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Açıklama … 
 
 
15 Temmuz suikast uçlu darbe teşebbüsü püskürtülüşü sonrası , devlet , 
askeriye , yargı , üzerinde epey radikal değişim gündemde olmakla ; darbe üst 
yönetiminin ceza yargılamasında 4 kişilik hakim heyetinde yer almak üzere 
İzmir Barosu avukatlarından Senih Özay Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu ‘ na 
başvurdu. 
Senih Özay , 44 yıllık avukat olduğunu , devleti bütün kötülüklerin anası olarak 
gördüğünü , çocukken yargıç olmak isterken devleti çok güçlü  görüp yurttaşın 
gücünü az bulduğundan avukatlığı tercih ettiğini , yaman yaşadığını , elinden 
geldiği kadar önce insanın yetmediğini görünce sonra at başı doğanın 
(hayvanların, çiçeklerin , dağların , taşların ) avukatı olmaya çalıştığını , epey 
ömrünün sıkıyönetim ve Dgm ve çevre davalarında geçtiğini , darbelerde 
içeriye alınan arkadaşları için de , hatta kendi içeriye alınışı için de .Darbe 
davalarında müdahillik için de epey çalıştığını , dil , din , cinsiyet , cinsel 
yönelim , siyasi görüş umurunda olmayarak sınır tanımaz , çılgın yargıç 
iğhtiyacı olduğu düşüncesi ile kendisini ortaya attığını belirtmiştir. 
Yeni toplumsal proje paradigmasında aceleci , paniksel , ürkütücü , maceracı 
bir sürece dönüşmeme için varlığının şart olduğunu , demokrasi teorisine göre 
şekillenme gerektiğini, yargıdaki Kürtler , dindarlar , sosyalistler , aleviler, 
Lazlar , Türkçüler diye yargıç tarifi yerine adalet vadeden demokrasi 
mücadelesi içeren , liyakatli yargıç artık keşfedilmelidir, diyerek ortaya çıktığını 
söylemiştir. 
12 eylül 1980 faşist darbesinde ABD , CIA , Pentagonun bulaşıklığına tanık 
olduğunu , tiyatro salonunda Dışişleri Bakanına bizim çocuklar Türkiye ‘de 
darbeyi becerdi anlamın sözcüklerden tutun , dönemin Amerikan Büyükelçisi 
Spain ‘in kitabında Türkiye de darbeyi CIA değil pentagon kurtardı deyişini 
Panama ‘da dünyada darbe yapmak için okul kuruluşunu , orda Türkiye’den 
kimlerin eğildiğini CIA’ ya  sorduğunu oradan ‘ saçma arşiv talebinizle 
uğraşamayız’ yanıtı geldiğini  muzipçe belirtmişitr.Hatta 1 mays  1977 Taksim 
Katliamından  bir gün önce İstanbul ‘a Amerika dan içi uzman dolu bir uçağın 
havaalanına geldiğini , Taksim Meydanı ‘ndaki OTEL CONTINENTAL ‘ de iki katı 
kapatıp kaldıklarını , kurşun yağmurunun bu iki kattan geldİğini , yakalayan 
savcının dosyasının akim kaldığını da belirtmiştir. 
Dilekçesinde 12 eylül 1980 öncesinin acılı sürecini , darbeden sonra yaşanan 
korkunç süreci  kronolojik olarak dilekçesinde aktarmış ve Kenan evren ve 
Tahsin Şahinkaya ‘ nın  yargılandığı Ankara ağır ceza mahkemesindeki 
yargılamada ,ilginç zabıt örneklerine yer vermiştir. 
15 temmuz suikast koşulunun ön mesel teşkil ettiği bir darbe sürecini her 
yönüyle irdelemiş , soruşturma , gözaltı ve tutuklamalara dikkat çekmiş ,OHAL 
ilanı , kararnamelerine dikkat çekmiş , ciddi bir asker , yargıç , savcı , bürokrat 
için darbeye bulaştıklartınan bahisle  açığa alma, gözaltı , tutuklama , yargılama 
başlatıldığına dikkat çekmiştir. 
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Eğer darbe gerçekleşseydi şaşılacak kadar ağır bir tablonun oluşacağına 
inandığını özellikle belirtmiştir. 
İstihbarat , halkın sokağa çıkması , çeşitli nedenlerle akim kalan darbeyi 
püskürtürken iflas etmiş bir devlet mekanizmalarını yenileyeceğiz derken ; 
hukuksuzluk , özgürlüksüzlük , demokrasisizlik , yalpalamalarına şahit 
olduğunu da ilave etmiştir. 
BU DAVANIN YARGICI OLMAK İSTEDİM ..diyerek dilekçe yazdığını belirmiş, bu 
dilekçede şunları söylemiştir. 

