷ Sistematik kara propaganda
▷ Fişleme listeleri ile sistematik tasfiye
▷ İşlenen suçlara göz yumulması
▷ Ulusal ve uluslararası alanda linç
▷ Toplumsal linç
▷ Ebeveynleri yüzünden öğrencilere okullarda mobbing
▷ Akrabalık bağları üzerinden mobbing
▷ Hısımlık bağları üzerinden mobbing
▷ Sistematik ikiyüzlülük ve istismar
▷ Bireysel kişilik ve manevi bütünlüğün tahribi
▷ Sosyal kimlik ve statülerin tahribi
▷ 15 Temmuz’dan önce ölenlerin darbeyle ithamı ve ailelerinin fişlenmesi
▷ Tenzili rütbe ve hiyerarşik itibarsızlaştırma
▷ Mesleki kariyerlerinin sıfırlanması
▷ Gelecek umutlarının yok edilmesi
▷ Tanıklığın reddi

ÜÇÜNCÜ KISIM

Güvenlik ve İtibarın
Korunması Hakkı
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Sistematik kara propaganda
 

Siyasi erk yazılı medya ve sosyal medyada sürekli kara propaganda yapmış, hain, haşhaşi, terörist 
gibi itham ve hakaretler ile bilinçli olarak bir kitleyi kamuoyu gözünde şeytanlaştırmıştır. Resmî 
Gazete’de yayınlanan KHK’ların ek listelerine isimleri “terörist” yaftasıyla yayımlanarak adları 
lekelenmiş, onurları kırılmış ve damgalanmışlardır. İnsan haklarının en temel ilkelerinden olan 
‘lekelenmeme hakkı’ ihlal edilmiştir.

20
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Fişleme listeleri ile sistematik tasfiye

Darbe girişiminin hemen ardından yayımlanan listeler, KHK mağdurlarının isimlerinin çok önceden 
tespit edildiğini; kanuna aykırı fişleme gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Sonradan, iktidar 
partisinin il ve ilçe teşkilatları ve parti üyelerinin yanı sıra, devletin memurları, bürokratları, MİT 
ve emniyet mensupları gibi kamudan ve özel sektörden 10 binlerce insan, bu kapsamlı fişleme 
operasyonunda istihdam edilmişlerdir. Böylece 2016 Temmuz'undan çok önce bile, muhalif ve 
sakıncalı bireyler için tasfiye listeleri hazırlamışlardır.

Kimin Hizmet mensubu olduğunu tespit için askeriye içinde geliştirilen ve tamamen subjektif ve 
temelsiz kriterlere dayanan FETÖMETRE isimli bir uygulama ile Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
hizmet veren 40 binden fazla ordu mensubu kitlesel kıyıma uğratılmıştır. FETÖMETRE, sürekli 
değişebilen kriterlere sahip, soykırım fişleme listelerinin en önemlilerindendir. Hedefe konulacak 
kişiyi, kurum amirlerinin keyfi olarak hedef seçmesini sağlayan bu yöntem, aynı zamanda polis, 
hakim, savcıların ve bürokratların fişleme ve tasfiyelerde de kullanılmıştır.

21
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İşlenen suçlara göz yumulması 

Mağdurların taciz veya tecavüze uğradıklarına dair şikayetleri, suç duyuruları veya ihbarlar, 
‘teröristlikle damgalanan kişinin ihbarına itibar edilmez’ denilerek dikkate alınmadı. Böylece 
mağdurlar aleyhlerine suç işleyenler kayırılmış, mağdurlar, her vatandaşın sahip olduğu yasal ve 
anayasal korumalardan mahrum bırakılarak haklarına tecavüz meşrulaştırılmış, teşvik edilmiş, 
kolaylaştırılmış veya sıradanlaştırılmıştır. 

Ulusal ve uluslararası alanda linç 

OHAL ve KHK mağdurlarını itibarsızlaştırmak için resmî kurumlardaki kamu görevlileri, yazılı görsel 
medya ve sosyal medyadaki hükümet yanlısı gazeteci ve troller, örgütlü ve sistemli bir şekilde 
toplumsal ve psikolojik linç düzenlemişlerdir. Sosyal medyada troller tarafından uydurulan yalan 
haberlere göre hazırlanmış sahte iddianamelerle, kişiler terörist listesine sokulmuş, hatta bazı 
kişilerin isimleri, Interpol gibi mecraların veri tabanına da terörist olarak kaydedilip, başına para 
ödülü verileceği vaadinde bulunulmuştur.

22
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Toplumsal linç

OHAL ve KHK mağdurları aleyhine iktidarın teşvik ve organizasyonuyla düzenlenen kampanyalar 
ile, mağdurlar, bizzat akraba, tanıdık ve komşuları tarafından toplumsal lince uğratıldı. Eskişehir’de 
kardeşiyle birlikte KHK ile ihraç edilen Emine Özdemir Kara, tüm mahallelinin hakaretlerine ve zorla 
sokaktaki çöpleri toplatmak gibi zorbalıklarına maruz kaldılar.

Ebeveynleri yüzünden öğrencilere 
okullarda mobbing

Bazı okullarda öğrenciler okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve hatta veliler tarafından “teröristin 
oğlu/kızı” denilerek yaftalanmış, dışlanmış, ötekileştirilmiştir. Bazı öğretmenler, bu çocukları 
arkadaşları önünde aşağılayarak psikolojik travma yaşamalarına neden olmuştur.
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Akrabalık bağları üzerinden mobbing

Akrabalık bağları üzerinden mağdurun eşine, çocuklarına ve akrabalarına da mobbing 
uygulanmıştır. Yakınlarını savunmaya kalkanlar, “terör destekçisi” ya da “vatan haini” olmakla 
suçlanmışlardır. Haklarında buna bağlı olarak yapılan şikayetler neticesinde soruşturma açılmış 
özgürlükleri ile tehdit edilmişlerdir.

Hısımlık bağları üzerinden mobbing
Yaşatılan mobbing sadece OHAL ve KHK mağdurunun birinci dereceden akrabaları ile sınırlı 
kalmamış ikinci ve üçüncü dereceden akrabalarına da yaşatılmıştır. 

Sistematik ikiyüzlülük ve istismar 
KHK mağdurları sınav, seçim veya sertifika programlarına ücretlerini ödeyip katılmış, ama sınav 
veya programları başarıyla bitirmelerine veya seçimleri hakkıyla kazanmalarına rağmen haklarından 
men edilmişlerdir. Örneğin belediye encümenleri veya muhtarlar seçimleri kazanmalarına rağmen 
mazbatalarını alamamışlardır. Özellikle HDP bünyesinde seçimi kazanan belediye başkanları 
görevden zorla el çektirilmiş ve yerlerine iktidara yakın insanlar kayyım olarak atanmıştır. Teröristlik 
ve hainlik damgası ile yaftalanan mağdurlardan bazıları askere alınmış, askerliği sırasında şehit 
olanlar devlet töreni ile gömülmüşlerdir.

Bireysel kişilik ve manevi bütünlüğün tahribi
Mağdurlar ve yakınlarının kimlik ve kişiliklerine doğrudan saldırıda bulunulmuş, psikolojik ve karakter 
bütünlükleri imha edilmeye çalışılmıştır. Bu doğrultudaki uygulamalar çerçevesinde, mağdurlar eşleriyle, 
çocuklarıyla, kendi namuslarıyla, eşlerinin ve kızlarının namuslarıyla tehdit edilmiştir. Kimisi aylarca 
hücrelerde tutularak manevi dirençleri kırılmaya çalışıldı. Bireyi yoklaştırma uygulamalarının bir parçası 
olarak iş edinme hakları, eğitim alma hakları, sağlık hizmetlerine erişim hakları, diğer birçok kamu 
hizmetlerine erişim hakları keyfi bir biçimde engellenmiştir.
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Sosyal kimlik ve statülerin tahribi
Yaygın nefret söylemleri ile 15 Temmuz 2016 öncesine kadar sosyal ve ekonomik statüleri gereği 
toplumda muteber kişiler hakkında sistematik bir karalama kampanyası başlatıldı.
Bu kişiler hakkında ‘hain’, ‘terörist’, ‘devlet düşmanı’, ‘millet düşmanı’ ve ‘sapkın’ gibi onlarca
hakaret içerikli ithamlar ile, mağdurların toplumsal itibarları, sosyal statüleri ve sosyal kimlikleri 
büyük darbe almıştır.

15 Temmuz’dan önce ölenlerin darbeyle 
ithamı ve ailelerinin fişlenmesi

15 Temmuz 2016 yılından önce vefat eden hatta şehit düşen bireylerin adları KHK ihraç listelerinde 
yayımlanmış, savcılıklar tarafından soruşturma dosyalarına dahil edilip darbe teşebbüsü ile 
suçlanmışlardır. Ölen kişilerin yakınlarına bu muamelelerin neticesinde fişlenmenin yolu açılmıştır.

Tenzili rütbe ve hiyerarşik itibarsızlaştırma
KHKilılar işine geri iade edilse bile bu defa da tenzili rütbe ile hiyerarşik itibarsızlaştırma yapılmıştır. 
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Mesleki kariyerlerinin sıfırlanması
OHAL-KHK soykırım sisteminde kişiyi toplumdan tecrit ve itibarını imha faaliyeti, sadece mevcut 
zamanla sınırlı kalmamıştır. Mağdurların isimleri, çalıştıkları kurumların tarihçelerinden, kurum 
yayınlarından, web sitelerinden silinmiş veya karartılarak geçmiş katkı ve deneyimleri yok 
sayılmıştır. Eğitimleri, mezuniyetleri, meslek sertifikaları iptal edilmiş, yıllarca çalışarak kazandıkları 
disiplin ve tecrübe heba edilmiştir.

