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T Ü R K İ Y E : K H K ’ l ı l a ra Ye r Yo k
TÜRK TİPİ SEGREGASYON

OHAL KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERİ

GİRİŞ
Olağanüstü Hâl döneminde (2016-2018), AKP Hükümeti, 32 Olağanüstü Hâl Kanun
Hükmünde Kararnamesi çıkarmıştır. Bunlar ile:
•
125.678 kişi kamu görevinden ihraç edilmiş;
•
3.213 emekli subayın rütbeleri ve madalyaları elinden alınmış;
•
2.671’den fazla tüzel kişi ve 4.911’den fazla teşekkül kapatılmış ve mal varlıklarına el
konularak herhangi bir tazminat ödenmeden Hazine’ye devredilmiştir.
Olağanüstü Hâl Kararnameleri’nin Gerekçesi
Olağanüstü Hâl kararnameleri ile bireylere ve tüzel kişilere yaptırımlar uygulanırken
gerekçe olarak aşağıdakiler gösterilmişti:
• Hükümet tarafından FETÖ/PDY olarak adlandrılan Gülen Hareketi/Yapısı ile üyelik,
mensubiyet, ilişki veya irtibata (iltisaka) sahip olmak;
• Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı
faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum ve gruplara üyeliği, mensubiyeti
veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmak.
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Olağanüstü Hâl KHK’ları, yaptırım uygulanan birey ve tüzel kişilerin isimlerini listeleyerek
bireyleri ve tüzel kişileri ad hominem nitelikte hedef aldı. Ancak, yukarıda belirtilen genel
gerekçenin dışında, KHK’lar ne bireyselleştirilmiş bir gerekçe ne de bu belirli kişilere/
kuruluşlara niçin yaptırım uygulandığına ilişkin bir açıklama ya da sebep sunmuştur. Aynı
şekilde, KHK’larda “üyelik, ilişki, irtibat, bağlantı, mensubiyet, bağ” tanımlarına veya kamu
görevlilerinin görevden alınmasında ve tüzel kişilerin kapatılmasının belirlenmesinde
kullanılan değerlendirme kriterlerine yer verilmemiştir.1
Kararnameler ile İşten Çıkarmaların Doğrudan ve Dolaylı Sonuçları
Ad hominem Olağanüstü Hâl KHK’ları uyarınca yaptırım uygulanan kişiler, süresiz ve kalıcı
olarak kamu görevinden ihraç edildiler. İhraç edilen kişilere uygulanan diğer yaptırımlar
şöyledir:
• Kamu görevlisi olarak elde ettikleri rütbeler ve ünvanları geri alınır: büyükelçi, vali gibi
ünvanlarını kullanamazlar;
• Rütbeleri (zaten emekli olan kamu görevleri için) ve muharabe madalyaları geri alınır;
• Daha önce görev yaptıkları kurumda ya da başka bir kamu hizmetinde doğrudan veya
dolaylı olarak yeniden istihdam edilemezler,
• Özel güvenlik şirketlerinde kurucu, ortak ve çalışan olamazlar;
• Kamu konutlarından veya lojmanlardan tahliye edilirler;
• Pasaportları, silah ruhsatları, denizcilik veya pilot lisansları iptal edilir.
Yukarıda sayılan doğrudan sonuçların yanı sıra, Yüksek Seçim Kurulu, ihraç edilen kamu
görevlilerinin yerel yönetimlerdeki görevlere, örneğin belediye başkanı, belediye meclisi
üyesi ya da muhtar seçilemeyeceğine karar vermiştir (2019/2363, 10 Nisan 2019).