‘’Ben  44 yıllık Avukat Senih Özay ,15 temmuz darbe girişiminin devamında , 12 

Eylül 1980 darbesinin mücadeleci , acıyı, işkenceyi , yok edilişi , en yakından izleyeni 
ve hissedeni olarak bu davanın hakimi olmak istedim.  Sadece şu anda yaşadığımız 
kritik tarihi zamanların değil , aynı zamanda geçmişte yaşanan kanlı darbe 
süreçlerinin de karanlık yönlerini açığa çıkarmak istiyorum. Bu darbeleri hayata 
geçiren Cuntacılarla , katillerle , işkencecilerle hesaplaşmak istiyorum. Rehberi hukuk 
ve adalet olan, insanların diline , dinine , cinsiyetine , cinsel yönelimine , siyasi 
görüşüne bakmayan , tek derdi gerçeğin , sadece gerçeğin peşinden koşmak olan ve 
bu kapsamda sınır tanımayan çılgın bir yargıç olmak istiyorum. 15 temmuz gecesi 
elinde taşla tankın önüne dikilen , o ahir zaman aracının altında iki defa kalıp saldırıyı 
ucuz atlatan o genç adam gibi hatta daha yürekli bir yargıç olmak istiyorum. En 
başta, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbesi, tüm cuntaların en zalimi , 12 eylül faşist 
cuntası olmak üzere tüm darbelerle yüzleşmek, hukuk çerçevesinde gerekenleri 
yapmak için en yürekli yargıçlardan biri olmak istiyorum. Tüm darbelere şiddetle karşı 
olan bir yargıç olarak , cuntanın beşibiryerdesinden hayatta kalan kimse kalmadığı 
için, hukuken düşen Kenan Evren Davası  deneyimi ile  ve 15 temmuz darbe girişimi 
süreçlerine müdahale edebilecek, akim kalacak dosyaları yeniden açabilecek , 
politikacılara açtırabilecek herşeye rağmen, ne olursa olsun , kime karşı olursa olsun 
, hukuk , adalet , özgürlük hemen şimdi diyen bir yargıç olmak istiyorum. 
44 yıllık avukatım . Bu durumda üç yıl avukatlık yapmış olma koşulunu kat be kat 
 taşıyorum. 45 yaşını aşmama koşuluna gelince , size ekte sunacağım sağlık kurulu 
raporunda görüleceği üzere yaşım 46 , sınav koşuluna gelince 44 yıllık avukatım , 
baro yöneticiliği , Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticiliği , Sınır Tanımayan Avukatlar 
Derneği kuruculuğu , Çehav  kuruculuğu , Kenan Evren Darbe Davası 'nın tüm 
duruşmalarını önce müdahil çabası ,sonra Muğla Barosu avukatı olarak çok esaslı 
takip edişim nedeniyle,  kendimin sınav koşulunu geçtiğimi savunuyorum. 
 Vesikalık fotoğrafım ,nüfus cüzdanı suretim ,aile kayıt belgem ve 1994 Model 
Mercedes' ten ibaret mal bildirimim bankalara kredi vs borcumun bulunmayış 
belgelerini ekte sunuyorum. 
Bakınız 6216 sayılı anayasa mahkemesinin kuruluş ve yargılama usulleri hakkındaki 
kanuna göre  ; Anayasa mahkemesine üye yargıç atamada avukatların 20 yıllık 
olması öngörülmesine göre 44 yıllık avukatlığım haydi haydi oluyor.45 yaşını 
doldurmuş , olgun (abç) koşulu da hatırlanırsa ve şahsımın dinç bir 64 yaşı ki 
yukarıda 46 yaş sayılacağım konusunda doktor raporundan sözettiğim hatırlanarak 
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ve hukuk mezunu oluşumun da önemli koşullardan birini karşılıyor oluşumla, hatta 
yargıçlığa kabulde aranan bilimsel güç , ahlaki metanet fazlasıyla mevcuttur. 
Evlenme , askerlik hizmeti tamamlanmıştır.Vücut ve  akıl sağlığı sakatlığı 
yoktur.Konuşma ve organ hareketliliği kontrol zorluğu, özürlü durumları yoktur.Bir 
yabancı ile evliliği hiç olmamıştır.(Oğlumun 2 çocuğunun annesi bir  Amerikalı ile 
evliliği mevcuttur.) Devletin şahsiyetine karşı suç , zimmet , ihtiras ,irtikap, rüşvet, 
hırsızlık , dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanmak , dolaylı iflas, şeref ve 
haysiyet kırıcı suç , kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa 
vurma suçları ile ne alakamız ne de cezai hükümlülük durumumuz yoktur.Hakimlik 
mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlar içinde katiyyen olmamışımdır( Zaten 
ben küçükken hakim olmak istiyor idim sonradan devletin çok polisi , hakimi ,savcısı 
var diye daha güçsüz olan çocukların , kadınların , kurtların ,kuşların , fesleğenlerin 
 daha güçsüz olduğu düşüncesi ile avukatlık mesleğine başlamış idim. Bu toplumca 
da bilinir. 
5320  sayılı CMK , 5237 Sayılı TCK , 1136 sayılı Avukatlık Kanunu , AİHS, Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi , Venedik Komiyonu gibi ulusal ve uluslararası sözleşmeler 
tarafımdan ezbere bilinmektedir. 
Sonuç olarak ; 
Muhtemelen Ankara’ da Ağır Ceza  Mahkemesi  veya özel kurulacak bir mahkemede 
veya yassıada gibi , İmralı adası gibi ülkemizde bulunan bir adada, darbe yargılama 
 yüksek heyetinin ceza yargılamasına başlayacağı görüşümüzle ; yukarıda saydığımız 