Gelecek umutlarının yok edilmesi
Geçmişleri ve birikimleri ellerinden alınmakla kalmamış, aynı zamanda mağdurlarının geleceğe 
dair beklenti ve umutları da tahrip edilmiştir. Eğitim haklarının kısıtlanması ve öğretim sürecinde 
mobbing gibi uygulamalarla bir eğitim kurumunda başarılı olmaları engelleniyor. Bir iş sahibi 
olmaları ciddi oranda zorlaştırılıyor. Toplumda itibarsızlaştırılıyorlar. Müracaat ettikleri her yerde 
karşılarına güvenlik soruşturması çıkıyor. Hatta aile ve akrabalarında KHK’lı birisinin bulunması bile 
sosyal hayatta ve iş hayatında karşılarına engel olarak çıkıyor. Hepsinin ötesinde, bütün bu sıkıntılar 
bir süreliğine değil, sicillerindeki kayıtlar nedeniyle kalıcı hale geliyor.

Tanıklığın reddi
BDDK, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu vb. gibi pek çok kamu 
kurumunun veri tabanında ‘sakıncalı kişi’ veya ‘riskli kişi’ olarak tanımlanmış ve tapuda, noter 
huzurunda, mahkemelerde vs. tanık olarak resmi işlemlere katılmaları engellenmiştir. 
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▷ Kendilerini ifade yollarının tıkanması
▷ Bilgi edinme hakkının gaspı
▷ İdari para cezası tehdidiyle susturma

DÖRDÜNCÜ KISIM

Düşünce ve İfade 
Özgürlüğü
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Basın ve kamu teşkilatlarının baskılanması yoluyla bireysel ve kamusal bilgi edinme yolları 
tıkanmıştır. Yaşanılan süreçte birçok durumda hedef gösterilen gazetecilerin, haklarında adli ya 
da idari herhangi bir işlem yokken ve ne ile suçlandıklarını bile bilmeksizin pasaportları, basın 
kartları, işleri ve hatta emeklilikleri ellerinden alındı. Muhalif basının susturulmasıyla soykırım 
kurbanlarının seslerini duyurabileceği tek alan sosyal medya kaldı. Ne var ki, iktidar trolleri, tetikçi 
medya unsurları ve Sulh Ceza Hakimlikleri vasıtasıyla bu mecrada bile tamamen özgür ve engelsiz 
bir ifade imkanı yoktur.

OHAL/KHK rejiminde, basın mensupları, mağdurlar ve avukatlarının resmî kurumlardan bilgi alma 
hakları önemli ölçüde engellenmiştir. Böylece kamu kurumlarından bilgi alma hakkı gasp edilmiştir.

Muhalif sesleri susturmak için idari para cezaları araç olarak kullanılmıştır. Mağdurlar haklarını 
aramak için bir sokakta, bir bankta, bir taşın üstünde ağzını açıp, ses çıkarmaya çalıştığında göz 
altına alınmışlardır. Bu şekilde mimlenen kişiler hakkında caydırıcı ağırlıkta ve mükerrer para cezaları 
kesilerek, demokratik protesto haklarını kullanmaları büyük ölçüde kısıtlanmıştır. 

Kendilerini ifade yollarının tıkanması

Bilgi edinme hakkının gaspı

İdari para cezası tehdidiyle susturma
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▷ İnanç özgürlüklerinin kısıtlanması ve aforoz
▷ Hac ibadetinin engellenmesi 
▷ Oruç ibadetinin engellenmesi
▷ Camilere girmelerinin engellenmesi

BEŞİNCİ KISIM

Din ve Vicdan
Özgürlüğü
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OHAL/KHK rejimi mağdurları için, iktidara yakın ve toplumda belli bir mevkisi olan din adamları ve 
onların lafına inanan insanlar tarafından, ‘cenazeleri leş, eşleri helal, malları ganimet’ söylemleri sıkça 
kullanılmıştır. Bazı yerlerde cenaze namazları kılınmamış; gasil, defin işlemleri yapılmamış; mezarlıklarda 
cenazelerine yer bile verilmemiştir. Cezaevlerindeki mağdurların Kuranı Kerim ve dini içerikli kitaplar 
okumaları engellenmiştir. Hapishane kütüphanelerinde olan kitaplar dahi üst makamlarca yapılan keyfi 
kısıtlamalarla verilmemiştir. Bazı yerlerde seccade bulundurmaları engellenmiştir.

Mağdurlar ve akrabalarının pasaportlarının iptal edilmesi ve yeni pasaport başvurularının 
reddedilmesinin bir sonucu olarak hacca gitmeleri engellenmiştir. Bu konudaki hak ihlali, sadece 
KHK’lılarla sınırlı kalmamış, onların akrabalarına da keyfi olarak uygulanmıştır.

Cezaevlerinde ve nezarethanelerde, tutuklu ve mahkumlar oruç tutmak istediklerinde gerekli 
kolaylık gösterilmemiştir. Oruç tutanlara keyfi hücre cezası verilerek burada iftar için su ve yemekten 
mahrum bırakılmışlardır. 

Bazı yerlerde KHK’lı veya Hizmet hareketi üyesi oldukları bilinen kişilerin, ibadet için camilere 
girmeleri engellenmiştir. Onlara ve ailelerine “siz teröristsiniz, Allah sizin namazınızı kabul etmez, 
bizim camimizde namaz kılamazsınız” denilmiş, bu kişiler camilerden kovulmuştur. 

İnanç özgürlüklerinin
kısıtlanması ve aforoz

Hac ibadetinin engellenmesi

Oruç ibadetinin engellenmesi

Camilere girmelerinin engellenmesi
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▷ Adil yargılanma hakkının ihlali
▷ Genel Eşitlik İlkesinin ihlali 
▷ Keyfilik ve ayrımcılık
▷ Suçluluk karinesi
▷ Savunma veya savunmaya erişim haklarının ihlali
▷ Hürriyeti keyfi tahdit
▷ Delilsiz suçlamalar
▷ Yargıda şikayet ve müdafa haklarının kısıtlanması
▷ Kanunların geriye yürütülmesi
▷ Suç ve cezanın şahsiliği ilkesinin rafa kaldırılması
▷ Özel yetkili mahkemeler
▷ Cezayı önceden verip sonra delil arama
▷ Aile fertlerini rehin tutma
▷ Komisyon ve proje mahkemeler arasında çözümsüzlük
▷ Gözaltı ve tutuklulukta kötü muamele
▷ İnfaz sürelerinde ayrımcılık ve hukuki haklardan vazgeçmeye zorlama
▷ Adli ve idari kurumlar üzerinde siyasi baskı
▷ Mağdur lehine yargı kararlarına uyulmaması
▷ Cezaevinde ötekileştirme

ALTINCI KISIM

Adil Yargılanma Hakkı



ERDOĞAN TÜRKİYE’SİNDE 143 SOSYAL SOYKIRIM UYGULAMASI41

Adil yargılanma hakkının ihlali

Genel Eşitlik ilkesinin ihlali

43

44

OHAL\KHK mağdurlarının adil yargılanma hakları, planlı ve sistematik bir biçimde ihlal edilmiştir. Yalan 
tanıklık, idari tahkikat ve bilirkişi raporlarında gerçeğe aykırı beyan üretilmesi, resmi kayıtlarda soykırım 
kurbanlarının lehine olan delillerin karartılması veya yok edilmesi, ihtiyaç duydukları bilgi ve belgelerin 
verilmemesi, kamuoyuna yalan haberlerin servis edilmesi, otopsi/bilirkişi raporlarında gerçekleri 
saklamak için değişiklik yapılması, olay yeri kamera kayıtlarının verilmemesi, edilmesi, seçkin/imtiyazlı 
zümre mensup ve mültesiklerinin aleyhine olan delillerin karartılması, önemli tanıkların öldürülerek 
yok edilmesi, keskin nişancı cinayetleri gibi vakalarda cinayetlerin soykırımın hedefindeki kişilerce 
işlenmiş gibi gösterilmesi, failin imtiyazlı zümreden olması halinde vakanın başkalarının üzerine 
yıkılması veya örtbas edilmesi, işkence failleri hakkında yapılan suç duyurularının işleme alınmaması 
veya örtbas edilmesi gibi çok çeşitli organize suç faaliyetlerinde bulunmuşlardır.

‘Hukuk Önünde Eşit Koruma Sağlanması’ ilkesine aykırı olarak hedefe konan OHAL\KHK mağdurları, 
kendilerini savunamamaları ve mahkum edilmeleri için örgütlü sahtekârlık, delil gizleme, delil 
karartma ve sahte delil üretme gibi durumlara maruz kalmışlardır.



    SILENCEDTURKEY 42

Keyfilik ve ayrımcılık45
Anayasanın kanun önünde eşitlik temel ilkesi göz ardı edilerek, muhaliflere yönelik suçlamalarda 
keyfilik ve ayrımcılık yapılmıştır. Hangi eylemlerin suç olduğu; hangi kriterlere göre ceza verildiği; kimin 
suçlu kimin masum olduğu; kimin güvenilir olup devlete sadakat bağı ile bağlı, kimin hain olduğu, 
fişleme listeleriyle ve bu listeleri hazırlayan kişilerin keyfine bağlı olarak belirlenip uygulanmıştır. 

Kriter adı altında, kanunda suç olarak tanımlanmamış fiillerle suçlanan muhalifler, ‘Kanunsuz suç 
ve ceza olmaz ilkesi’ göz ardı edilerek ağır ceza mahkemelerinde yargılanıp onlarca yıllık cezalara 
mahkum edilmişlerdir. Bu eylemlerden bazıları şunlardır: Devletin izniyle ve onun denetimi altında 
faaliyet gösteren Bank Asya’da hesap açmış olmak; Anayasal haklar kapsamında tamamen yasal 
faaliyet gösteren Aktif Eğitimciler Sendikasına üye olmak; çocuğunu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı 
bazı özel okullara göndermiş olmak; ByLock isimli, iletişim amaçlı ve uygulama mağazalarında 
herkese açık akıllı telefon uygulamasını kullanmış olmak; bazı derneklere üye olmak; Gülen 
hareketine yakın okul, yurt ve medya kuruluşu gibi bazı özel kurumlarda çalışmış olmak. 