Ayrıca, belirli meslekler ve sektörler söz konusu olduğunda, KHK’larla ihraç edilmiş
olmak, kamu sektöründe olduğu kadar özel sektörde istihdamı da fiilen imkansız
kılmaktadır.
• Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı ihraç edilen öğretmenlere özel eğitim kurumlarında
çalışabilmek için gerekli olan çalışma iznini vermeyi reddetmektedir.
• Aynı şekilde, Adalet Bakanlığı ihraç edilen hâkim, savcı ve hukuk fakültesi
akademisyenlerine avukatlık ruhsatı vermeyi reddetmektedir.
• Ayrıca, Olağanüstü Hâl KHK’ları ile ihraç edilen kişiler tüm resmi veri tabanlarında
kayıtlı olup, bu durum ayrıca, bu kişileri işe alabilecek herhangi bir özel sektör
işveren açısından caydırıcı olmakta ve KHK’lıların iş bulması neredeyse imkansız hale
gelmektedir.
Bu rapor, bir Olağanüstü Hâl KHK’sı ile ihraç edilmenin dolaylı sonuçlarını açıklayacak ve
söz konusu kişinin soruşturma veya kovuşturmaya tabi olup olmadığına bakılmaksızın, bu
sonuçların günlük hayatın her alanını nasıl etkilediğini gösterecektir.
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OHAL KARARNAMELERİNDEN KAYNAKLANAN MAHRUMİYETLER
1. KHK’lılar, İş ve İşçi Bulma Kurumu ile Sosyal Güvenlik Kurumu Veri Tabanlarında 36/
OHAL/KHK Koduyla Kara Listeye Alındı.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 2 Ağustos 2016 tarihinde yayınlanan
2016-16 sayılı genelge uyarınca KHK mağdurlarına 36/OHAL/KHK kodu verildi. Bu
nedenle, Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanlarında ve dolayısıyla
tüm kamu ve yarı kamusal kuruluşların veri tabanlarında, KHK mağdurları 36/OHAL/KHK
koduyla kara listeye alınmışlardır. Bu kişilerin ihraç edildiği de bu veri tabanlarında ayrıca
yazılmaktadır.
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın müteakip 1 Eylül 2016 tarih ve 2016-20 sayılı
ve 24 Nisan 2019 tarih ve 2019-9 sayılı genelgeleri ile bu kara listeye alma politikası
kurumsallaştırılmıştır. 2
KHK ile ihraç edilmiş bir kişiyi işe almayı düşünen özel sektördeki her işveren, bu kişinin
KHK ile görevden alındığını belirten sicil kaydını görebilmektedir. Böyle bir uyarı, kişinin
istihdamı açısından çok önemli bir engel teşkil etmektedir, çünkü işverenler, Hükümet
tarafından kara listeye alınan kişileri işe almaktan korkmaktadırlar.
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2. KHK’lılar koruyucu aile olamazlar.
KHK mağdurları, terör örgütlerine veya ulusal
güvenlik için tehlikeli bir gruba üyelik, mensubiyet,
irtibat veya bağlantı (iltisak) sahibi oldukları
varsayımıyla ihraç edildiklerinden koruyucu aile
olamazlar. Halihazırda koruyucu aile olanların
ise çocukları ilgili kamu otoritesi tarafından
geri alınmıştır.(Euronews, çocuğu Aile Bakanlığı
tarafından geri alınan bir KHK mağdurunun
hikayesini yayınladı.)
3.