hukuksal nedenlerle ; Türk yargısının son 50 yıldır iyi bir sınav veremediği düşünülür 

ise dışarıdan bu yanlış ve taraflı yargı ile tüm darbe süreçleri boyunca mücadele 
eden ve onlara kimi zaman alaycı , kimi zaman sitemkar ,kimi zamanda yaptıkları 
yanlışı çok net söyleyen ,bağımsız ve hür ve ömrünün 44 yılını hukuka vermiş 
,yaman yaşamış benim gibi yargıçlara ihtiyaç olduğu düşüncemle; 
Bunun bir tercih nedeni değil , zorunluluk hali olduğu düşüncemle ; 
Türkiyenin Darbelere ve darbecilere karşı verdiği bu sınav son sınav olması ve  bu 
sınav darbeleri tarihe gömmelidir görüşümle ; .Bunların oluşması için bahsettiğim 
niteliklere sahip, devlet erkine bağlı olmadan hak mücadelesi veren değerli hukuk 
insanlarına ihtiyaç vardır. 
Bütün bu nedenlerle bu davanın yargıcı olmak istiyorum. 
Ülkenin artık Darbelere eyvallah demesini sağlayan demokrasi , özgürlük , hukuk 
alemini geliştiren yükselten , 9 ay 10 günden daha fazla sürmeyeceğini düşündüğüm 
ceza yargılaması için kurulacak 4 kişilik Hakim heyetine Başkan veya üyelik için 
talebimizin ; Eğer T.C Devleti bu konuda zorlanırsa Osmanlı geleneğinden gelen 
Ombudsman kılıklı, Avrupalıların Gözlemci diye tutturdukları ama bizde ‘’ Şuhudül  
Hal’’ (Hal Şahitleri ) diye bilinen uygulama yönünden  de  atanmamın  incelenmesini , 
değerlendirilmesini ve tarafımıza olumlu- olumsuz yanıt verilmesini saygılarımızla 
talep ederiz. 

 Senih Özay Avukat ‘’yazarak dilekçesine son vermiştir. 
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Bu dilekçeye olumsuz cevap gelebileceğini , bu durumda en azından yazmakta 
olduğu ‘’darbelerde devletin yumurtalığı nasıl sıkılır , tırnağı nasıl sökülür , burnuna 
sinek gibi nasıl girilir , gözüne nasıl çöp batırılır , nasıl çelme takılır? ‘’adlı kitabıma 
alacağım,alırım, sokacağım ,  sokarım , girer, girer ‘ demiştir. 
                                                                                        
 

 

 

 

                     ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE  

                               İZMİR NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA 

                                                                                                                          ANKARA 

 

 

DAVACI           : Senih Özay  

TC. Kimlik No :575589230830  

ADRES    : Cumhuriyet Bul. No :188/1 D:6    Elal Apt. Alsancak /İzmir /Türkiye 

Kordon (İzmir) V.D.57589230830 

Tel :(+90)232 4210096–95-94-92 

Faks : (+90) 232 4210115 

DAVALI          :    

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığı ANKARA  

Emniyet mah.Mevlana Bulvarı  No36 P.K. 106330 Yenimahalle Ankara  

DAVANIN KONUSU :   

Sadece şu an yaşadığımız kritik tarihi zamanlara değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan kanlı darbe 

süreçlerinin karanlık yönlerini de açığa çıkarmak, bu darbeleri hayata geçiren Cuntacılarla, Katillerle, 

İşkencecilerle de hesaplaşacak, rehberi hukuk ve adalet olan, insanların diline, dinine, cinsiyetine, 

cinsel yönelimine, siyasi görüşüne bakmayan, tek derdi gerçeğin, sadece gerçeğin peşinden koşmak 

olan, bu kapsamda sınır tanımaz çılgın yargıç ihtiyacı olduğu düşüncesi ile kendimi ortaya  atmaya 

karar verdimd 
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Aceleci,  Paniksel,  Ürkütücü, Maceracı  bir sürece  dönüşmemek için varlığımın şart olduğunu 

düşündümdü. 

15 Temmuz darbe teşebüsünün  ardından ordu ve yargı başta olmak üzere Türkiye Devleti'nin bütün 

kurumlarının iflas ile politik-hukuksal bir çekim  alanına yerleşmesini değerlendirdimdi. 