Medyada yer bulan bazı haberlere ve mağdurların ifadelerine bakıldığında, bu yargılamalarda 
keyfilik uygulandığı görülmüştür. Bank Asya’da parası olanlar veya para yatıranların tamamı değil, 
muhalif olanlar yargılanmıştır. Çocuğunu cemaat okullarına gönderenlerin hepsi değil, sadece, 
muhalif olup gönderenler yargılanmıştır. Kapatılan şirket veya kurumlarda çalışanların tamamı değil, 
muhalif görülenler cezalandırılmıştır. Ceza verilenlere bakıldığında ise ülkenin farklı yerlerindeki 
farklı ağır ceza mahkemeleri aynı kriterlere birbiriyle uyuşmayan kararlar vermiştir. Muhalif 
olarak fişlenen bazı Bank Asya mudilerine ‘terörörgütüne yardım’ cezaları verilirken, üst düzey 
çalışanlarından kimileri Sermaye Piyasası Kuruluna Başkan, Merkez Bankası’nda insan kaynakları 
genel müdürü yapılabilmiştir. Özel okul ve üniversitelerde çalışan birçok öğretmen ve akademisyene 
terör örgütü üyeliğinden hapis cezası verilirken, bazıları istedikleri kamu veya özel kurumlarda 
çalışmaya devam etmişlerdir. Bazı insanlar sadece, babaları, anneleri veya kardeşleri KHK’lı olduğu 
için güvenlik soruşturması bahanesiyle işlerinden atılabilir ya da hiç göreve başlatılmazken, diğer 
bazıları işlerini korumuş hatta terfi bile almışlardır. 

15 Temmuz 2016’da hastanede yatalak halde yatan, tatilde olan, hatta daha önceden ölmüş veya 
şehit olmuş olanlar bile darbeci/terörist listelerine alınmışlardır.
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Suçluluk karinesi

Savunma veya savunmaya
erişim haklarının ihlali

46

47

Adli veya idari yargılamalarda masumiyet karinesi yerine suçluluk karinesi; şüpheden sanık yararlanır 
ilkesi yerine sanıklar, masumiyetlerini ispat edinceye kadar teröristtir kuralı işletilmiştir. 
Her ne kadar Anayasa’nın 38. Madde 4. paragrafında “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar…” 
ve AİHS madde 6/2’de “Bir suç ile itham edilen herkes, suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar 
masum sayılır” şeklinde ifade edilmiş olsa da, OHAL\KHK zulmü sürecinde, bu evrensel ilkeler yok 
sayılarak, şüpheden devlet yararlanır anlayışıyla hareket edilmiştir. Ağır ceza mahkemelerinde 
yargılanan sanıklar masumiyetlerini ispat edinceye kadar suçlu/terörist sayılmışlardır. 
Masumiyetlerini yargılayan hakimi ikna edecek şekilde ispat edemeyenler suçlu kabul edilerek, 
hukukta yeri olmayan sudan bahanelerle en ağır cezalara çarptırılmıştır.

Avukatlarla görüşmelerin yasaklama, kısıtlama, tehdit, taciz veya tutuklamalar yolu ile engellenmesi 
suretiyle savunma veya savunmaya erişim hakları ihlal edilmiştir. 667 sayılı KHK'nın 6.ıncı maddesinin 
d bendi ile vekil/müvekkil görüşmeleri gardiyanlar gözetiminde ve video kayıtları altında 
yapılabilmiştir. Bu uygulamaya itiraz eden mağdurlar avukatları yanlarından ayrıldıktan sonra kötü 
muameleye maruz bırakılmışlardır.
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Hürriyeti keyfi tahdit

Delilsiz suçlamalar

48

49

Hürriyetleri keyfi ve sistematik olarak sınırlandırılmıştır. Tutuklama, istisnai bir tedbir olmasına 
rağmen, KHK mağdurları ve Hizmet hareketi mensubiyeti ile suçlanan kişilerin yargılamalarında 
çoğunlukla tutukluluğa hükmedilmiştir. Yargılamalar sonrasında bir kısım sanıklar mahkum 
edilmiştir. Ancak infazlar uygulanırken adli adımlar ve özellikle Yargıtay süreci keyfi biçimde uzun 
tutularak infaz süreleri dolmuş birçok mahkumun Yargıtay sürecinin tamamlanmadığı bahanesiyle 
hukuka ve yasalara aykırı biçimde hürriyetlerinin gaspı sürdürülmüştür. 

OHAL\KHK zulmü sürecinde yargılanan sanıklar hakkında, suç şüphesinin varlığı suçluluklarının 
delili olarak yeterli kabul edilerek, ayrıca delillendirilmesi gerekmez anlayışı adli veya idari mahkeme 
kararlarında esas kabul edilmiştir. OHAL/KHK zulmü sürecinde hükümete muhalif olan insanlar 
hakkında ‘Her suç isnadının delillendirilmesi istenmemelidir. Eğer şüphe varsa bu durumdan 
suçlayanlar istifade eder. En ufak bir şüphenin olması durumunda kişi devlette çalıştırılmamalıdır’ 
şeklinde uydurulan kural bir devlet politikası olarak uygulanmıştır. 22/7/2016 tarihli 667 sayılı KHK ile 
başlayan söz konusu anlayış, iç hukuk yolları açısından en son makam olan Anayasa Mahkemesi dahil 
olmak üzere tüm adli ve idari kurumlar tarafından uygulanmıştır.
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Yargıda şikayet ve müdafa
haklarının kısıtlanması

Kanunların geriye yürütülmesi

Suç ve cezanın şahsiliği ilkesinin
rafa kaldırılması

50
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52

Mağdurların savunma yapma ve hak arama yolları engellenmiştir. Başvuruları hakkında olumlu işlem 
yapılmaması için idarelere ve savcılıklara emir gönderilmiştir. Davalarda OHAL/KHK mağdurlarının 
lehine bir tane bile delil, bilgi ve belgenin iddianamelere konulmadığı görülmüştür. Yargının ve 
mahkemelerin bu hukuksuz işlemleri süresince mağdurların hakları hep mutlak yok kabul edilmiş, 
savunma hakları örgütlü biçimde gasp edilmiş ve hak aramak için kullanılacak başvuru yolları çıkışı 
olmayan birer labirentlere dönüştürülmüştür.

‘Suçların ve cezaların kanuniliği’ ile ‘kanunların geriye yürümezliği’ ilkeleri bilinçli olarak göz ardı 
edilmiştir. Kanunda suç olmayan eylemlerden ötürü insanlar 6 yıl 3 aydan başlayan cezalara 
çarptırıldı. Yasal çerçevede faaliyet gösteren dershanede çalışmak, bankaya para yatırmak, çocuğunu 
MEB onaylı okula göndermek, valilik onaylı derneğe gönüllü olup kermes faaliyeti yapmak gibi 
yasal hak ve faaliyetler nedeniyle yüz binlerce kişi aleyhine soruşturma açıldı. Yapıldığı zaman suç 
olmayan yasal faaliyetler, kanunlar geriye doğru yürütülerek ‘terör örgütüne üyelik’ kapsamında delil 
ittihaz olundu. 

‘Suç ve cezaların şahsiliği’ ilkesi yerine ‘bireyin suçundan ait olduğu bütün grup sorumlu tutulur’ 
anlayışı benimsenmiş, ve bu doğrultuda, maznunların soy bağları veya sosyal çevrelerini kapsayacak 
şekilde zincirleme olarak suçlama ve cezalandırma yapılmıştır.  Bu konudaki binlerce örnekten 
birinde ihraç edilen bir kişinin babasının çalıştığı kurumdan atıldığı görülmüştür. Başka bir örnekte 
pasaportu iptal edilen bir kişiye, gerekçe olarak eşinin KHK ile ihraç edilmesi gösterilmiştir.

53
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Cezayı önceden verip sonra delil arama

Özel yetkili mahkemeler

54

53

‘Önce cezalandırıp sonra durumu araştırmak ve cezaya bahane olacak delil aramak’ şeklinde 
özetlenebilecek yöntem ile, keyfi ve sistematik cezalandırmalar yapılmıştır. Sanıklar tutuklandıktan 
1,5 - 2 yıl sonra haklarında iddianame hazırlanmıştır. Onbinlerce kişi haklarındaki suçlamayı 
cezaevinde 2 yıl tutuklu kaldıktan sonra ancak öğrenebilmiş, uzun tutukluluk cezaya dönüşmüştür. 
2-3 yıl tutukluluktan sonra suçsuz bulunanlar, beraat alanlar olmuştur.

‘Doğal yargıç - doğal mahkeme’ yerine ‘özel atanmış yargıç - özel belirlenmiş özel yetkili mahkemeler’ 
ile adil yargılamalar engellenmiştir. Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kanunla değil HSYK’nın 
kararı ile belirlenmiştir. Suç ceza hakimlikleri mahkeme değil, hakimliktir ve doğal hakimlik ilkesi 
kapsamına girmemektedir. 



ERDOĞAN TÜRKİYE’SİNDE 143 SOSYAL SOYKIRIM UYGULAMASI47

Komisyon ve proje mahkemeler
arasında çözümsüzlük

Aile fertlerini rehin tutma

56

55

OHAL\KHK zulmü sürecinde muhaliflerin hak arama yollarını tıkamak 
için hukuksuzluk ve ilkesizlik döngüsü yaratılmıştır. On binlerce mağdur, 
işe dönüş davası açabilmek için 3-4 yıl OHAL Komisyonu'nun ‘kabul/ret’ 
kararlarını beklemek zorunda kalmıştır. Siyasal iktidarın tam güdümündeki 
komisyondan, yüzde 90-95 oranında ret kararını aldıktan sonra, 
mağdurlar, ikametlerine en yakın idare mahkemesine başvurabilmek 
yerine, OHAL Komisyonundan farkları olmayan, Ankara’daki 5-6 adet 
özel tasarlanmış, mahkemeye müracaat etmek zorunda bırakılmışlardır. 
Hukuksuzluk döngüsünün en çarpıcı örneklerinden birisi, müebbet hapse 
mahkum edilmiş olan askeri okul öğrencileridir. KHK ile hakları gasp 
edilmesine rağmen, iç hukuk yollarının başlangıç seviyesi olan OHAL 
Komisyonu'na başvuru yapamamışlar, haklarını arayamamışlardır. 

