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15 Temmuz kanlı darbe girişimi sonucu 241 yurttaşımız şehit oldu, 2bin
194 yurttaşımız yaralandı. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 17 Ağustos
2016 tarihinde hükümetin gerçekleştirdiği son resmi açıklamaya göre
toplam 40 bin 29 kişi gözaltına alındı. 17 Ağustos - 17 Eylül tarihleri
arasında açık kaynaklarda yer alan bilgiler ışığında gerçekleştirilen
gözaltıların sayısı 50 bini geçti. 28 Eylül 2016 tarihli son resmi
açıklamaya göre gözaltına alınanlardan 32 bini tutuklandı. Tutuklananlar
arasında 853’ü rütbeli, 898’i rütbesiz toplam bin 751 polis, 157’si
general, 2 bin 71’i subay, bin 100’ü Jandarma, 18’i Sahil Güvenlik
personeli toplam 6 bin 153 asker, 2 bin 131 hâkim ve savcı, 64 mülki
idare amiri bulunuyor.



MEMURİYETTEN ÇIKARILMA VE 
SORUŞTURMALAR

• 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası birçok kamu kurum ve
kuruluşunda yürütülen çalışmalar kapsamında 108.400 bin personel
görevden uzaklaştırıldı, 60 bin 161 personel de memuriyetten
çıkartıldı.





• Aralarında Başbakanlık, Avrupa Birliği Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın da bulunduğu birçok kamu kurum
ve kuruluşunda görevden uzaklaştırma ve ihraç işlemleri
gerçekleştirildi.





• 28 bin 163 Milli Eğitim Bakanlığı

• 2 bin 18 Sağlık Bakanlığı

• Bin 642 Maliye Bakanlığı

• 439 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

• Bin 519 Diyanet İşleri Başkanlığı

• 733 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

• 320 Gençlik ve Spor Bakanlığı

• 149 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

• 369 İçişleri Bakanlığı

• 175 Kültür ve Turizm Bakanlığı

• TBMM'den 41, BDDK’dan 116, Hazine Müsteşarlığından 67, SPK’dan 30, TMSF’den 12, Rekabet
Kurumu’ndan 15 personel; 672 sayılı KHK kapsamında memuriyetten ihraç edildi.



MİLLİ EĞİTİMDE OHAL

• 62 bin 864 öğretmen meslekten çıkarıldı ya da açığa alındı.

• 28 bin 163 öğretmen 672 sayılı KHK kapsamında memuriyetten ihraç edildi.

• 21 bin özel okul öğretmeninin lisansı iptal dildi.

• 11 bin 301 öğretmen terör örgütüne destek iddiasıyla açığa alındı. Bu öğretmenlerin 9 bin 843’ü KESK’e
bağlı Eğitim-Sen üyesi öğretmenlerden oluştu. Toplam 20 bin öğretmeni bulunan Diyarbakır’da 4314
öğretmen, 900 öğretmeni bulunan Tunceli’de 504 öğretmen açığa alındı.

• Bu verilere göre okulların açılması ile en az 1 milyon 511 bin 200 öğrenci öğretmensiz kaldı.

• Okullarda yapılan 15 Temmuz darbe girişimi etkinliklerinde çocuklara, psikolojilerinde ve gelişimlerinde
travma yaratabilecek darbe/demokrasi kisvesi altında propaganda amaçlı videolar izletildi ve broşürler
dağıtıldı.

• Milli Eğitim Bakanlığı, proje okullarında görev yapan ve 8 yılını dolduran öğretmenleri, hukuk dışı
çıkardığı yönetmelikle, norm kadro fazlası gösterip görev yerlerini değiştirmek istedi.





ÜNİVERSİTELERDE OHAL

• Devlet ve vakıf üniversitelerinde 5 bin 247 akademik personele yönelik
işlem başlatıldı, bunlardan 4 bin 225’ihakkında görevden uzaklaştırma
kararı alındı, 2 bin 341’i de KHK’larla ihraç edildi. Hakkında işlem başlatılan
idari personel sayısı 1545, görevden uzaklaştırılan idari personel sayısının
bin 117. Toplamda 6 bin 792 akademik ve idari personel hakkında işlem
başlatılmış oldu.