Zaten hiç-pek olamayan yargının  bitişinin ardından , yepyeni fırsatın yanlış değerlendirilmemesi için 

demokrasi teorisine göre yargılama düşündüm. 

Bu düşünceler ile Hakimler Savcılar Yüksek Kuruluna muhtemelen Ankara ‘da yürütülecek olan darbe 

üst konseyinin sanıklarının yargılandığı davada yargıçlık başvurusunda bulundum 

44 yıllık avukatım . Bu durumda üç yıl avukatlık yapmış olma koşulunu kat be kat  taşıyorum. 45 yaşını 

aşmama koşuluna gelince , size ekte sunacağım sağlık kurulu raporunda görüleceği üzere yaşım 46 , 

sınav koşuluna gelince 44 yıllık avukatım , baro yöneticiliği , Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticiliği , 

Sınır Tanımayan Avukatlar Derneği kuruculuğu , Çehav  kuruculuğu , Kenan Evren Darbe Davası 'nın 

tüm duruşmalarını önce müdahil çabası ,sonra Muğla Barosu avukatı olarak çok esaslı takip edişim 

nedeniyle,  kendimin sınav koşulunu geçtiğimi savunuyorum. 

 Vesikalık fotoğrafım ,nüfus cüzdanı suretim ,aile kayıt belgem ve 1994 Model Mercedes' ten ibaret 

mal bildirimim bankalara kredi vs borcumun bulunmayış belgelerini ekte sunuyorum. 

Kaldı ki; 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6. maddesine 

göre  

 (1) Mahkeme onyedi üyeden kurulur. 

(2) Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak 

gerekir: 

a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi veya Sayıştayda başkan ya da 

üye olmak. 

b) Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. 

c) Kırkbeş yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması ve hâkimlik mesleğine alınmaya engel bir 

hâlinin bulunmaması kaydıyla; 

1) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dallarında profesör veya doçent 

unvanını kazanmış olmak, 

2) En az yirmi yıl fiilen serbest avukatlık yapmış olmak, 

3) En az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış üst kademe yöneticileri arasından seçilecek üye için 

Yükseköğretim Kurulu Başkan veya üyesi ya da bir yükseköğretim kurumunun rektör veya dekanı ya 

da müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi veya vali olmak, 

4) Birinci sınıf hâkim ve savcılar için adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olmak.’’’ DİYOR.. 
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UYGUNLUĞUMA BAKINIZ. 

Bakınız Anayasa mahkemesine üye yargıç atamada avukatların 20 yıllık olması öngörülmesine göre 44 

yıllık avukatlığım haydi haydi oluyor.45 yaşını doldurmuş , olgun (abç) koşulu da hatırlanırsa ve 

şahsımın dinç bir 64 yaşı ki yukarıda 46 yaş sayılacağım konusunda doktor raporundan sözettiğim 

hatırlanarak ve hukuk mezunu oluşumun da önemli koşullardan birini karşılıyor oluşumla, hatta 

yargıçlığa kabulde aranan bilimsel güç , ahlaki metanet fazlasıyla mevcuttur. 

Evlenme , askerlik hizmeti tamamlanmıştır.Vücut ve  akıl sağlığı sakatlığı yoktur.Konuşma ve organ 

hareketliliği kontrol zorluğu, özürlü durumları yoktur.Bir yabancı ile evliliği hiç olmamıştır.(Oğlumun 2 

çocuğunun annesi bir  Amerikalı ile evliliği mevcuttur.) Devletin şahsiyetine karşı suç , zimmet , ihtiras 

,irtikap, rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanmak , dolaylı iflas, şeref ve 

haysiyet kırıcı suç , kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları ile 

ne alakamız ne de cezai hükümlülük durumumuz yoktur.Hakimlik mesleğine yakışmayacak tutum ve 

davranışlar içinde katiyyen olmamışımdır( Zaten ben küçükken hakim olmak istiyor idim sonradan 

devletin çok polisi , hakimi ,savcısı var diye daha güçsüz olan çocukların , kadınların , kurtların 

,kuşların , fesleğenlerin  daha güçsüz olduğu düşüncesi ile avukatlık mesleğine başlamış idim. Bu 

toplumca da bilinir. 

5320  sayılı CMK , 5237 Sayılı TCK , 1136 sayılı Avukatlık Kanunu , AİHS, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi , 

Venedik Komiyonu gibi ulusal ve uluslararası sözleşmeler tarafımdan ezbere bilinmektedir. 

