
16 yıla varan AKP iktidarı Türkiye ekonomisinin rekor düzeyde büyüdüğü-
nü, işsizliğin azaldığını söyleyen pembe tablolar çizedursun, umut tacirleri 
ekran ekran dolaşa dursun; tek ses haline getirilen yandaş medyanın ger-
çekleri karartma çabalarına rağmen gerçekler bir bir ortaya çıkıyor; AKP 
iktidarı ekonomik krizi, geçim derdini, işsizliği en acı biçimde deneyimleyen 
milyonlardan artık bu gerçekleri kaçıramıyor.  

Ekonomik ve siyasal bir krizin derinleştiği ülkemizde durum her geçen 
gün daha da kötüye gidiyor. 



Türkiye, hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101., basın 
özgürlüğü sıralamasında 180 ülke içinde 155. sırada yer alıyor.

Uyuşturucu bağımlılığı %700 dolayında, cinsel taciz vakalarında 
%450, çocuklara yönelik cinsel istismarlarda %434, kadına yönelik 
şiddet olaylarında %1500 dolayında artış oldu.

2017 yılı “Küresel Toplumsal Cinsiyet 
Uçurumu Raporu’na” göre Türkiye 144 
ülkenin içerisinde 131. sırada yer alıyor. 

Ekonomide cinsiyet eşitliğinde 128’inci, eğitimde 
101’inci, sağlıkta 59’uncu, siyasette cinsiyet 
eşitliğinde ise 118’inci sırada bulunuyor.

Demokratik ve siyasi haklarımız her geçen gün kısıtlanıyor, yok 
ediliyor.

2002 yılında cezaevlerinde 34.808’i hükümlü, 24.621’i tutuklu 
olmak üzere 59. 429 kişi bulunmakta iken 2 Ekim 2017 tarihinde 
140.248’i hükümlü, 88.745’i tutuklu, toplam 228.993 kişi 
bulunmaktaydı.

Bu sayı giderek artarken, cezaevi koşulları her gün kötüleşmekte, tek 
tip elbise dayatması nedeniyle oluşan gergin ortam kaygı uyandırıyor.



OHAL’DE FAŞİZAN HALLER!

İnsanlığın yüzyıllarca süren mücadelesi ve ezilenlerin ödediği bedeller 
sonucu ortaya çıkan temel hak ve özgürlükler OHAL ile askıya alındı. 

İtaati mutlaklaştıran, kadın bedenini ve yaşamını denetime alma he-
veslisi cinsiyetçi politikalar, savaş ve kutuplaştırma politikaları, nefret 
siyaseti daha çok ölüm, şiddet, güvencesizlik, sömürü ve yoksullaşma 
sonucunu doğuruyor.



OHAL Güvencesizlik Demektir! 

Şu an itibariyle 31 KHK ile en az 
116 bin dolayında kamu görevlisi 
hiçbir adil soruşturma geçirmeden, 
savunma hakkı verilmeden, hukuk-
suzca ihraç edildi. İhraçlara, açığa 
almalara her gün yenileri ekleniyor. 
AKP OHAL’i fırsata çevirerek kamu 
alanı da dâhil güvencesiz çalışmayı 
mutlak istihdam biçimi haline getir-
mek istiyor.

OHAL Bahane, Amaç Kamuyu 
Tümden Tasfiye Etmek! 

Varlık Fonu ile kamusal kaynak-
lar denetim mekanizmaları kaldı-
rılarak Saray’a bağlandı. PTT, Zi-
raat Bankası, Halk Bankası, Borsa 
İstanbul, Türk Telekom, TPAO, BO-
TAŞ, ETİ Maden, Çaykur gibi bir çok 
kurumumuz ve varlıklarımız, yine 
buralarda çalışan kamu emekçileri 
Türkiye Varlık Fonu kıskacında, ne 
olacakları belirsiz halde bulunuyor.

OHAL’den faydalanılarak kamu-
sal varlıkların, değerlerin özelleş-
tirmeler yoluyla satışı önündeki 
tüm engeller ortadan kaldırıldı. 
Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim 
Şirketi’ne ait 14 şeker fabrikasının 
da özelleştirilmesi kararı alındı. 

OHAL kararnamesine konan “ka-
mudan atılan çalışanların yerine 
kanun ve mevzuattaki kısıtlama-
lara tabi olmaksızın Bakanlar Ku-
rulunca belirlenecek sayıda kadro 
ve pozisyon için atama yapılabilir” 
maddesine dayanılarak, kamuda 
güvencesiz ve esnek çalışma biçim-
leri yaygınlaştırıldı. Genel olarak 
kamu alanında ve özel sektörde 
güvencesizlik derinleştirilerek ça-
lışma yaşamı kuralsızlaştırıldı.

OHAL Emekçi Karşıtı Bir Rejime 
Dönüştü! 