KHK’lılar belediye başkanı, belediye meclisi üyesi veya muhtar olamazlar.

Yüksek Seçim Kurulu, belediye başkanı, belediye meclisi üyesi veya muhtar seçilen
KHK’lıların, adaylıkları seçimden önce onaylanmış olmasına rağmen bu görevleri
üstlenemeyeceklerine karar vermiş ve seçilme haklarını ellerinden almıştır. 3
4.

KHK’lılar avukat olamazlar.

1136 sayılı Kanun uyarınca, adli sicil kaydı olmamak kaydıyla, hukuk alanında lisans
derecesine sahip her Türk vatandaşı, avukat olmak amacıyla stajyerlik yapma hakkına
sahiptir. Buna rağmen Adalet Bakanlığı, KHK’lı hukukçu akademisyenlerin, hâkim ve
savcıların avukatlık stajına başlamasına dolayısıyla avukat olmasına engel olmaktadır.
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5.

KHK’lılar muhasebeci olamazlar.

Muhasebe ve mali müşavirlik mesleklerine
başlamak için sınava başvuranların bir KHK ile
kamu görevinden ihraç edilmediklerine dair
beyanname imzalamaları gerekmektedir. (Söz
konusu beyanname, Muhasebeciler ve Mali
Müşavirler Odası’nın internet sitesinde görülebilir)

6.
KHK’lılar, yapı denetimi şirketlerinde
mimar, mühendis, laboratuvar çalışanı veya
teknisyen olarak çalışamazlar.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 16 Nisan 2018
tarih ve 67634 sayılı kararıyla KHK’lıların mimar,
mühendis, laboratuvar işçisi veya teknisyen
olarak yapı denetimi şirketlerinde çalışmalarını
yasaklanmıştır.

7.

KHK’lılar meslek kurslarına katılamazlar.

36/OHAL/KHK kodu ile kara listeye alınanlar, meslek kurslarına ve istihdam projelerine
kabul edilmemektedir. Türkiye İş Kurumu’nun 1 Ağustos 2017 tarih ve 28025 sayılı
yönergesi uyarınca ihraç edilen kamu görevlileri, meslek kurslarına ve/veya istihdam
projelerine alınmamaktadır.
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8.

KHK’lılar özel eğitim kurumlarında çalışamazlar.

OHAL KHK’ları ile 6.021 akademisyen ve 34.288 öğretmen kamudan ihraç edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, bu akademisyen ve
öğretmenlerin özel eğitim kurumlarında çalışmasını yasakladı.
Sürücü kursları Millî Eğitim Bakanlığı’nın denetiminde olduğundan KHK’lılar
sürücü eğitmeni olarak dahi çalışamamaktadır. Aynı şekilde KHK’lı öğretmenler ve
fizyoterapistler özel rehabilitasyon merkezlerinde de çalışamazlar.
Bu yasaklar beraat etmiş ya da haklarında takipsizlik kararı verilmiş olanları da
kapsamaktadır. Aşağıdaki belgeler, savcılığın hakkında takipsizlik verdiği bir öğretmene
özel eğitim kurumlarında çalışmak için gerekli izin belgesinin verilmediğini gösteriyor.
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9.

KHK’lılar denizci olarak çalışamazlar.

Ulaştırma Bakanlığı, KHK’lılara gerekli tüm kurs ve eğitimleri başarıyla tamamlasalar dahi
Gemi Adamı Cüzdanı vermemektedir.

10.

KHK’lılar işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak çalışamazlar.

673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9. maddesine göre4 KHK mağdurları, işyeri
hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak çalışamazlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,
673 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (Madde 9) uyarınca, KHK mağdurlarının mevcut
lisanslarını iptal etmiştir ve yenilerini vermeyi reddetmektedir.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok

7

11.

KHK mağdurlarına iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir.

Bazı belediye başkanlarının KHK mağdurlarına işletme ruhsatı vermeyi reddettiği de
yaygın olarak bildirilmektedir. Örneğin Anamur Belediyesi, güvenlik soruşturmasını
geçemediği gerekçesiylebir KHK mağduruna işyeri açma ruhsatı vermeyi reddetmiştir.

12. Veteriner hekim olarak çalışan KHK’lılar, suni tohumlama sertifikasına sahip
olamazlar ve tarımsal destekleme programlarında mesleki görevlerini yerine
getiremezler.
13. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü veri tabanında (TAKBİS), KHK ile ihraç
edilenlerden oluşan şüpheli kişiler listesi yer almaktadır. Bu listede yer alanlar,
gayrimenkul işlemlerine taraf (alıcı veya satıcı) veya şahit olarak katılamazlar.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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14. Adalet Bakanlığı’nın talimatı üzerine Türkiye Noterler Birliği, KHK ile ihraç
edilenlerden oluşan şüpheli kişiler listesi oluşturmuş olup bu listede yer alan kişilerin
noterde vekalet vermek dışında herhangi bir işlem yapmaları mümkün değildir.
Bu da araç şatışından inşaat sözleşmeleri imzalamaya kadar yüzlerce yasal işlemi
yapamayacakları anlamına gelmektedir.