Sonuç olarak ; 

Muhtemelen Ankara’ da Ağır Ceza  Mahkemesi  veya özel kurulacak bir mahkemede veya yassıada 

gibi , İmralı adası gibi ülkemizde bulunan bir adada, darbe yargılama  yüksek heyetinin ceza 

yargılamasına başlayacağı görüşümüzle ; yukarıda saydığımız hukuksal nedenlerle ; Türk yargısının 

son 50 yıldır iyi bir sınav veremediği düşünülür ise dışarıdan bu yanlış ve taraflı yargı ile tüm darbe 

süreçleri boyunca mücadele eden ve onlara kimi zaman alaycı , kimi zaman sitemkar ,kimi zamanda 

yaptıkları yanlışı çok net söyleyen ,bağımsız ve hür ve ömrünün 44 yılını hukuka vermiş ,yaman 

yaşamış benim gibi yargıçlara ihtiyaç olduğu düşüncemle; 

Bunun bir tercih nedeni değil , zorunluluk hali olduğu düşüncemle ; 

Türkiyenin Darbelere ve darbecilere karşı verdiği bu sınav son sınav olması ve  bu sınav darbeleri 

tarihe gömmelidir görüşümle ; .Bunların oluşması için bahsettiğim niteliklere sahip, devlet erkine 

bağlı olmadan hak mücadelesi veren değerli hukuk insanlarına ihtiyaç vardır. 

 

Bütün bu nedenlerle bu davanın yargıcı olmak istiyorum.’’Dedim 

,başvurdum .Dilekçemi 12.08.2016 
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Tarihinde idare ek gibi almış .2577 sayılı 

yasaya göre 60 günlük susup 

susmayacağını bekledim .Sustular. 

60. gün 11.10.2016  tarihi olmakla yeni 

60 gün içerisinde yargı organının önüne 

cevap vermemek sureti ile oluşan red 

işleminin iptali ile yasada öngörülen her 

iki koşulun yani yerine telafisi imkansız 

zararlara yol açaçacak yanı dolayısı ile 

ve de apaçık hukuka aykırılık 

gözlediğinden yürütmenin 

durdurulmasına ,tebligatların memur 

eliyle yapılmasına ,mehillerin kısa sureli 

olmasına , duruşma günü verilmesine , 

yargılama gider ve avukatlık ücretinin 

karşı tarafa  yükletilmesine , karar 



 

8 
 

taleplidir . 
DAVA KONUSU İŞLEMİN TEBLİĞ TARİHİ: 12.08.2016 tarihli başvurumuza 60 gün içinde yanıt 

verilmemekle                          11.10.2016 günlü oluşan susarak red işlemine  karşı 60 gün içinde  dava 

açıyoruz. 

AÇIKLAMALAR 
1- 

      2016 Türkiye askerî darbe girişimi ya da darbecilerin verdiği adıyla Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 

Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi 

olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirildi. 

2-Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el 

koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. 

3-16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin 

gerçekleştirdiği operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim 

oldu.  

4-Olaylar sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 

kişi yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil 

olmak üzere toplam gözaltı sayısı 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok 

kişi görevden alındı. 

5-21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. 

 6-Darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra 

gerçekleştirilen ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti. 

7- Darbeye neden olan gelişmeler arasında Türkiye dışı aktörlerin bulunduğu iddiaları da ortaya atıldı 

8-BU DAVANIN YARGICI OLMAK İSTEDİM .. 

9-Ben  44 yıllık Avukat Senih Özay ,15 temmuz darbe girişiminin devamında , 12 Eylül 1980 darbesinin 

mücadeleci , acıyı, işkenceyi , yok edilişi , en yakından izleyeni ve hissedeni olarak bu davanın hakimi 

olmak istedim.  

10- Sadece şu anda yaşadığımız kritik tarihi zamanların değil , aynı zamanda geçmişte yaşanan kanlı 

darbe süreçlerinin de karanlık yönlerini açığa çıkarmak istiyorum.  

11-Bu darbeleri hayata geçiren Cuntacılarla , katillerle , işkencecilerle hesaplaşmak istiyorum.  
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12-Rehberi hukuk ve adalet olan, insanların diline , dinine , cinsiyetine , cinsel yönelimine , siyasi 

görüşüne bakmayan , tek derdi gerçeğin , sadece gerçeğin peşinden koşmak olan ve bu kapsamda 

sınır tanımayan çılgın bir yargıç olmak istiyorum. 

13- 15 temmuz gecesi elinde taşla tankın önüne dikilen , o ahir zaman aracının altında iki defa kalıp 

saldırıyı ucuz atlatan o genç adam gibi hatta daha yürekli bir yargıç olmak istiyorum.  

14-En başta, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbesi, tüm cuntaların en zalimi , 12 eylül faşist cuntası 

olmak üzere tüm darbelerle yüzleşmek, hukuk çerçevesinde gerekenleri yapmak için en yürekli 

yargıçlardan biri olmak istiyorum.  

15-Tüm darbelere şiddetle karşı olan bir yargıç olarak , cuntanın beşibiryerdesinden hayatta kalan 

kimse kalmadığı için, hukuken düşen Kenan Evren Davası  deneyimi ile  ve 15 temmuz darbe girişimi 

süreçlerine müdahale edebilecek, akim kalacak dosyaları yeniden açabilecek , politikacılara 

açtırabilecek herşeye rağmen, ne olursa olsun , kime karşı olursa olsun , hukuk , adalet , özgürlük 

hemen şimdi diyen bir yargıç olmak istiyorum. 