• KHK’larla toplam 44 Barış İçin Akademisyenler Bildirisi’ne imza atmış
akademisyen meslekten ihraç edildi. Tunceli’de Tunceli Üniversitesi
öğretim üyesi Candan Badem 672 sayılı KHK ile meslekten ihraç edilirken,
Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olarak çalışan Eğitim-Sen üyesi eşi de 8
Eylül 2016 tarihinde açığa alındı.







YARGI, EMNİYET VE TSK’DA OHAL

• 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 3 bin 396 hâkim ve savcının ayrıca 2 Anayasa
Mahkemesi üyesinin meslekten men edilmesine karar verildi. 13 Ekim’de 189
hakim ve savcıya ByLock uygulamasını kullandıkları gerekçesiyle gözaltı kararı
çıkarıldı.

• Danıştay ve Sayıştay’dan KHK'larla ihraç edilen personel sayısı 167.

• 670 ve 671 sayılı KHK’larla memuriyetten ihraç edilen Emniyet mensubu sayısı
10 bin 26 oldu. 5 Ekim 2016 tarihinde yeni bir dalgayla 12 bin 804 Emniyet
mensubu daha açığa alındı.

• Soruşturmalar kapsamında MİT’ten 83 kişi ihraç edildi.

• 5 Ekim 2016 günü Resmi Gazete'de yayımlanan, 7 askeri hâkim albaya ilişkin
ihraç kararıyla TSK'dan ihraç edilen personel sayısı 3 bin 939 oldu. Halen 40 bin
kamu görevlisi hakkında soruşturmalar devam ediyor.







İŞKENCE İDDİALARI

• Darbe girişimi sonrası çok sayıda işkence iddiası gündeme geldi.
Gözaltındakilerin yakınlarının ve avukatlarının başvuruları gözaltında
sistematik işkence ile karşılaştıklarını işaret ediyor. Bunda gözaltı
süresinin 30 güne uzaması, ilk beş gün avukat görüşünün
engellenmesinin özel bir önemi var. İnsan hakları kurumlarına yapılan
başvurulardan anlaşıldığı üzere avukat görüşmelerinin 10 güne dek
engellendiği durumlar söz konusu.



• Yine darbe sonrası darbe girişimine dahil oldukları gerekçesiyle
tutuklananların cezaevlerinde yaygınlaştırılmış şiddet şikayetleri
yükseliyor. Yeni tutuklananlarla birlikte nerdeyse cezaevindeki
herkesin şiddet uygulamaları, hak gaspları ile karşılaştığı son iki ayda
yoğunlukla gündeme geldi. Kişilerin aile görüşmelerinin, telefon
haklarının, sosyal iletişim ve kültürel olanaklarının kısıtlanıp
yasaklanması buna örnek durumlar. Cezaevlerindeki yer sorunların,
hücrelerin koğuş gibi kullanılması sonucu çok sayıda mahkumun
sağlıksız koşullarda kaldığına dair şikayetler artmış durumda.



• Özellikle Silivri Cezaevi’nden geceleri çok yoğun işkence seslerinin geldiğini
farklı davalardan cezaevinde bulunan müvekkilleriyle görüşen avukatlar
kamuoyuna aktardı. Cumhurbaşkanı ve Adalet Bakanı işkence iddialarını
gözaltı öncesi gerçekleşmiş olabileceğini, gözaltı ve sonrasında işkence
yapılmadığını iddia etti.

• 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar
kapsamında hakkında işlem yapılan kişiler ya da yakınlarından en az 13 kişi
intihar etti. 4 kişi de intihar girişiminde bulundu. İntiharlar ve intihar
girişimlerinden 5’i cezaevlerinde yaşandı. Yaşamını yitirenlerden 5'inin
ölümü hakkında şüpheler bulunuyor.



GÖZALTILAR

• Darbe girişimi sonrası gözaltındakilerin nerede tutuldukları, ne kadar
süre tutulacakları ve ne durumda olduklarına dair bilgiye ulaşımda
sorun devam ediyor. İstanbul’da gözaltına alınan ama yedi gündür
haber alınamayan bir öğretmenin ailesi başvuranlar arasında. Darbe
girişimi sonrası gözaltına alınan öğretmen Gökhan Açıkkolu’nun
gözaltında öldürüldüğü bilgisini insan hakları kurumları kamuoyuyla
paylaştı.