OHAL’in uygulandığı süre boyun-
ca valilere, sendikaların kapalı veya 
açık toplantılarını, yayınlarını, ya-
pacakları açıklamalarını durdurma, 
erteleme veya yasaklama yetkisi 



tanındığından OHAL döneminde bir-
çok sendikal eylem ve etkinlik ya-
saklandı, engellendi ya da kamera 
çekimi dayatmasında bulunuldu.

OHAL uygulaması kapsamında 
grevler yasaklandı; grev yasakları 
KHK ile genişletilip, her türlü hak 
arama eylem ve etkinliği kısıtlandı. 

İşyerlerinde mobing ve 
iş kazaları/işçi cinayetleri 
yoğunlaştı. Çift haneli olan 
enflasyon, işsizlik ve faiz 
oranlarına ek olarak döviz 
kuru etkisiyle tüm ücretliler 
reel olarak yoksullaştı.

Yandaş konfederasyonun 
imzaladığı toplu satış sözleşmesi 
nedeniyle kamu emekçilerinin hak 
kayıpları arttı. Ücretli kesimin mil-
li gelirden aldığı pay bir yıl içinde 5 
puan daha azaldı. İşsizlik ve ekono-
mik sorunlar nedeniyle kendini yak-
ma ya da intihar etme vakalarında 
ciddi artışlar yaşandı.

Eğitim ve sağlık sistemlerinin 
çöktüğü bakanlar düzeyinde itiraf 
edilirken, kamu hizmetlerinin piya-
saya açılmasının vatandaşlarımıza 
maliyeti her gün daha da arttı.

Gözaltı Ve Tutuklamalar Darbe 
Dönemlerini Aratmıyor! 

12 Eylül’den bu yana ilk kez kapa-
lı spor salonları ve büyük salonlar 
gözaltı merkezleri olarak kullanıl-
maya başlandı. Kötü muamele ve 
işkence vakalarında ciddi artışlar 
yaşandı.

OHAL öldürüyor! 

İhraç olduktan sonra intihar ede-
rek yaşamını yitirenlerin yanı sıra 
travmalar ve yoğun stres nedeniy-
le de yaşamını yitirenlerin sayısı gi-
derek arttı. En az 44 kişinin intihar 
ettiği kayıtlara geçti. 

OHAL barışa düşman! 

Barış bildirisine imza atan barış 
akademisyenlerinden yüzlercesi 
ihraç edilerek hepsi hakkında Ağır 
Ceza Mahkemelerinde tek tek dava 
açılıp, cezalar verilmeye başlandı. 



Afrin operasyonundan sonra savaş 
karşıtı sosyal medya paylaşımları 
nedeniyle sadece bir haftada 786 
kişi gözaltına alındı. Savaşın bir halk 
sağlığı sorunu olduğuna dair dün-
ya sağlık örgütlerinin temel ilkesini 
hatırlattığı için TTB yöneticilerine 
yönelik adeta linç kampanyası baş-
latıldı, TTB Merkez Konsey üyeleri 
gözaltına alındı. 

En son Boğaziçi Üniversitesi’n-
de okuyan öğrenciler savaş karşıtı 
açıklamaları nedeniyle Cumhur-
başkanı tarafından anayasal bir hak 
olan eğitim haklarının ellerinden 
alınmasıyla tehdit edilip, ardından 
gözaltına alındı.

OHAL Muhbirliği Teşvik Ediyor, 
Vatandaşları Fişliyor! 

Bir yandan tüm vatandaşlarımız 
fişlenirken bir yandan da ihbarcılık 
özendirilerek, ajanlık yaygınlaştı-
rıldı. Bu durum toplumsal ilişkileri 
ciddi şekilde zedeledi.

OHAL, Düşünce ve İfade Özgür-
lüğünü Ortadan Kaldırıyor! 

İktidar ve yandaşları her 
yerde Erdoğan yönetiminin 
politikaları ve yönetim an-
layışı ile hemfikir olmayan 
tüm kişi ve kurumları hain 
olarak yaftalayarak, hedef 
gösteriyor. Polis ve yargı 
aldıkları bu işaretlerle ha-
rekete geçerek emekçiler 
üzerinde her türlü şiddet ve 
baskının uygulayıcısı oldu. 
Çalışma, eğitim, sağlık gibi 
yurttaşlık hakları bile bu po-
litikalara gösterilecek rızaya 
bağlandı. 

İçişleri Bakanlığı’nın Nisan 2017- 
Ağustos 2017 dönemine ilişkin ve-
rilerine göre, toplam 20345 sosyal 
medya hesabı incelenerek tespit 
edilen 8789 kişinin 1198’i gözaltına 
alındı.



Mart 2018 itibariyle 173 bin web 
sitesine, 100 bin haber ve sosyal 
medya içeriğine, 800’den fazla 
Twitter hesabına erişim engellen-
miş olup, ortalama olarak her yıl 
12 bin kadar erişim engelleme ka-
rarı verildi. 