Hakkında soruşturma olan OHAL ve KHK mağduru bireye ulaşılamadığı 
zaman, başka bir aile bireyi gözaltına alınmıştır. Bu durum gözaltına alınan 
yakınların yüzüne de itiraf edilmiştir. “Eğer eşin/çocuğun teslim olmazsa 
tutuklu kalmaya devam edersin. O teslim olsun, seni bırakalım” gibi 
tehditler yüzlerine söylenmiştir.
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İnfaz sürelerinde ayrımcılık 
ve hukuki haklardan 
vazgeçmeye zorlama

Gözaltı ve tutuklulukta
kötü muamele

58

57

Siyasi mahkumların hukuki haklardan faydalanmaları engellenmiştir. 
Örneğin cinayet, hırsızlık ve kadına şiddet gibi adli suçlardan tutuklu 
olanlar, cezalarının yarısını cezaevinde geçirirken, siyasi nedenlerle tutuklu 
bulunanlar mahkumiyet sürelerinin asgari dörtte üçünü cezaevinde 
tutuklu olarak geçirmek zorunda. Bilinçli bir şekilde uzun süre tutukluluk 
ve hukuki haklarından vazgeçmeye zorlanıyorlar.

Mağdurlar, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalar yanında sistematik kötü 
muameleye maruz bırakılmışlardır. Toplu tutuklamalar nedeniyle karakol 
ve emniyet binalarında yer olmadığı için yüzlerce sanık spor salonlarında 
kötü koşullarda tutuldular. Cezaevlerinde eğitim, sağlık, spor, iletişim, 
yaşam hakları ve sosyal faaliyetlerinde, bilinçli ve sistematik kısıtlamalar 
yapıldı. Ayrımcı uygulamalar ve tehdit gibi yollarla, itirafçı olmaya, 
tanımadıkları insanlara iftira atmaya, şahit olmadıkları olayları veya fiilleri 
kabul etmeye veya bühtan dolu ifadeler vermeye zorlandılar.
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Mağdur lehine yargı kararlarına
uyulmaması

Cezaevinde ötekileştirme

Adli ve idari kurumlar üzerinde
siyasi baskı

60

61

59

Siyasetç i, yazar ve hak savunucuları lehine AİHM’in haksız tutuklamadan ötürü serbest bırakılmaları 
kararı yok sayılmıştır. Benzer şekilde yüksek mahkemeler tarafından verilen beraat veya takipsizlik 
kararları da, alt mahkemelerce yok sayılmıştır.

OHAL sonrasında Türkiye’de cezaevlerindeki insanlar dahi ötekileştirilmiş damgalanmış, 
sınıflandırılmıştır. Cezaevi infaz kurullarınca hazırlanan ve internet sitesinde duyurusu yapılan 
kapalı ziyaret tablosunda bazı koğuşların isimlerinin yanında kalın puntolarla TF ÜST (FETÖ) ifadesi 
bulunmaktadır.

Adli ve idari kurumlar, daima mağdurlar aleyhine kararlar almaları yönünde baskıya uğramıştır. Bazı 
hakimler ‘suçsuz insanları tutukluyorum, tutuklamazsam kendim tutuklanırım, vicdan azabından 
uyuyamıyorum’ diye beyanatta bulunmuştur. Duruşmada kendinden istenilen kararı vermediği 
için, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy duruşma devam ederken HSYK tarafından 
görevden alındı. Diğer taraftan birçok davada başbakanlık avukatları mahkemelere katılarak, hakim 
ve savcılar üzerinde baskı uygulamıştır.
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▷ Mülkiyet haklarının gaspı
▷ Mali hakların gaspı
▷ Emeklilik haklarının gaspı
▷ Bireysel birikimlerin gaspı
▷ Miras hakkının gaspı
▷ Şahsi mülklerin satımının engellenmesi
▷ Gayrimenkuller üzerindeki tasarruf haklarının gaspı
▷ Menkuller üzerindeki tasarruf haklarının gaspı
▷ Banka hesaplarına bloke konulması

YEDİNCİ KISIM

Mülkiyet Hakkı



ERDOĞAN TÜRKİYE’SİNDE 143 SOSYAL SOYKIRIM UYGULAMASI51

Mülkiyet haklarının gaspı

Mali hakların gaspı

62

63

Mağdurların mülkiyet hakları gasp edilerek, kendi mülkleri için kira ödemeleri istenmiştir. KHK 
mağduru veya Hizmet hareketi mensuplarının alacakları ödenmemiştir. Kamunun bu tutumundan 
cesaret alan bazıları, benzer yağma veya talanlar ile mağdurların mallarını gasp etmiş borçlarını 
ödememiştir. Örnek: Akın İpek ve ailesinin tüm mal varlıkları yanı sıra yaptırdıkları üniversite, okul ve 
yurt hayır için yaptırdıkları kurumlara el konulmuştur. Akın İpek’in annesi Melek İpekten, kendisine 
ait oturduğu evin kirası istenmiştir.

KHK’lıların meslekleri dolayısıyla geçmişe dönük kazandıkları mali hakları (istihkak, ek ders ücretleri 
vb.) gasp edilmiştir. Hatta bazılarından, ödenen maaşları geçmişe dönük olarak istenmiştir.

65

66

64



    SILENCEDTURKEY 52

Bireysel birikimlerin gaspı

Miras hakkının gaspı

Şahsi mülklerin satımının engellenmesi

Emeklilik haklarının gaspı

65

66

67

64

Bazı mağdurların işlerini kaybettikten sonra hayatlarını sürdürebilmek için kullanabilecekleri özel 
fonlardaki birikimleri bloke edildi.

OHAL ve KHK mağdurlarının ailelerinden kalan mal varlıklarına el konulmuştur. Mağdurların isimleri 
tapu kadastro kayıtlarına “riskli kişi” koduyla kodlanıp gelecekte elde edeceği miras hakkı da gasp 
edilmiştir.

OHAL/KHK mağdurlarının önemli bir kısmı için Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü veri tabanına 
‘Sakıncalı kişi’ veya ‘Riskli kişi’ kayıt tanımlamaları düşülerek şahsi mülklerini (evini, arsasını vb. ) satıp 
paraya dönüştürme hakları gasp edilmiştir.

Emeklilik haklarını kazanan KHK’lıların malulen emeklilikler de dahil olmak üzere emekli olmaları 
keyfi olarak engellenmiştir. Böylece emeklilik primi alma hakları gasp edilmiştir. 7 Aralık 2019 tarih ve 
30971 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan 7194 sayılı kanunun 50. maddesi ile SGK çalışanlarına keyfi 
uygulamalar koruma altına alınmış, mağdurlara ekonomik soykırım uygulanmıştır.
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Gayrimenkuller üzerindeki tasarruf 
haklarının gaspı

Menkuller üzerindeki tasarruf 
haklarının gaspı

Banka hesaplarına bloke konulması

68
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OHAL/KHK mağdurlarının gayrimenkulleri üzerindeki tasarruf hakları da gasp edilmiştir. 87 yaşındaki 
Sıttıka Atay isimli bir vatandaşın, KHK ile kapatılan bir vakfa ölümünden sonra devredilmek üzere 
bağışladığı evi, kapatılan vakfı devralan kamu kurumunun açtığı davayla elinden alınmıştır. Tapu 
senedinde ‘intifa hakkı Sıttıka Atay’a aittir’ diye yazılmış olmasına rağmen, Atay’ın sanki mülkünde 
tasarruf hakkı yokmuş gibi 65 yıldır oturduğu evini, hâlâ hayatta iken elinden aldılar ve onu kendi 
mülkünde ‘işgalci’ konumuna düşürdüler.

KHK mağdurları, BDDK, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, e-Devlet vb. gibi pek çok kamu 
kurumunun veri tabanında sakıncalı veya riskli olarak tanımlandılar. Bu şekilde fişlenen kişiler, 
önlerine çıkarılan engeller yüzünden ellerindeki menkul kıymeti haiz araçları satamaz hale geldiler.

Birçok muhalifin banka hesaplarına, BDDK veya sulh ceza hakimlikleri aracılığıyla bloke konuldu ve 
bu kişilerin hesapları üzerindeki tasarruf yetkileri kısıtlandı. En çok ihtiyaç duydukları bir dönemde, 
işsiz kaldıkları zaman birikimlerini kullanmaları engellenmiş, böylece aileleriyle birlikte açlık ve 
çaresizliğe mahkum edilmek istenmişlerdir.
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▷ Seçme ve seçilme haklarının engellenmesi
▷ Memurların idari haklarına ve varlıklarına keyfi suikast
▷ Elçiliklerde vatandaşlık haklarından mahrumiyet
▷ Sosyal tesislerden faydalanmalarının men’i
▷ Cenaze hizmetlerinden mahrumiyet
▷ Sivil toplum üyeliklerinin engellenmesi
▷ Okul binalarına girişlerinin yasaklanması
▷ Atıldıkları işyerlerinden özel eşyalarını almalarının engellenmesi
▷ Araç kiralama hizmetlerinin engellenmesi
▷ Kan bağışının engellenmesi
▷ Doğum yardımlarının engellenmesi
▷ Analık hakkı ödeneğinin engellenmesi
▷ Kısa Çalışma Ödeneği hakkının engellenmesi
▷ İşçi çıkarma yasağından istisna
▷ Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara sağlanan desteklerden mahrum bırakma
▷ Pandemi yardımlarından men
▷ Evlilik bağı yoluyla elde edilen vatandaşlık haklarının gaspı
▷ Sağlık sigortası hizmetlerinden faydalanmanın engellenmesi
▷ Engelli aylığı almanın engellenmesi 
▷ Bakım aylıklarının engellenmesi  
▷ Doğal afet yardımlarının engellenmesi  
▷ Refakatçi aylığının engellenmesi
▷ Sosyal ve ekonomik destek haklarının engellenmesi

SEKİZİNCİ KISIM

Vatandaşlık, kamu
hizmetleri katılım ve

istifade hakkı
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Seçme ve seçilme haklarının engellenmesi

Memurların idari haklarına ve 
varlıklarına keyfi suikast

Elçiliklerde vatandaşlık haklarından 
mahrumiyet

71
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Bazı siyasiler, iktidara muhalif bazı kesimlerin ve Hizmet hareketi mensuplarının oy kullanmaktan 
men edilmeleri teklifinde bulundu. Böylece halkın önemli bir kesiminin elinde, en temel 
vatandaşlık haklarından seçme ve seçilme hakkı alınmaya çalışıldı. Öte yandan, özellikle 
Kürt seçmenlerin yoğunlukta bulunduğu bölgelerde belediye seçimlerini kazanan adaylara 
mazbataları verilmedi veya göreve başladıktan sonra haklarında açılan davalar yüzünden 
görevden alındılar ve yerlerine Erdoğan’a sadık memurlar atandı. Keza belediye encümenleri ya da 
muhtarlardan bazılarına seçilmiş olmalarına rağmen mazbataları verilmedi.