GAZETECİLER, YAZARLAR, AYDINLAR, BASIN

• Türkiye’de gazetecilik faaliyetleri nedeniyle aralarında Aslı Erdoğan ve
Necmiye Alpay gibi aydın ve yazarlarında yer aldığı 120 kişi cezaevinde
tutuklu veya hükümlü olarak bulunuyor. TGS, TGC ve DİSK verilerine
göre Olağanüstü Hâl süresince 200 gazeteci gözaltına alındı, 2308
gazeteci işsiz kaldı. 28 TV kanalı, 3 haber ajansı, 47 gazete,
16 dergi, 35 radyo, 26 yayınevi kapatıldı.

• Gözaltına alınan öğretmenlerden birinin evinde yapılan aramada
bulunan, Gazeteci-yazar Fehim Taştekin’e ait ‘Rojava Kürtlerin Zamanı’
adlı kitap suç delili sayıldı.



SANATTA OHAL

• İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde muhalif kimlikleriyle bilinen 6
oyuncu ve yönetmen açığa alındı, 17 oyuncu, bir dramaturg, bir
müzisyen ve bir koreografın işine son verildi. Genco Erkal’ın Dostlar
Tiyatrosu’nun sahnelediği “Nazım ile Brecht” oyunu OHAL kapsamında
yasaklandı.



KAPATILAN KURUMLAR

• KHK’lar kapsamında FETÖ’ye ait olduğu düşünülen 35 sağlık kuruluşu,
1061 öğretim kuruluşu, 800 yurt, 223 kurs etüt merkezi, 129 vakıf,
1125 dernek, 15 üniversite, 19 sendika 28 Tv, 35 radyo, 47 gazete, 29
yayınevi, 4262 kurum ve kuruluşa el konuldu, kapatıldı.

• Çocuklara yönelik çizgi film ve programların yayınlandığı Kürtçe çocuk
kanalı olan ZAROK TV kapatıldı.

• İktidara muhalif hiçbir yayın kuruluşu kalmaması adına İMC ve Hayatın
Sesi TV kanalları da çıkarılan KHK kapsamında kapatıldı.





İŞ DÜNYASINDA OHAL

• Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesine göre FETÖ ile bağlantılı 9 bin 106 şirket var.

• 674 sayılı KHK ile 218 şirkete kayyum atandı.

• TMSF’ye geçen şirketlerden bazıları; 

-Boydak Holding (8 sektörde 41 şirket, 14 bin çalışan,   2015 yılı cirosu 6.9 milyar TL, 2500 bayi, 140 ülkeye 
ihracat)

-Kaynak Holding ( 16 sektör, 31 şirket, 10.304 çalışan, 2015 yılı cirosu 2.1 milyar TL)

-Naksan Holding (56 şirket, 7 bin çalışan)

-Akbulut  Grubu (Ortadoğu tekstil, Bj tekstil, Oden enerji, Erfe mühendislik )

-Aydınlı Grup ( 3.800 çalışan, 2015 cirosu 761 milyon TL)

-Koza-İpek (22 şirket, 2014 yılı cirosu 1.5 milyar TL)

-Akfa Holding ve  Fi Yapı

Kayyum atanan şirketler dışında,  KHK ile kapatılan eğitim ve sağlık kuruluşlarını işleten 332 şirket ticaret 
sicilden doğrudan silindi. 



BELEDİYELERE KAYYUM ATANMASI

• OHAL'de yayınlanan 674 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK)
kapsamında 2'si il, 28 belediyeye kayyum atandığı duyuruldu. Bu
kapsamda; PKK-KCK ve FETÖ terör örgütlerine yardım ve destek
vermekten dolayı haklarında yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar
kapsamında 28 belediye başkanı (24'ü PKK-KCK, 4'ü FETÖ) görevinden
uzaklaştırıldı.



CHP OHAL İZLEME KOMİSYONU

• Darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çok sayıda hak
ihlali gerçekleşti. Partimizin oluşturmuş olduğu izleme komisyonu
sekreteryasına bugüne kadar yapılan başvuru sayısı 30 bini geçti.

• Kapatılan FETÖ ile irtibatlı özel üniversitelerin öğrenci sayısı 65
bin oldu. Bu öğrencilerin temel isteği FETÖ bağlantısı olmadığı
belirlenen mevcut öğretim üyeleri veya garantör üniversitelerin
öğretim üyeleriyle eğitimlerine devam etmek. Partimizin girişimleri
sonucunda mağduriyetleri kısmen giderildi.