16- 44 yıllık avukatım . Bu durumda üç yıl avukatlık yapmış olma koşulunu kat be kat  taşıyorum.  

17-45 yaşını aşmama koşuluna gelince , size ekte sunacağım sağlık kurulu raporunda görüleceği üzere 

yaşım 46 , sınav koşuluna gelince 44 yıllık avukatım , baro yöneticiliği , Çağdaş Hukukçular Derneği 

yöneticiliği , Sınır Tanımayan Avukatlar Derneği kuruculuğu , Çehav  kuruculuğu , Kenan Evren Darbe 

Davası 'nın tüm duruşmalarını önce müdahil çabası ,sonra Muğla Barosu avukatı olarak çok esaslı 

takip edişim nedeniyle,  kendimin sınav koşulunu geçtiğimi savunuyorum 

 

18-ÖTE YANDAN 11.12.2010 TARİHLİ 6087 SAYILI  YASANIN  3-4-7.MADDESİNİN  İDARENİN İŞLEMİNİN 

KESİN DENİLMESİNE RAĞMEN  ÖZELLİĞİ  İTİBARIYLA  ALEYHİNE YARGI YOLUNA G İDİLEBİLİR  İŞLEM 

OLDUĞUNU  MAHKEMENİZİ GÖREVLİ KILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. 

19. ÖTE YANDAN 11.12.2010 TARİHLİ 6087 SAYILI  YASANIN  33/5 .MADDESİNİN DE MAHKEMENİZİ 

DANIŞTAYI GÖREVLİ KILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ. 

 

Hukuksal Nedenler: Anayasa , ilgili mevzuat 

Deliller: Ek belgeler 

SONUÇ  

Yukarıda açıklanan nedenlerle 15 temmuz suikast uçlu , darbe teşebüsünün püskürtülmesinin 

ardından elde edilen darbe sanıklarının üst düzey temsilcilerinin yani , Yurtta Sulh Konseyi 

üyelerinin muhtemelen Ankara ‘da ceza yargılamasında yargılama heyetinde yargıç olarak 

değerlendirilmem yolunda idareye yaptığım başvurunun yasal 60 günlük süre içerisinde susulmak 

sureti ile oluşan olumsuz red işleminin konu , maksat , sekil sebep ve yetki yönlerinden iptali ile  
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 yasada öngörülen her iki koşulun yani yerine telafisi imkansız zararlara yol açaçacak yanı 

dolayısı ile ve de apaçık hukuka aykırılık gözlediğinden yürütmenin durdurulmasına 

,tebligatların memur eliyle yapılmasına ,mehillerin kısa sureli olmasına , duruşma günü 

verilmesine , yargılama gider ve avukatlık ücretinin karşı tarafa  yükletilmesine , karar 

verilmesini talep ederim. 

Senih Özay Avukat 
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ÖZAY I ÖZAY 

AVUKATLIK BÜROSU 

Avukat                                

Senih  ÖZAY 

  

Cumhuriyet Bul. No :188/1 D:6    Elal Apt. Alsancak /İzmir /Türkiye 

Kordon (İzmir) V.D.57589230830 

Tel :(+90)232 4210096–95-94-92 

Faks : (+90) 232 4210115 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

12 
 

  

HAKİMLER SAVCILAR YÜKSEK KURULU 

 

 

  

Emniyet Mahallesi, Mevlana Bulvarı No:36 Yenimahalle / ANKARA 06330  

Tel: 0312 204 10 00 

Faks: 0312 222 71 45 

e-posta: iletisim@hsyk.gov.tr 

 

  

ANKARA 

 

 

  

1-Ben Senih Özay , 44 yıllık avukatım. Bütün kötülüklerin anası olarak devleti görürürüm , o yüzden 

devlete karşı bir avukatım. Örneğin , eskiden hakim olmak isterdim . Ama dedim ki yok , devletin çok 

fazla gücü kuvveti var, yurttaşın gücü az diye avukatlığı tercih ettim. Felsefem dünya ile dolmaktansa 

dünyayı dolduran adam olarak yaşamak. Arada bir yaman yaşamışım vurgusunu yaparım , içimden ya 

da sesli olarak dostlarım bu nedenle insan olan güç ,kuvvet , umut veren adam diye onurlandırırlar 

beni. Bugüne kadar dağların  , taşların , hayvanların , kuşların , insanların  , tüm yaşamın  avukatı 

olmaya çalıştım. Sıkıyönetim DGM Çevre Davaları  avukatlarındanım. Kuşadası yakınlarında olan 

Yeniköyde orman arazisine yapılmaya çalışılan çöplüğün başka bir yere kaydırılması için köylülerle 

mücadele verdim ve başardım. Bergamadaki siyanürle altın araması muhabbetinin avukatı ünvanını 

aldım. seksen  darbesiş sonrası içeri alınan arkadaşlarım için,  hatta kendim için  savunmalar 

hazırladığım  bir vakıadır. 