15. Sosyal Yardım Programı (SOYBİS) veri tabanında KHK ile ihraç edilenlerin listesi
yer almaktadır. KHK ile ihraç edilenlerin birinci dereceden yakınları (ebeveynleri,
oğulları, kızları, damatları ve gelinleri gibi) sosyal yardımlardan yararlanamamaktadır.

Örneğin %70 oranında engelli olan Burcu Aktaş, babası KHK’lı olduğu için engelli bakım
ödeneği gibi haklardan mahrum bırakılmıştır. Aynı şekilde Aslı Kır’ın birinci dereceden
bakıcısı konumunda olan Emine Özlü, bir KHK’lı ile evli olduğu için, engelliler için
sağlanan imkanlardan mahrum bırakılmıştır.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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Benzer şekilde, Dawson Hastalığı olarak da bilinen SSPE nedeniyle %98 oranında engelli
olan Sevdegül Güler’e de annesi Ümmühan Güler KHK’lı bir öğretmen olduğu için bakım
ödeneği verilmemisir. Sevdegül Güler, 24 Ağustos 2020 tarihinde vefat etmiştir 5

16. KHK ile ihraç edilenler ile eşleri ve çocukları, dar gelirlilere yönelik Genel Sağlık
Sigortası’ndan ve engellilere sağlanan sosyal haklardan yararlanamamaktadır.
İşini ve emekli maaşını kaybeden ve yeni bir iş bulamayan KHK’lılar, kara listeye alındıkları
için dar gelirlilere sunulan genel sağlık sigortasından ve engellilere sunulan sosyal
haklardan mahrum bırakılmaktadırlar.
Örneğin kanser hastası bir sağlık çalışanı olan Zehra Doğramacıoğlu ve Down sendromlu
kızı, dar gelirlilere sağlanan genel sağlık sigortasından ve engellilere sunulan sosyal
haklardan mahrum bırakılmışlardır.6

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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17. KHK’lılara pasaport ve seyahat belgesi verilmemekte, seyahat hürriyetleri
kısıtlanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı tarafından, KHK’lıların, eşlerinin ve çocuklarının pasaportları iptal
edilmiştir. Aralık 2017’de Türk Hükümeti 234.419 pasaportun iptal edildiğini duyurmuştur.
Ardından 20 bin kamu görevlisi daha ihraç edilmiş; ve bu kişilerin eş ve çocuklarının
pasaportları da iptal edilmiştir. Daha önce pasaportu olmayanlara da pasaport yasağı
getirilmiş olup bu nedenle, yaklaşık 500.000 kişinin seyahat özgürlüğünden mahrum
bırakıldığı tahmin edilmektedir7.
18. İhraç edilen kamu görevlileri banka hesabı açmakta dahil olmak üzere tüm
bankacılık işlemlerinde ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.
Örneğin, KHK’lı öğretmen Suzan Uzpak, kendisine banka havalesi yoluyla gönderilen
parayı alamamıştır. Bir kamu bankası olan Vakıf Bank, adının yasaklı kişiler listesinde
yer almasını gerekçe olarak göstererek Suzan Uzpak’a gönderilen parayı kendisine
ödememiştir.8

Benzer şekilde, KHK’lı yargıç R.A., kız kardeşi tarafından banka havalesi yoluyla kendisine
gönderilen parayı alamamıştır 9.
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19. KHK’lı kamu görevlileri, risk sigortası hizmetlerinde de ayrımcılığa maruz
kalmaktadırlar.
Sigorta şirketleri, ilgili devlet kuruluşu tarafından kendilerine gönderilen bir genelge
nedeniyle, düzenledikleri sigorta poliçeleri kapsamında ödemekle yükümlü oldukları
tazminatları KHK’lılara ödememektedir. Örneğin Aksigorta A.Ş ve Doğa Sigorta
A.Ş, davacılara ödemekle yükümlü oldukları tazminatı KHK’lı olmaları gerekçesiyle
ödememiştir.