OHAL ve KHK mağdurları çalıştıkları kurumlarda yok sayılmışlardır. Kurum amirleri tarafından 
keyfilik esasınca ‘idari tasarruf’ adı altında açığa alma, görevden uzaklaştırma, ihraç gibi işlemleri 
yürürlükteki KHK’lara bile aykırı olmasına rağmen uygulamışlardır. 

Elçilik ve konsolosluklar, mağdurların Türkiye’deki adli ve idari işlemleri için gereken belgeleri 
düzenlememiş veya onaylamamıştır. Elçilik veya konsolosluklardan noterlik hizmeti alamayan 
mağdurlar, uluslararası geçerli ‘Apostil’ mekanizmasını kullandıklarında ise işlemleri geçersiz 
sayılmıştır. Ayrıca, mağdur ailelerin parçalanması için aile birleşimi vizeleri konusundan gerekli 
işlemler yapılmamış, ihtiyaç duydukları belgelerin verilmesi engellenmiştir.

74
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Sosyal tesislerden
faydalanmalarının men’i

Cenaze hizmetlerinden mahrumiyet

74
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Mağdurlar şehirlerarası seyahatleri esnasında daha ekonomik, temiz veya güvenli oldukları gerekçesi 
ile öğretmen evi vb. gibi kamu konuk evlerinden veya kamuya ait sosyal tesislerden ücreti mukabili 
yararlanmak istediklerinde, güvenlik kuvvetleri tarafından tesis yönetimleri aranarak ‘Çıkartın bu 
teröristi/teröristleri buradan’ denilerek oralardan kovulmaları sağlanmıştır.

Vefat eden bazı OHAL ve KHK mağdurlarının cenazelerinin mezarlığa defnine izin verilmemiştir. 
Mağdurlar öldüklerinde kendilerine karşı gasil, cenaze namazı kılınması ve defnetme gibi dini/
insani vecibe olan hizmetlerinin yerine getirilmemesinin yanında cenazelerine nakil aracı bile 
verilmesi engellenmiştir. Örneğin, gözaltında işkence neticesinde vefat eden Gökhan Açıkkollu, 
hainler mezarlığı adıyla belirlenen bir araziye gömülmek istenmişti. Ailesinin mücadelesi 
neticesinde, Açıkkollu eşinin kasabasına götürüldü. Ancak resmi cami imamı, merhumun cenaze 
namazını kıldırmak istemedi. Açıkkollu hakkındaki soruşturma, ölümünden sonra onu temize 
çıkararak göreve iadesine hükmetti.
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Sivil toplum üyeliklerinin engellenmesi

Okul binalarına girişlerinin yasaklanması

Atıldıkları işyerlerinden özel eşyalarını 
almalarının engellenmesi

76

77

78

Mağdurların okul aile birlikleri, dernek ve vakıf üyelikleri engellenerek sosyal varlıkları ve de sosyal 
statüleri yok edilmeye çalışılmıştır. Mağdurların ‘okul aile birliği üyesi’ olmaları, mahalledeki bir cami 
derneğine bile üye olmaları engellenmiştir.

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerin ve yine başka bazı KHK mağdurlarının okul binalarına girişi 
yasaklanmış ve eğitim hakları ellerinden alınmıştır. 

İhraç öğretmenler, çalıştıkları okula girişleri yasaklandığı için dolaplarındaki şahsi eşyalarını dahi 
alamamışlardır.

79

80

81



    SILENCEDTURKEY 58

Araç kiralama hizmetlerinin engellenmesi

Kan bağışının engellenmesi

Doğum yardımlarının engellenmesi

79

80

81

Ücret karşılığı sunulan araç kiralama hizmetini alma hakları keyfi biçimde gasp edilmiştir.

Kızılay, bağışta bulunmak isteyen bazı KHK mağdurlarının kan vermek için
yaptıkları müracaatları reddetmiştir.

KHK mağdurlarının vatandaşlık hakkı olan doğum yardımı hakları gasp edilmiştir.
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Analık hakkı ödeneğinin engellenmesi

Kısa Çalışma Ödeneği hakkının engellenmesi

İşçi çıkarma yasağından istisna

82

83

84

Şartları taşıyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı kadına doğumdan sonra ödenen ‘analık hakkı’ 
ödeneği mağdurlara verilmemiştir. 

COVID-19 salgını nedeniyle iş yerlerinde üretimini durdurmak zorunda kalan ya da işleri kısa süreyle 
aksayan işverenlere kısa çalışma ödeneği ayrılmış olmasına rağmen, yanında KHK’lı işçi çalıştıran 
işveren ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ hakkından yararlandırılmamıştır. 

COVID-19 salgını salgını sürecinde özel sektöre getirilen işçi çıkarma yasağı, KHK mağdurları için 
geçerli olmamış ve o şartlar altında bile işten çıkarılmaları teşvik edilmiştir.

86
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Pandemi yardımlarından men

Evlilik bağı yoluyla elde edilen
vatandaşlık haklarının gaspı

Sağlık Sigortası hizmetlerinden
faydalanmanın engellenmesi

Pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlara 
sağlanan desteklerden mahrum bırakma85

86

87

88

Esnaflara COVID 19 salgınından dolayı verilen doğrudan gelir veya hibe desteklerinden faydalanmak 
isteyen KHK'lar ile kamudaki görevlerinden ihraç edildikten sonra işyeri açabilmiş kişiler, Aile ve 
Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, başvuru sahiplerinin KHK ile atıldıklarını bahane 
göstererek destek başvurularını reddetti.

KHK ile ihraç edilenler COVID 19 salgını tedbirleri kapsamında verilecek olan kişi başı
1,000 liralık yardımdan faydalanmak için bakanlığa başvurdu. Ancak “yardımdan
faydalanamazsınız” yanıtını aldılar.

İçişleri Bakanlığı, bir KHK’lı eşinin vatandaşlık başvurusunu, “Mevzuatta öngörülen başvuru 
koşullarının sadece başvuran yabancı açısından değil, her iki eşi de kapsayacak şekilde irdelenmesi 
gerekliliği, vatandaşlık konusunda devletin hükümranlık hakkının bir sonucudur” gerekçesiyle 
reddetti. Bu ret kararı idare mahkemesi tarafından onandı.

Kamudan ihraç edilerek soykırım uygulamasına maruz bırakılanların otomatik olarak genel sağlık 
sigorta (GSS) hizmetleri de sonlandırılmıştır. Dolayısıyla sağlık hizmeti almaları da engellenmiştir. 
Bu uygulama, aileleri ölüm, kalıcı sağlık hasarları gibi risklere maruz bırakmış, sağlıklı bir yaşam 
sürdürmelerinin önünde engel teşkil etmiştir.
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Engelli aylığı almanın engellenmesi

Bakım aylıklarının engellenmesi

Refakatçi aylığının engellenmesi

Doğal afet yardımlarının engellenmesi

Sosyal ve ekonomik destek
haklarının engellenmesi

89

90

92

91

93

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları taşıyan her engelli vatandaşa ödenen, engelli aylığı 
engellenmiş veya gasp edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları taşıyan her engelli yakınına ödenen bakım aylığı gasp 
edilmiş veya engellenmiştir. 

Hastanede tedavi gören hastanın bakımı ile ilgilenen kişilere ödenen refakatçi parası gasp edilmiş 
veya engellenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve şartları taşıyan her vatandaşa ödenen doğal afet yardımı gasp 
edilmiştir. 

Şartları taşıyan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yapılan sosyal ve ekonomik destek hakları, KHK 
mağduru ailelerin ellerinden alınmış ve aç bırakılmışlardır.
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▷ Aile kurmanın engellenmesi
▷ Boşanmaya zorlama
▷ Evlatların anne babayı redde zorlanması
▷ Anne babaların evlatlarını redde zorlanması
▷ Çocukların ailelerinden koparılması
▷ Evlatlıkların ailelerinden koparılması
▷ Aileleri, sosyal bağlarını tahrip suretiyle parçalama
▷ Aileleri, eğitim haklarının gaspı suretiyle parçalama
▷ Ailelerin yapısal işlevselliğinin tahribi
▷ Meskeni tahliyeye ve göçe zorlama
▷ Kiracılarının tahliyeye zorlanması
▷ Kiralık ev verilmemesi

DOKUZUNCU KISIM

Aile Kurma, İkamet ve Özel 
Yaşam Hakları
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Aile kurmanın engellenmesi

Boşanmaya zorlama

94

95

Sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiilî linç yüzünden, evlilik hazırlığındaki çok sayıda genç 
evlenemediler. Bu engellemeler bazen sosyal baskı, bazen de evlilik için gerekli olan belgelerin 
verilmesinin engellenmesi suretiyle yapılmıştır. 