 

iç savaş teorisine göre şekillendirelim denmesin aman diye de  varlığıma ihtiyaç olduğunu Sadece şu 

anda yaşadığımız kritik tarihi zamanlara değil, aynı zamanda geçmişte yaşanan kanlı darbe 

süreçlerinin karanlık yönlerini de açığa çıkarmak, bu darbeleri hayata geçiren Cuntacılarla, Katillerle, 

İşkencecilerle de hesaplaşacak, rehberi hukuk ve adalet olan, insanların diline, dinine, cinsiyetine, 

cinsel yönelimine, siyasi görüşüne bakmayan, tek derdi gerçeğin, sadece gerçeğin peşinden koşmak 
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olan, bu kapsamda sınır tanımaz çılgın yargıç ihtiyacı olduğu düşüncesi ile kendimi ortaya  atmaya 

karar verdim. 

 

Aceleci,  Paniksel,  Ürkütücü, Maceracı  bir sürece  dönüşmeme için varlığımın şart olduğunu 

düşündüm ; 

 

15 Temmuz Askeri Ayaklanmasının ardından ordu ve yargı başta olmak üzere Türkiye Devleti'nin 

bütün kurumlarının iflas ile politik-hukuksal bir çekim  alanına yerleşmesini değerlendiriyorum. 

 

Zaten hiç-pek olamayan yargının  bitişinin ardından yepyeni fırsatın yanlış değerlendirilmemesi için 

demokrasi teorisine göre değil düşündüm. 

 

Kürtler, dindarlar, sosyalistler ve Türkçüler  diye diye yargıç tarifi yerine  Adaleti  de aman , demokrasi 

mücadelesinin bir alanı değildir, Bulaştırmayalım demeden  ve son seferde Fethullahçılara kaptırdık 

deyip   haksızlığa hukuksuzluğa dolanmadan yargı ve hukuk alanının bir demokrasi mücadelesi alanı 

olduğu toplumla ortaklaşa  adalet vaadi için  çaba   artık keşfedilmelidir. Bunu dillendirmek için de  

ortaya çıktığımı söylemeliyim. 

 

  

 

  

 

2-Darbe deyince içime bir elektrik akımı gibi 12 eylül 1980 faşist darbesini gördüğüm tablosu girer. 

 

  

 

'''''''DARBELERE KARŞI AMERİKAYI AZICIK İŞE KARIŞTIRMAMALI MIYIZ? Karıştırmalıyız.. Bakın deneyim 

deneyimdir. 
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‘’AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NA VE  CIA  BAŞKANLIĞINA 

 

İLETİLMEK ÜZERE 

 

AMERİKA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE 

 

ANKARA 

 

Biz aşağıda imzası bulunan hukukçu ve duyarlı yurttaşlar ;Ülkemizde darbeler furyasının artık durması 

için; hele son darbenin patronları Kenen Evren gibi Tahsin Şahinkaya gibi şahısların savcılıklarca 

ifadelerininin alınmasına kalkışılmış bulunulması sırasında; mücadelenin düşmemesi, yükselmesi için, 

Ülkenizde bulunan bazı şahısların da bu konuda sorumlulukları bulunup bulunmadığının ortaya 

çıkarılması gereğini düşünmekle; ülkenizde yürürlükte bulunan bilgi edinme yasası kapsamında 

aşağıdaki soruların cevaplarının tarafımıza yazılı olarak bildirilmesini ısrarla talep etmekteyiz; 

 

1- The School Of The Americas (SOA) ismi ile 1946 da Panamada, sonraları ise The Western 

Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) ismi ile ABD’nin Georgia eyaletindeki Fort 

Benning’de çalışmalarına devam eden kuruluş resmi/devletinize bağlı bir kuruluşmudur? 

 

2- SOA/WHINSEC isimli kurumun amacı nedir ? 

 

3- SOA/WHINSEC isimli kurumda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ( resmi/sivil) eğitim almışlarmıdır? 

Almışlar ise isim ve aldıkları eğitimin içeriği nedir? 

 

4- Eğitimlerinde başarılı olan kişilere bir sertifika verilmektemidir? Verilmekte ise bu sertifikanın boş 

bir örneğini tarafımıza iletebilirmisiniz? 
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5- Türkiye’de yaşanan tüm darbe süreçlerinde darbe öncesi/ darbe / darbe sonrasında 

gerçekleştirilen yasadışı eylem/provakasyonlarda SOA/WHINSEC eğitilmişlerinin işlevi hakkında 

devletinizin bilgisi varmıdır? Varsa nedir? 

 

6- Türkiye’de yaşanan tüm darbe süreçlerinde darbe öncesi/ darbe / darbe sonrasında 

gerçekleştirilen yasadışı eylem/provakasyonlarda devletinizin doğrudan/dolaylı 

bilgi/destek/yönlendirme/yönetme çabaları olmuşmudur? 