20. KHK mağdurları, iş geliştirme ve teşvik kredileri konusunda ayrımcılığa
uğramaktadır.
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Teşkilatı, KHK’lılara ve onların ya da eşlerinin
kurduğu şirketlere teşvik kredisi vermemektedir.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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21. KHK mağdurları, zorunlu askerlik hizmetleriyle ilgili olarak ayrımcılığa
uğramaktadırlar.
7179 sayılı Kanun’a göre zorunlu askerlik hizmeti süresi on iki aydır. Ancak lisans
programından mezun olanlar zorunlu askerlik hizmetini on iki ay yerine altı ay
olarak yerine getirmektedirler. Ancak ihraç edilen kamu görevlileri bu ayrıcalıktan
yararlanamamaktadırlar.

22.

KHK’lı akademisyenler, akademik yayıncılıkta ayrımcılığa uğramaktadırlar.

Türk akademik dergilerinin, ihraç edilen akademisyenler tarafından yazılmış makaleleri
yayınlamadığı yaygın olarak rapor edilmiştir. Doç. Dr. Gül Köksal bu uygulamanın birçok
mağdurundan biridir.10

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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23.

KHK mağdurları doçentlik sınavlarına giremezler.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’nın genelgesi uyarınca, ihraç edilen kamu görevlileri
doçentlik sınavlarına girememektedirler.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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24.

KHK mağdurları bilim destek bursu alamamaktadırlar.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜBİTAK, ihraç edilen kamu
görevlilerinin bilim bursu alamayacağı görüşündedir.11
Kasım 2020’de Türk medyası, TÜBİTAK’ın ihraç edilen bir kamu görevlisine verilen bilim
bursunu iptal ettiğini ve ödenmiş olan paraların faiziyle iade edilmesini istediğini geniş
bir şekilde haber yapmıştır. Ankara İdare Mahkemesi ise TÜBİTAK’ın politikasının ve söz
konusu kararın doğru ve kamu yararına uygun olduğuna karar vermistir.12
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25. KHK mağdurları ve aileleri, üniversiteye giriş ve öğrenim ücretleri konusunda
ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar.

5 Eylül 2021’de ülke çapında yapılan üniversite sınavında en başarılı 100 aday arasına
giren bir öğrenciye, Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden biri tarafından babasının ihraç
edilen bir kamu görevlisi olduğu gerekçesiyle burs verilmemiştir.
Aynı şekilde, bir diğer özel üniversite olan Atılım Üniversitesi, kendisi veya anne ve babası
ihraç edilen memur olan öğrencileri öğrenim ücreti indiriminden veya taksitli harç ödeme
imkanından mahrum bırakmıştır.13
26. KHK mağdurlarının okul servisi şoförü olmaları da mümkün değildir.

Sivas Valiliği, KHK’lıların servis şoförü olamayacağına
karar vermiştir.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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27.

KHK mağdurları vergilendirmede de ayrımcılığa uğramaktadırlar.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 27 Ekim 2017 tarihli genelgesine göre, KHK ile ihraç edilmiş
olanlar vergi imtiyaz, indirim, kolaylık ve muafiyetlerinden yararlanamazlar. Bu genelgeye
dayanarak, 6 Ekim 2021’de Samsun Atakum Belediyesi, ihraç edilen bir kamu görevlisinin
emlak vergisi indirimi talebini reddetmiştir.

28.

İhraç edilen doktorlar tıpta uzmanlık programlarına kabul edilmemektedir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Onur Erdem’in tıpta uzmanlık program
başvurusunu, ceza davasından beraat ederek aklanmış olmasına rağmen KHK’lı olduğu
gerekçesiyle işleme koymamıştır.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok
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29. KHK mağdurları COVID-19 ekonomik yardımlarıyla konusunda da ayrımcılığa
maruz kalmaktadır.
İhraç edilen kamu görevlileri ve eşleri COVID-19 ekonomik yardımlarından da
mahrum bırakılmaktadırlar. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Gazete Duvar, çok
sayıda KHK’lı ya da onların eşlerinin kısa çalışma ödeneği gibi COVID-19 ekonomik
yardımlarından mahrum bırakıldığını bildirmiştir.14

30.