Mağdurlar, aile ve akraba çevrelerinden gördükleri baskılar yüzünden eşlerinden ayrılmak durumunda 
bırakılmışlardır. Hatta mahkemelerde bizzat hakimler, Hizmet hareketi mensubu olduğu için yargılanan 
kişilerin eşlerini boşanmaya teşvik etmiştir. 2019 yılı TÜİK verilerine göre, mağdur aileler arasındaki 
boşanma oranlarının Türkiye ortalamasının 17-20 katı olduğu ortaya çıkmıştır. 2019 yılından sonraki 
sürece hukuken boşanmamış ama ayrı yaşayan aileler de dahil edildiğinde şimdilerde bu oranın 
Türkiye ortalamasının 60 katına denk geldiği görülmektedir. 
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Evlatların anne babayı redde zorlanması

Anne-babaların evlatlarını redde zorlanması

96

97

Evlatların anne ve babalarını redde zorlanması suretiyle aile bütünlükleri parçalanmıştır. Örneğin, 
Fatih Üniversitesi’nin eski rektörü Şerif Ali Tekalan’ın kızı Hümeyra Nur Tekalan Toman, babasının 
terör örgütü üyeliği suçundan yargılandığı davada “o benim sadece biyolojik olarak babam” 
ifadesini kullanmıştır.

Anne ve babaların, bazı vakalarda evlatlarını reddettikleri görülmüştür. Örneğin, Mehmet Uğur 
Erdil, sözde paralel yapı soruşturması kapsamında görevlerinden uzaklaştırılıp emekliliğe sevk 
edilen iki oğlunu evlatlıktan reddetmek için Mersin Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkemenin 
ortada ağır bir suç olmadığını ileri sürerek başvurusunu reddettiğini söyleyen baba Erdil, 
“Mahkeme başvurumu kabul etmemiş olsa da ben kendi nezdimde her ikisini de paralelci 
oldukları için evlatlıktan reddettim” dedi.
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Çocukların ailelerinden koparılması

Evlatlıkların ailelerinden koparılması

98

99

Gözaltına alınan ya da tutuklanan mağdur ailelerin çocukları, savcılık tarafından verilen emirle 
ailelerden kopararak başka kişilere veya Çocuk Esirgeme Kurumu'na verilmiştir. 

OHAL ve KHK mağduru ailelerin koruyucu ailesi oldukları veya evlatlık edindikleri çocukları 
ellerinden alınmıştır. Kanunlara göre koruyucu aile statüsü, çocuğun ihmal ve istismar edildiği 
kötü muameleye maruz bırakıldığının belirlenmesi, ailenin toplum değerlerine aykırı düşen 
davranışlarının gözlenmesi, fiziki ve ruhsal olarak ailenin sağlığının bozulduğunun belgelenmesi 
ya da ailenin kurumla etkin bir iletişim içinde olmamasının tespiti halinde iptal edilir. Dönemin 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Kaya, 23 Ağustos tarihinde "FETÖ/PDY yapılanmasıyla 
mücadeleye yönelik çalışmalarda her türlü tedbirin alınması" talimatı çerçevesinde, haklarında 
soruşturma bulunan kişilerin evlatlıkları ellerinden alınmış, öz anne ve babalarını önceden 
kaybetmenin travmasını yaşayan çocuklar, ikinci kez aynı travmayla mağdur edilmişlerdir.
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Aileleri, sosyal bağlarını tahrip
suretiyle parçalama

Aileleri, eğitim haklarının gaspı
suretiyle parçalama

Ailelerin yapısal işlevselliğinin tahribi

100

101

102

Ailelerin sosyal bağlarını koparma suretiyle taciz ve parçalama girişiminde bulunulmuştur. Mağdur 
veli KHK’lı olduğu için diğer velilerce istenmeyen kişi ilan edilip çocuklarının veli toplantısına gitmesi 
engellenmiştir.

Mağdur ailelerin çocuklarının kazandıkları özel okullara veya üniversitelere yerleşmeleri, ailelerinde 
KHK’lı bulunduğu gerekçesiyle engellenmiştir. Kazandıkları dereceleri almaları engellenmiştir. 
Kendilerinin ya da evlatlarının eğitim hakları gasp edilmesinin ardından bazı ailelerde bireyler 
birbirlerini suçlamış, bu da aile birliğinin parçalanmasına yol açmıştır.

Toplumsal soykırım uygulamaları esnasında, Hizmet hareketi mensubiyetine dair küçük bir 
şüphenin olması halinde bile, normalde istisnai olarak uygulanan tutuklama seçeneğinin, çocuklar 
düşünülmeden, hem anne hem babaya aynı anda uygulandığı görülmüştür. Bazı durumlarda 
ailelerin bazı bireylerine keyfi olarak seyahat kısıtlamaları, ev hapsi gibi cezalar verilmiştir. Bazen de 
gözaltına almak için aranan şahıs bulunamayınca aileden başkaları rehin olarak gözaltına alınmıştır. 
Bütün bu uygulamalar, bir çok ailenin birlik, uyum ve işlevselliklerini önemli ölçüde tahrip etmiştir.
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Meskeni tahliyeye ve göçe zorlama

Kiracılarının tahliyeye zorlanması

Kiralık ev verilmemesi

103

104

105

Mağdurlar, çalıştıkları yerlerce kendilerine tahsis edilmiş meskenlerinden çıkmaya zorlanmıştır. 
Örneğin mesleklerinden savunmaları bile alınmadan ihraç edilen hakim ve savcılardan lojmanlarını 
15 gün içinde tahliyeleri istenmiştir.

Mağdurlardan ev ve işyerlerinden kira geliri olanların kiracıları tehdit edilerek veya mülk sahibi 
hakkında ‘o teröristin evinde/işyerinde durulmaz’ diye baskı yaparak kiracıların başka yerlere 
taşınmaları sağlanmıştır.

İkametlerinin bulunduğu yerlerden kovulan mağdurlar başka bir yere taşındıklarında kimliklerini 
gizlemek zorunda bırakılmıştır. Aksi takdirde kendilerine kiralık ev bile verilmemiştir.
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▷ Üniversitede eğitim almanın engellenmesi
▷ Özel yeteneklilerin özel eğitimden men’i
▷ Eğitim burslarının kesilmesi
▷ Özel okul burslarının kesilmesi
▷ Eğitim burslarına müracaatın engellenmesi
▷ Devlet destekli projelere katılımın engellenmesi
▷ Sporcu olma hakkının engellenmesi

ONUNCU KISIM

Eğitim ve
Kendini Geliştirme Hakkı
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Üniversitede eğitim almanın engellenmesi

Özel yeteneklilerin özel eğitimden men’i

106

107
OHAL/KHK mağdurları, hatta bazı mağdur yakınları hak etmiş oldukları lisans, yüksek lisans ve 
doktora programlarına alınmamışlardır. 

OHAL\KHK mağdurlarının özel yetenekli çocuk veya gençlerinin, başarılı oldukları yeteneklerini 
tespit ve seçme sınavlarından sonra eğitimi alma hakları, KHK’lı yakını oldukları gerekçesiyle gasp 
edilmiştir.

108

109
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Eğitim burslarının kesilmesi

Özel okul burslarının kesilmesi

108

109

Yurt içinde ve yurt dışında bir çok öğrencinin devam eden eğitim bursları kesilmiştir. Hatta bazı 
durumlarda, o zamana kadar aldıkları parayı faiziyle geri ödemeleri istenmiştir. Örneğin, 24 
Mart 2020’de 2 üniversite öğrencisinin eğitim kredisi, İçişleri Bakanlığına bağlı Ankara Emniyet 
Müdürlüğü’nün direktifiyle Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü 
tarafından kesilmiş ve yasal faiziyle birlikte geri alınacağı bildirilmiştir. Benzeri uygulamalar başka 
illerde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) gibi 
birçok kurumlarda da yaşanmıştır. 

KHK’lıların ve KHK’lı ailelerin özel okullarda burslu olarak okuyan veya seviye belirleme sınavlarındaki 
yüksek başarıları nedeniyle burslu olarak özel okullara yeni kayıt yaptırma hakkı kazanan 
çocuklarının öğrenci bursu hakları keyfi olarak engellenmiş veya gasp edilmiştir. Bu hak gaspları 
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS), e-devlet veya toplumca ne olduğu meçhul şekilde 
hazırlanıp kamudan saklanan gizli soykırım infaz sistemleri vasıtasıyla yapılmıştır.
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Eğitim burslarına müracaatın engellenmesi

Devlet destekli projelere
katılımın engellenmesi

Sporcu olma hakkının engellenmesi

110

111

112

KHK’lı aile çocuklarına devlet kurumlarınca sağlanan eğitim ve öğretime destek bursları 
engellenmiştir. Öğrencilerden ‘yurt’ veya ‘burs’ müracaatında bulunduklarında ‘hiçbir soy bağlıları 
hakkında terör soruşturması veya ihraç işleminin yapılmadığına dair bir taahhütname’ vermeleri 
istenmiştir. Böylece ya müracaatları engellenmiş ya da KHK’lılarla irtibatlarına gizleyerek müracaatları 
halinde ‘yalan beyanda bulundukları’ gerekçesi ile yine de bursları verilmemiştir.

KHK’lı akademisyen ve öğrencilerin devlet kurumu destekli bütün bilimsel projelere öğrenci, stajyer 
veya araştırmacı olarak bile katılımları engellenmiştir. 

KHK’lı ailelerin çocukları üyesi oldukları spor takımlarından/kulüplerden çıkarılmış veya spor 
takımlarına alınmamıştır.
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▷ Sosyal güvenlik hizmetlerinden mahrumiyet
▷ Dayanışma ve yardımlaşmanın engellenmesi
▷ Şüphe, ihbar, taciz ve linçe dayalı, çatışmacı bir kültürün tesisi
▷ Sosyal ve dini dayanışmadan faydalanmalarının men’i
▷ Manevi desteğin suç sayılması
▷ İnsani ilişkilerin engellenmesi
▷ İş bulmaya yardımcı olanların tutuklanması

ONBİRİNCİ KISIM

Sağlık, Sosyal Güvenlik ve 
Dayanışma Hakkı
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Sosyal güvenlik hizmetlerinden mahrumiyet

Dayanışma ve yardımlaşmanın engellenmesi

113

114

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında kişinin KHK’lı olduğunu belirten 36 veya 38 kodlarıyla, 
mağdurların ve yakınlarının her türlü sağlık güvence hakları ve maddi manevi güvenceleri keyfi 
biçimde gasp edilmiştir. Böylece sosyal devletin vatandaşlarına vermeyi taahhüt ettiği hizmetlerden 
istifade etmeleri engellenerek çok sayıda vatandaşın bakımsızlık, kötü beslenme ve stresten ölüm 
veya intiharlarına sebep olunmuştur.