Son çıkan torba yasa ile daha 
önce örneğine rastlanmayan bir 
düzenleme getirilerek RTÜK’e gö-
revi dışında bir yetki verilip, inter-
nete erişimin istendiği zaman kı-
sıtlanmasının önü açıldı. Yüzlerce 
gazeteci tutuklandı. 

Doğan Medya satışı da bir kez 
daha “parti devleti medyası” yara-
tılmak istendiğinin açık göstergesi 
oldu. 

OHAL’de Çocuk İstismarı Ve 
Kadına Şiddet Arttı! 

OHAL/KHK rejiminde artan 
baskılar, oluşturulan şiddet or-
tamına paralel olarak kadın ci-
nayetlerinde de artış yaşandı. 
Koruma altındaki kadınlar öldü-
rüldü. Yaş aralığı düştü, çocuklar 
öldürüldü. Yalnızca 2017 yılında, 
409 kadın erkekler tarafından 

katledildi. 322 kadın cinsel işken-
ceye uğradı. 387 çocuk cinsel istis-
mara maruz kaldı. Sadece İstanbul 
Kanuni Sultan Süleyman Hastane-
si’nde “115 hamile çocuk” vakası 
ortaya çıktı ve çocuk istismarının 
boyutlarını gözler önüne serdi.

OHAL Taşeron Çalışmayı Teşvik 
Ediyor! 

OHAL’de 696 sayılı KHK ile ta-
şeron çalışmaya ilişkin yeni sorun 
alanları ve mağduriyetler yaratıl-
dı. Tüm taşeron işçilere koşulsuz 
kadro sözü verilmesine rağmen, 
696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin 
büyük çoğunluğu kadro hakkından 
yoksun bırakıldı. KİT kapsamındaki 
26 kurumda, benzer şekilde özel 
bütçeli 26 kurumda çalışan taşe-
ron işçiler düzenlemenin kapsamı 
dışında tutuldu.



AKP bir kez daha OHAL’i uzatmak istiyor. YETER! UZATMA!
OHAL kaldırılmalı, KHK’ler geri çekilmelidir! Hukuksuzca ihraç edilen/açığa 

alınan tüm kamu emekçilerinin işlerine geri dönmeleri sağlanmalıdır. İçeride 
ve dışarıda barışçıl, laik ve demokratik ortamı sağlayacak adımlar atılmalıdır.

OHAL Değil Demokrasi!

Darbe girişimi sonrası hükümet 
uygulamaları iki darbe ile karşı kar-
şıya kaldığımızı gösterdi. AKP kendi 
darbesini gerçekleştirerek darbe hu-
kuku ile ülkeyi yönetmeye başladı.

15 Temmuz darbe girişimi ge-
rekçesiyle ülkemizde 3 ay süreyle 
OHAL ilan edildi, “bir-iki aya kal-
dırırız” denilen OHAL tam beş kez 
uzatılarak yaklaşık 20 aydır sürdü-
rülüyor. Meclis ve anayasa adeta 
askıya alınarak hükümete sınırsız 
yetki tanıyan KHK’ler ile temel hak 
ve özgürlükler askıya alındı. Halkın 
iradesi hiçe sayılarak onlarca be-
lediyeye kayyım atandı, buralarda 
çalışan emekçilerin iş güvencesi or-
tadan kaldırıldı. 

OHAL, biat ettirme sopası olarak 
kullanılmaya başlandı.

Sınırlı süre için ve darbe girişimiy-
le alakalı “tedbirler” alınması gere-
ken düzenlemeler yerine Türkiye’nin 
siyasal-toplumsal yapısını değiş-

tirmeye dönük kalıcı düzenlemeler 
KHK’ler eliyle yapıldı ve yapılma-
ya da devam ediyor. Şu ana kadar 
31 adet KHK yayınlanarak 12 Eylül 
1980 darbesinde gördüğümüz uy-
gulamalar çok daha ağırlaştırılmış 
biçimde hayata geçirildi.

Tekçi, otoriter antidemokratik 
uygulamaların zaten hayli yaygın 
olduğu ülkemizde dikta rejimlerini 
andıran uygulamalar, tüm muha-
lif kesimlerin yaşam alanlarını yok 
etmeyi hedefleyen baskılara, ka-
rarnameler üzerinden ‘meşruiyet’ 
kazandırılmaya çalışıldı. 

OHAL’in, olağan yönetim biçimi 
haline getirilmesiyle görünen o ki 
AKP hükümeti tek adam rejimini 
tüm kurum ve kurullarıyla hayata 
geçirmeyi hedefliyor.

AKP iktidarı ülkeyi bir kez daha 
bu eşitsiz, anti demokratik ve bas-
kıcı ortamda seçime götürmek 
istiyor. Çünkü ülkeyi OHAL’siz yö-
netme vasfını tamamen kaybetti.                         
Bu nedenle;