KHK mağdurları doğal afet yardımı konusunda ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar:

Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun açıklamalarına göre; Elâzığ’da 2020’de
meydana gelen depremde evi hasar gören Ümmügülsum Tamam’ın afetzedelere yönelik
sosyal yardım talebi reddedilmiştir.15
Benzer şekilde, 2021 İzmir depreminden sonra, KHK’lı Ayşegül Dabak, İzmir Belediyesi
tarafından kendisine gönderilen sosyal yardımı adının kamu görevinden ihraç edilenler
listesinden oluşan yasaklı kişiler listesinde olması nedeniyle alamamıştır.16
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AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE GÖRE CEZA NEDİR ?
AİHS’nin 7. maddesinin 1. paragrafında belirtilen “ceza” kavramı özerk bir anlama sahiptir
(G.I.E.M. S.R.L. & Others v. Italy [GC], § 210). AİHM, bu madde kapsamında güvence
altına alınan korumanın etkin olmasını sağlamak amacıyla, görünenlerin ötesine geçme
ve belirli bir tedbirin 7. maddenin 1. fıkrası anlamı dahilinde esasen “ceza” teşkil edip
etmediğini özerk bir biçimde değerlendirme konusunda özgürdür. Bir “cezanın” var olup
olmadığının değerlendirilmesi konusunda hareket noktası, mevzu bahis tedbire “cezai
bir suçtan” dolayı verilen mahkûmiyet kararının ardından hükmedilip hükmedilmediğini
tespit etmektir. Ancak, bu kriter, ilgili kriterlerden yalnızca bir tanesidir. Ceza
mahkemeleri tarafından bu tür bir mahkûmiyet kararının verilmemiş olması, 7. maddenin
anlamı dahilinde bir “cezanın” varlığını dışlamak için yeterli değildir (G.I.E.M. S.R.L. &
Others v. Italy [GC], § 215-219).
Bu konuda karar vermek için şu kriterlere bakılır:
Söz konusu tedbirin niteliği ve amacı (özellikle de cezalandırma amacı), iç hukuktaki
tasnifi, tedbirin kabulü ve uygulanması ile ilişkili işlemler ve tedbirin ağırlığı (G.I.E.M.
S.R.L. & Others v. Italy § 211; Welch v. the United Kingdom, § 28; Del Río Prada v. Spain,
§ 82). Ancak, tedbirin ağırlığı, tek başına belirleyici değildir. Zira, önleyici olmakla birlikte
cezai nitelik taşımayan pek çok tedbir, ilgili kişi üzerinde önemli bir etki yaratabilmektedir
(Van der Velden v. the Netherlands, 20689/08).
AİHM’e göre, aşağıdaki önlemler 7. maddenin 1. paragrafı kapsamında “ceza”dır:
• Ceza gerektiren bir suçtan dolayı suçlu bulunmanın ardından verilen müsadere kararı
(Welch v. the UK);
• İmar davası kapsamında verilen haksız yere inşa edilen binanın değerinin %100’üne
tekabül eden idari para cezası (Valico SLR v. Italy);
• tekrarlayan kanun ihlallerinin önüne geçmek amacıyla öncelikle cezalandırma amacı
taşıyan ve dolayısıyla önleyici ve cezalandırıcı bir tedbir olma niteliğinde müsadere
kararı verilmesi (Sud Fondi srl & Others v. Italy; Varvara v. Italy), yasadışı arazi ıslahı
dolayısıyla arazinin müsaderesine karar verilmesi (G.I.E.M. S.R.L. & Others v. Italy); ve