OHAL rejimi uygulamalarında mağdurlara, yakınları ve akrabaları tarafından gelen yardım ve 
destekler bile engellenmeye çalışılmış, aynı şekilde toplumsal dayanışma dernekleri veya bireyler 
tarafından yapılan yardımlara mani olunmaya çalışılmıştır. KHK’lılara veya Hizmet mensubu oldukları 
için geçim yolları kapatılan ailelere yönelik maddi veya manevi herhangi bir yardım, ‘terörizme 
destek’, ‘teröristlere yardım ve yataklık’ olarak değerlendirilmiştir. Bu türlü yardım yaptıkları tespit 
edilen kişilere yönelik operasyon ve tutuklamalar gerçekleştirildi. Böylece, mağdurlara, ailelerinden 
ve sosyal çevrelerinden gelebilecek her türlü maddi veya yardım engellenerek, hayatta kalma 
şansları zayıflatılmaya çalışılmıştır.
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Şüphe, ihbar, taciz ve linçe dayalı,
çatışmacı bir kültürün tesisi

Sosyal ve dini dayanışmadan
faydalanmalarının men’i 

115

116

Halk arasındaki geleneksel dayanışmacılık, komşuluk ve yardımseverlik kültürü yok olmuş yerine 
şüphe, ihbar, taciz ve lince dayalı çatışmacı bir kültür oluşmuştur. Siyasetçiler, medya yoluyla 
insanları komşu, dost ve akrabalarını ihbar etmeleri için teşvik etmişlerdir. Halk arasında birlik, 
dayanışma ve güven ruhu bilinçli bir şekilde ortadan kaldırılmış, insanlar kutuplaştırılmıştır.

Mağdurlara, ailelerine ve akrabalarına fitre, zekât sadaka vb. gibi yardımların verilmesi 
engellenmiştir. Gizli bir şekilde yardım etmeye çalışanlar tutuklanmışlardır.
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Manevi desteğin suç sayılması117
OHAL ve KHK mağdurlarının birbirleriyle görüşmesi, manevi olarak dayanışması bile haklarında 
soruşturma açılmasına sebep olmuştur. Örneğin, Kayseri’de hapishaneden tahliye edildikten sonra 
buluşup piknik yapan OHAL mağduru birkaç kişi polis operasyonuyla gözaltına alındı. Benzeri 
şekilde, İstanbul’da anne babaları KHK mağduru üniversite öğrencilerinin, tanışma ve dayanışma 
amacıyla yaptıkları piknik soruşturma konusu olmuştur. Bir başka örnekte, Ordu Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianamede bir kişi, haklarında soruşturma açılan kişilere dua 
ederek örgüt üyelerine manevi olarak destek olmakla itham edilmiştir. Onlar için dua etmesinin, o 
kişinin de örgüt üyesi olduğunu ve örgüte olan inancının halen devam ettiğini gösterdiğini savunan 
savcılık, şahıs hakkında soruşturma açmıştır. 

İnsani ilişkilerin engellenmesi

İş bulmaya yardımcı olanların tutuklanması

118
Komşuluk, arkadaşlık, dayanışma gibi insani ilişkiler engellenip yok edilmeye çalışılmıştır. Örneğin, 
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir iddianame, bir şahsın ‘geçmiş olsun ziyareti’ 
ve ‘tamir için bisiklet lastiği götürmesi’ gibi rutin eylemleri, örgüt üyeleri arasında birlikteliğin 
devam ettiğinin, maddi ve manevi olarak birbirlerine destek olmaya çalıştıklarının delili olarak 
değerlendirilmiş ve o şahsa da terör örgütü üyeliğinden soruşturma başlatmıştır.

119
KHK’lılara, iş bulmaları için yardımcı/aracı olan kişi veya kurumlar terörizme destek ile suçlanmıştır. 
Dayanışma adına mağdurlara iş bulan arkadaş ve yakınları, gözaltına alınmış ve tutuklanmışlardır.
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▷ Kamu sektöründe kapsamlı tasfiye ve kamu hizmetinden men
▷ Özel sektörde kapsamlı tasfiye ve çalışma hayatında engellemeler
▷ Çalışma hakkının engellenmesi
▷ Yeni veya farklı işlerde çalışmanın engellenmesi
▷ KHK mağdurlarının kamu sektöründe çalışan akraba ve soy bağlılarının
      terfilerinin engellenmesi 
▷ Staj yapmanın engellenmesi
▷ Ekonomik faaliyet belgelerine erişimin engellenmesi
▷ İşyeri açma, ruhsat almanın engellenmesi
▷ Banka hesabı açmanın engellenmesi
▷ Banka havalesi yapmanın engellenmesi
▷ Kredi taleplerinin reddi
▷ Borç ödeme kolaylığından faydalanma taleplerinin reddi
▷ Kredi kartlarının iptali
▷ Alacakların gaspı
▷ POS cihazı başvurularının reddi
▷ Vergi indirimi hakkının engellenmesi
▷ Sigorta hizmetinin engellenmesi

ONİKİNCİ KISIM

Çalışma ve İş Yapma Hakkı
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Kamu sektöründe kapsamlı tasfiye ve
kamu hizmetinden men

Özel sektörde kapsamlı tasfiye ve çalışma 
hayatında engellemeler

120

121

‘Terör örgütü ile iltisak’ gerekçesiyle on binlerce kişinin memuriyetleri keyfi olarak sonlandırılmıştır. 
Bu uygulama yalnızca suçu işlediği iddia edilen mağdurlar ile sınırlı tutulmamış, mülakat, güvenlik 
soruşturması vb. adlarla keyfi olarak uygulanan bilinçli ayrımcılıkla, akrabalık ilişkisi olanlara da 
teşmil edilmiştir. Bu kişilerin kamuda işlerinden atılmış veya kamu kurumlarında işe atanma veya 
çalışmaları engellenmiştir. 

KHK rejiminde soykırım uygulamalarının sadece kamu ile sınırlı kalacağı ifade edilirken, özel 
sektörde de benzeri uygulamalar yaşanmıştır. Mağdurlar ve yakınlarının SGK kayıtlarına KHK’lı 
olduklarını belirten 36 ve 38 kodları not edilmiş, özellikle kamu kurumları ile iş ilişkisi bulunan özel 
şirketlerde çalışmaları engellenmiştir. Yine bu durumdakilerden bazıları işten atılmıştır. Örneğin, Özel 
Öğretim Kurumları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasında ‘Özel öğretim kurumlarının 
gerçek kişi kurucularında, tüzel kişi kurucularının yönetim organlarında, kurucu temsilcilerinde ve 
personelinde; . . . terör örgütlerine ya da Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı 
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ya da iltisakı 
yahut bunlarla irtibatı olmaması şartı aranır’ şeklinde değişiklik yapılmıştır.
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Çalışma hakkının engellenmesi

Yeni veya farklı işlerde
çalışmanın engellenmesi

122

123

OHAL\KHK mağdurlarının KHK’larda yer alan ilave tedbirlerle var olan; öğretmenlik lisansı, avukatlık 
lisansı, özel güvenlik lisansı, pilotluk lisansı, paraşüt lisansı, gemi adamlığı lisansı, dalgıçlık lisansı, 
iş sağlığı ve güvenliği lisansı, gayrimenkul değerleme lisansı, Maliye Bakanlığı iç denetçilik lisansı, 
bilirkişilik yetkisi/lisansı, yeminli tercümanlık yetkisi/lisansı vb. gibi mesleki lisansları veya belgelerini 
kullanma, yenileme, uzatma veya yeni meslek lisansları elde etme hakları gasp edilmiştir. Mağdurlara 
hak ettikleri lisans belgeleri, mesleki sertifikaları verilmeyerek; denklik belgeleri düzenlenmeyerek, 
ellerindeki lisans veya yetki belgeleri iptal edilerek, yıllarca deneyim sahibi oldukları mesleklerini 
Türkiye’de veya dünyanın başka bir yerinde bir daha icra edemez hâle getirilmişlerdir.

KHK’lıların meslek edindirme kurslarından yararlandırmamak suretiyle yeni bir meslek edinme, 
iş kurma, yeni veya farklı bir işte çalışmaları engellenmiştir. KHK’lılar İSMEK, İŞKUR, MEB, Sağlık 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı vb. gibi kurumların yeni meslek edindirme programlarından sistematik 
olarak dışlanıp, engellenip yararlandırılmamışlardır. Belirtilen bağlamda KHK’lılar SGK, İŞKUR, 
e-devlet vb. kayıtlarında ‘36-OHAL/KHK’ koduyla fişlendikleri için herhangi bir meslek edindirme 
kursuna kayıtları yapılmadığı gibi, kayıtları yapılmış olanların ise ya kayıtları silinmiş ya da kurs 
bitirme veya mesleki yetkinlik belgeleri kendilerine verilmemiştir.
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KHK mağdurlarının kamu sektöründe
çalışan akraba ve soy bağlılarının
terfilerinin engellenmesi

124
Kamuda çalışan KHK mağdurlarının yakınlarına yapılan mobbing ve taciz uygulamaları yanında, 
terfileri keyfi olarak engellenmiştir.

Staj yapmanın engellenmesi

Ekonomik faaliyet belgelerine
erişimin engellenmesi

İşyeri açma, ruhsat almanın engellenmesi

125

126

127

KHK’lıların kendileri ile birlikte çocukları dahil staj başvuruları bile reddedilmiştir.

KHK’lıların ekonomik faaliyet ve kazanç için gereken belgelere erişimi engellenmiştir. Herhangi bir 
ticari teşebbüste bulunmak istediklerinde bir işyeri açmak veya ticari bir girişimlerine destek almak 
için gerekli olan ilk belge ve lisanslar verilmemiştir. Böylece, ticari teşebbüs için atılacak adımlar, 
gerekli belge verilmeyerek daha baştan engellenmiştir.

Görüşme yapılabilmiş bir OHAL/KHK mağdurunun önce dükkân açmasına müsade edilmiştir. Kişi, 
açmak istediği dükkân için birikimlerinin büyük bir kısmını harcamış, her türlü masrafını yaptıktan 
sonra açılış zamanı geldiğinde ruhsatı iptal edilmiştir. Şahıs bütün birikimini kaybetmiş, üstelik 
borca girmiştir. Belediye, red gerekçesi olarak İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen ‘sakıncalı 
bulunmuştur’ yazısını göstermiştir. Başka bir örnekte, yerleştiği yerde bir sağlık kabini açmak 
isteyen OHAL/KHK mağduruna da aynı ‘keyfilik’ uygulanmıştır.

131
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Banka hesabı açmanın engellenmesi

Banka havalesi yapmanın engellenmesi

Kredi taleplerinin reddi

128

129

130

OHAL zulmüne maruz bırakılan kişiler ve eşleri hakkında bankacılık üst kurulları tarafından ‘Riskli/
Yasaklı/Sakıncalı kişi’ kodu tanımlanmıştır. Bu kişilerin bankacılık hizmetlerinden yararlanma 
haklarına engel olunmuştur. Banka hesabı açtırmama, SGK sistemiyle, OYAK gibi özel fon 
kurumlarıyla, sigorta şirketleriyle ve özel teşebbüslerle bütünleşik biçimde kullanılmıştır. OHAL 
süreci içerisinde güçlükle de olsa bir iş bulabilen mağdurların maaş alacakları bankalarda maaş 
hesabı açmaları bu türden hukuksuz kayıt düşme yöntemleri ile engellenmiş; böylece güçlükle 
buldukları işleri de kaybetmişlerdir.

KHK mağdurlarına eşleri dahil olmak üzere bazı bankalardan banka havalesi/EFT yaptırılmamıştır. 
Bu konu ile ilgili yapılan araştırmada bu türden kayıtların genelde BDDK aracılığı ile koydurulduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bazı bankalar OHAL ve KHK mağdurlarının kredi kullanmalarına izin vermemişlerdir. 

Borç ödeme kolaylığından
faydalanma taleplerinin reddi131

Bazı bankalar, KHK’lı olduklarına dair kod düşülen kişilerin yapılandırma ve erteleme gibi ödeme 
kolaylıkları için başvurularını reddetmiştir.
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Kredi kartlarının iptali

Alacakların gaspı

POS cihazı başvurularının reddi

Vergi indirimi hakkının engellenmesi

Sigorta hizmetinin engellenmesi

132

133

134

135

136

Bazı bankalar OHAL ve KHK mağdurlarının kredi kartlarını iptal etmiştir. 

Mağdurların sigorta alacakları ve ticari alacakları gasp edilmiştir. 

Bankalar, ihraç edildikten sonra ticarete atılmak isteyen KHK’lıların POS cihazı taleplerini 
reddetmiştir.

Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşına yapılan vergi indirimi hakkını, KHK mağdurlarının kullanması 
engellenmiştir. 

KHK mağdurlarının primlerini düzenli yatırdıkları sigorta hizmetlerinden faydalanmaları 
engellenmiştir. Mağdurların araçlarına kasko sigortası yapılmamış veya ücretlerini peşin ödedikleri 
kasko sigorta hasar bedelini tahsil hakları gasp edilmiştir. Bu maddede belirtilen sigorta ödemesi 
konusuyla ilişkin olayda ilgili kasko şirketi kazadan yaklaşık 1 yıl sonra ayrımcılık uygulamasında 
geri adım atmıştır.
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▷ Seyahat hürriyetinin engellenmesi
▷ Soy bağlılarının seyahat hürriyetinin engellenmesi

ONÜÇÜNCÜ KISIM

Seyahat Özgürlüğü Hakkı
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Seyahat hürriyetinin engellenmesi

Soy bağlılarının seyahat
hürriyetinin engellenmesi

137

138

KHK mağdurlarının seyahat hürriyetleri ellerinden alınmıştır. Böylece seyahat hürriyetleri 
engellenerek, yurt dışında çalışmaları, eğitim almaları, özgürce yaşamaları ve/veya aile birleşimleri 
engellenmiştir.

KHK mağdurlarının aile üyelerinin yurt dışına çıkışlarının yasaklanması ve seyahat hürriyetlerinin 
engellenmesi suretiyle yurt dışında çalışmaları, eğitim almaları, yaşamaları ve/veya aile birleşimleri 
engellenmiştir.
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▷ Hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara gözaltı ve tutuklama
▷ Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların tutuklanması yüzünden ölümler

ONDÖRDÜNCÜ KISIM

Kadın Hakları
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Hamile ve yeni doğum yapmış kadınlara 
gözaltı ve tutuklama

Hamile ve yeni doğum yapmış kadınların
tutuklanması yüzünden ölümler

139

140

Ulusal ve uluslararası hukukta suç olmayan fiiller nedeniyle KHK mağdurlarına yapılan 
tutuklamalarda hamile ve yeni doğum yapan kadınlara ağır travmalar yaşatılmıştır. Onlarca kadın 
henüz doğum yapmışken doğum odasından sorguya götürülmüş, birçoğu 5275 Ceza ve Güvenlik 
Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 16/4 maddesinin açık hükmüne rağmen doğum yaptıktan 
sonra bebeğiyle birlikte demir parmaklıklar ardına gönderilmiştir. Kanunun ilgili maddesi ‘Hapis 
cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş bulunan 
kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan 
itibaren iki ay geçince ceza infaz olunur’ demektedir.

Kanundaki açık hükme rağmen tutuklanan hamile kadınlar cezaevlerinde bebeğini ya da kendi 
hayatını kaybetmiştir. Bazı gebelerin kanamaları varken dahi sağlık hizmeti almaları geciktirilmiş 
veya engellenmiştir. Bu gecikmeler ve engellemeler, anne karnındaki bebeklerin ölümüne ya da 
bebeği ile birlikte annenin de ölümüne neden olmuştur.
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▷ Hapisteki bebek ve küçük çocukların mahrumiyetleri
▷ Çocukların hücreye atılması
▷ Bebeklerin anne sütünden mahrum bırakılması

ONBEŞİNCİ KISIM

Çocuk Hakları
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Hapisteki bebek ve küçük
çocukların mahrumiyetleri141

Siyasi nedenlerle yoğun şekilde yapılan anne baba tutuklulukları nedeniyle bakacak 
ebeveyni kalmayan çocuklar anneleri ile cezaevine gönderilmiş ve bu çocuklara ayrıca 
yemek ve yatak verilmediği için anneler kendi yemeğini ve tek kişilik yatağını çocuğuyla 
paylaşmak zorunda kalmıştır.

Çocukların hücreye atılması

Bebeklerin anne sütünden
mahrum bırakılması

142

143
İstediği mama gelmediği için, tekrar mama talep eden siyasi tutsak kadın bebeği ile birlikte hücre 
cezasına çarptırılmıştır. 

Kanunda suç olmayan fiiller nedeniyle tutsak olan ya da gözaltına alınan kadınlar bebeklerini 
emzirememiş ve sütlerini lavaboya sağmak zorunda kalmıştır. 
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AST’Yİ DESTEKLEYİN
AYLIK VEYA TEK SEFERLIK BAĞIŞ YAPARAK

 KREDİ KARTI VEYA BANKA KARTI
silencedturkey.org/donatenow

 ÇEK GÖNDER
Lütfen çeklerinizi Advocates of Silenced 
Turkey’e ödenecek şekilde yapın Adres: 
Advocates of Silenced Turkey, Posta 
Kutusu 2399 Wayne, NJ 07474-2399

 BÜLTENİMİZE ABONE OLUN
https://bit.ly/2UEYDwD

 help@silencedturkey.org 

 PAYPAL 
paypal.me/ast111

 ZELLE 
advocatesofsilencedturkey@gmail.com

 PATREON 
patreon.com/advocatesofsilencedturkey
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ADVOCATES OF SILENCED TURKEY 
AST, 501(c)(3) vergi muafiyetine sahip, kâr amacı gütmeyen,

ABD’nin New Jersey eyaleti merkezli, yalnızca insan haklarını ve medeni
hakları savunmaya yönelik bir hayır kurumu ve eğitim kuruluşudur.

WEB VE SOSYAL MEDYA

www.silencedturkey.org
 silencedturkey

 facebook.com/silencedturkey
 youtube.com/advocatesofsilencedturkey

EIN : 83-1568246

POSTA ADRESİ
Advocates of Silenced Turkey

P.O. Box 2399
Wayne, NJ 07474-2399

İLETİŞİM
 help@silencedturkey.org





BU KİTAP, TÜRKİYE’DE SİYASİ REJİMİNİN
MUHALİFLERE YÖNELİK İŞLEDİĞİ

İNSANLIĞA KARŞI SUÇLARIN BİR LİSTESİDİR.

KHK’LARDAN 8 MİLYON KİŞİ ETKİLENDİ VE BU SOSYAL SOYKIRIM  
TÜRKİYE’DE HER GEÇEN GÜN ARTARAK DEVAM ETMEKTEDİR.

Türkiye’de 20 Temmuz 2016’da ilan edilen
OHAL Kararnamelerinin ardından, kanunda suç olmayan sebeplerle

2 milyondan fazla kişi hakkında terör soruşturması açıldı.
152 bin kamu çalışanı mesleğinden ihraç edildi. 17 bini kadın ve

3 binden fazlası bebek ve çocuk, 300 bini aşkın insan cezaevlerinde tutsak 
edildi. KHK’larla bin 598 dernek, 560 vakıf, 29 sendika,

33 televizyon ve 34 radyo kanalı, 50 gazete ve dergi, bin 604 okul,
360 dersane, 847 yurt, 15 üniversite ve 985 ticari şirkete el konuldu.

Stres, bunalım, hastalık, göç ve işkence sebebi ile,
aralarında 79 çocuğun da bulunduğu binden ziyade kişi hayatını kaybetti.

www.silencedturkey.org
 @silencedturkey

 facebook.com/silencedturkey
 youtube.com/advocatesofsilencedturkey

143 SOSYAL SOYKIRIM UYGULAMASI
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