• Yargılamayı yürüten mahkeme tarafından, ikincil ceza olarak, bir meslekle iştigal
etmekten kalıcı olarak men cezası verilmesi (Gouarré Patte v. Andorra).
KHK kapsamında ihraç ve mahrumiyetler tedbir midir, ceza mıdır?
Türk Hükümeti, KHK ile ihraçların olağanüstü halin zaruretlerinin gerektirdiği tedbirler
olduğunu ve ceza olmadığını savunuyor olsa da ihraçların sonuçlarının ciddiyeti ve süresi
ve bununla ilişkili ikincil sonuçlar, ihraç işlemlerinin AİHS’nin 7. maddesinin 1. paragrafı
kapsamında bir ceza niteliğinde olduğu anlamına gelebilir.
İhraçların AİHS’nin 7. maddesinin 1. paragrafı bağlamında bir ceza olarak kabul edilip
edilmeyeceğini incelerken Türk iç hukukundaki ilgili ilkelere bakmak faydalı olacaktır.
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Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 70. maddesine göre her vatandaş kamu hizmetine
girme hakkına sahiptir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine göre;
• Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum
olmak,
• Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığını değerlerini aklama ya da kaçakçılık gibi
suçlardan mahkum olmak kamu hizmetlerine girmeye engeldir.
Yine, 2839 sayılı Kanun’un 11. maddesine göre, belirli suçlardan mahkum olmak seçilme
yeterliğinin kaybına neden olmaktadır. Görüldüğü üzere kamu hizmetine girme ve
seçilme yeterliliklerini kaybettiren temel unsur cezai mahkumiyet olup bu yeterlilikleri
kaybetme cezaya eklenmiş fer’i-ikincil bir sonuçtur. Seçilme yeterliliklerini kaybettiren
diğer iki durum da kişinin müflis ya da kısıtlı olması olup mahkumiyet gibi bu iki hal de
kesinleşmiş bir yargı kararı gerektirmektedir.
Ayrıca, her iki yeterlilik de;
• Mahkumiyet durumunda belli suçlar istisna olmak üzere, cezanın infazının sona
ermesinin üzerinden beş yıl geçmesi üzerine memnu haklarına iadesine dair yargı
kararı ile (Danıştay İDDK, 17/11/2011, 2011/1214),
• Kısıtlılık ya da müflislik durumunda ise kısıtlama ya da iflas kararının kaldırılması ile geri
kazanılabilmektedir.
Ne var ki, bir OHAL KHK’sı ile ihraç olmak, kişi hakkında (i) hiç cezai soruşturma
açılmaması, (ii) takipsizlik kararı verilmesi, (iii) beraat kararı verilmesi durumlarında dahi
kamu hizmetine girme ve seçilme yeterliliklerini süresiz olarak kaybına neden olmaktadır.
Ayrıca, ihraç edilen kişiler, kamu hizmetine girme ve seçilme yeterliliklerini süresiz başka
deyişle müebbet surette kaybına ek olarak seyahat hürriyetlerini, unvan ve madalyalarını,
ehliyet ve lisanslarını kaybetmekte, ve de bu raporda anlatıldığı gibi otuz tip hak
mahrumiyetine neden olmaktadır.
Türk Hükümeti, ihraç işlemlerini, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin 1096 (1996)
sayılı kararı ile kabul edilen Arındırma İlkeleri ile meşrulaştırma eğiliminde olsa da
hükümetin ad hominem nitelikteki ihraç işlemleri 1096 sayılı karara ekli Arındırmaya Dair
Kılavuz İlkelere uymamaktadır.

Türkiye: KHK’lılara Yer Yok

20

Bu kılavuz ilkeler aşağıdakileri şart koşar:
a) Arındırma, Devlet Başkanı tarafından teklif edilecek ve Meclis tarafından
onaylanacak saygın yurttaşlardan oluşan bağımsız bir kurul tarafından yürütülmelidir;
b) Arındırma, bir cezalandırma ve intikam alma aracı olarak kullanılmamalıdır;
c) Arındırma, demokrasi ve insan haklarına bariz bir tehdit oluşturduğuna inanmak
hususunda güçlü nedenler olan kamu görevi pozisyonları yani iç güvenlik
politikalarının yapılması ve yürütülmesinde görevli atanmış kamu görevlileri ile
insan hakları ihlali sonucu doğuracak eylemleri yapma konusunda emir verebilecek
konumdaki kamu görevlileri (adli kolluk ve yargı) ile sınırlı tutulmalıdır;
d) Seçilmişler ile özel ve yarı-özel kurumlar, arındırma sürecine tabi tutulamaz;
e) Arındırma neticesinde kamu görevinden yasaklılık, 5 yıldan uzun olamaz;
f) Hakkındaki delilleri görüp yasal yardımdan yararlanmak ve karşı delillerini de
sunmak suretiyle aleni bir duruşmada adil bir şekilde kendini savunma hakkından
yararlanmadan hiç kimse, arındırma yaptırımına tabi tutulamaz.
Bu nedenlerle, OHAL KHK’ları ile yürürlüğe konulan ad hominem ihraç kararları;
•
•
•
•

Öngördüğü hak mahrumiyetinin kapsamı, genişliği ve süresi,
AKPM 1996 Arındırma İlkeleri,
Mahkumiyet kararından daha ağır neticeler öngörmesi,
AİHM’nın Engel v. Hollanda, Weck v. Birlesik Krallık, Matyjek v. Polandve Sidabras ve
Dziautas v. Lithuania kararları göz önüne alındığında önleyici bir tedbir olmaktan çok
AIHS md. 7 ve Anayasa md. 38 anlamında ceza olarak nitelendirilebilir.

SONUÇ
Sonuç olarak, olağanüstü hal kararnamelerinin ihraç edilen kişilerin geçimlerini düzgün
bir şekilde sağlama yeteneklerini önemli ölçüde sekteye uğrattığını söylemek abartı
olmaz. 2016-2018 yılları arasında çıkarılan KHK’larda yer alan tedbir veya yaptırımlar
süresiz niteliktedir. TBMM’nin onayını alan olağanüstü hal kanun hükmünde kararnameler
meri mevzuatın bir parçası haline gelmistir17.
2018 yazında OHAL’in resmi olarak sona ermesi18, kararnamelerin hüküm ve sonuçlarının
süresiz niteliği göz önüne alındığında, KHK mağdurları bakımından hiçbir fayda ve
iyileşmeye hizmet etmemiştir.
Bu rapor, OHAL kararnamelerinin KHK mağdurları için Türkiye sınırları içinde insan
onuruna yakışır bir yaşam olasılığını büyük ölçüde yok ettiğini ortaya koymaktadır.
KHK mağdurları için şartları daha da ağırlaştıran şey ise pasaportlarının otomatik olarak
iptal edilmesi ve yurtdışına seyahatlerinin engellenmesidir. Bu onların yurtdışında insan
onuruna uygun bir yaşam arama, mutluluğu arama (pursuit of happiness) haklarını
da ellerinden almaktadır. KHK’lılar ve yakınlarının pasaportlarının otomatik olarak
iptal edilmesi onları yurtdışında çalışmak, eğitim görmek ya da sağlık hizmetlerine
yararlanmak imkanlarından da mahrum bırakmaktadır.
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Bu rapordaki bulguların kanıtladığı gibi, günlük yaşamın tüm alanları KHK’lıların geçim
imkanlarını ve diğer en temel haklarını yok eden yasaklayıcı zihniyet ve uygulamaların
pençesi altındadır.
KHK’lılar için bir banka hesabı açmak ya da risk sigortası yaptırmak bile aşılması zor bir
sorun haline getirilmiştir. Yapısı kanunlarda açıkça tanımlanmış olan zorunlu askerlik ödevi
bile KHK’lılara ayrımcı şekillerde dayatılmaktadır.
Özetle, olağanüstü halin sona ermesinin üzerinden üç buçuk yıl geçmesine rağmen
KHK’ların zalimce uygulamaları yürürlükte ve KHK’lılar ve aileleri için korkunç sonuçlar
yaratmaya devam ediyor.
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