 

7- Türkiye’de yaşanan 12 Eylül faşist darbesi anında CIA ajanı PAUL HENZE ‘nin “bizim çocuklar 

başardı” cümlesi ile Başkanınız Jimmy Carter ‘ı haberdar etmesi doğrumudur? Doğru ise darbecilere 

“bizim çocuklar” denmesinin nedeni nedir? 12 eylül darbesi sırasında Türkiye’de devletinizin kaç 

çocuğu vardı? Sizin olmayan bu çocuklar kimlerdi?’’ DEMİŞİM. 

 

Cıa’ dan Saçma ariv talebinizle uğraşamayız ‘’ yanıtı gelmiş idi….Yani sıcak temasımı aktarmaya 

çalışıyorum. 

 

12 EYLÜL 1980 ÖNCESİ ACILI ÇOK ACILI SÜREÇ: 

 

1980 yılının ilk altı ayında 33 kişi ülkücülerce naylon iple, boğma teliyle boğularak, tecavüz edilerek, 

cinsel organlarına sert cisimler sokularak korkunç işkencelerle öldürülmüştür. 22 Aralık 1978 ‘de 

Kahramanmaraş’ta yapılan genel katliam sırasında resmi açıklamaya göre 109 yurttaş hayatını 

kaybetmiş, 176 yurttaş ağır şekilde yaralanmış, 500 ev ve işyeri tahrip edilmiştir. Bunun üzerine, 

Ankara ve İstanbul da dahil olmak üzere toplam 13 ilde sıkıyönetim ilan edilmiştir. 

 

Tırmanan terör olaylarını önleyemeyen Bülent Ecevit, 1979 yılında hükümetten çekilmiş ve aynı yıl AP 

azınlık hükümeti kurulmuştur. Ancak bu dönemde de olaylar durmamıştır. 

 

Saldırılar, 1980′de yeniden sol siyasal görüşlü kişilere yönelik olarak devam etmiştir. 

 

11 Nisan 1980′de İstanbul’da araştırmacı -yazar Ümit Kaftancıoğlu öldürülmüştür. 
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23 Mayıs’ta TEP yöneticisi Vecdi Özgüner ‘in evi ülkücülerce basılıp Vecdi Özgüner ve eşi Türkiye 

Tabipler Birliği yöneticisi Sevinç Özgüner öldürülmüştür. 

 

22 Temmuz’da DİSK başkanı Kemal Türkler öldürülmüştür. Ekim ayında, ülkücü hareketin önde gelen 

örgütçülerinden Yılma Durak ve Celal Adan, bu cinayetin Türkeş ‘in talimatıyla işlendiği doğrultusunda 

ifade vermişlerdir. 

 

Yine 1980 yılının ilk altı ayında CHP’ lilere yönelik saldırılarda 50′ye yakın CHP yöneticisi 

öldürülmüştür. 

 

27 Mayıs’ta 2. MC ‘nin Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın öldürülmesi üzerine başlayan terör 

kampanyasında, 28 Mayıs’ta solculara ve özellikle CHP’ye yapılan saldırılarda 8 kişi öldürülmüş, çok 

sayıda kişi yaralanmıştır. 

 

Çorum’da diğer iller ve ilçelere giden tüm yolların ülkücülerce ablukaya alınması ve TÖB-DER’li bir 

öğretmenin öldürülmesinden sonra halkın karşı koyması üzerine saldırılar karşılıklı çatışmaya 

dönüşmüş, 5 gün süren olaylar askeri birliklerce bastırılmıştır. 

 

15.Temmuz’da CHP İstanbul Milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu gündüz vakti, işyerinde 

öldürülmüştür. 

 

Çorum’da, Alevi-Sünni ayrımı yaratılarak 1 Temmuz’da başlatılan saldırılarda yaklaşık 50 insan 

ülkücülerce, dağlanarak, şişlenerek, kafaları baltayla parçalanarak yakılarak katledilmiştir. 

 

27 Aralık 1979′da, Silahlı Kuvvetler, Cumhurbaşkanı Korutürk’e bir uyarı mektubu vermiştir 

 

5 Ocak 1980′de AP Yönetim Kurulu, “ordunun yönetime el koymamakla birlikte 

 

siyasete el koyduğunu” açıklamıştır. 

 

• Bu dönemdeki istatistiki verilere göre ; 
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1978 yılında 809 ölüm, 6984 yaralı, 

 

1979 yılında 1108 ölüm, 5467 yaralı 

 

1980 yılının Eylül ayına kadar 2027 ölüm, 4266 yaralanma olayı gerçekleşmiştir. 

 

• 1980 başında CHP hükümeti döneminde hazırlanan, özgürlükleri kısıtlayıcı bir dizi yasa yürürlüğe 

girmiştir.. Bu yasalarla polisin arama ve kimlik sorma yetkisi genişletilmiş; polisin dernekleşmesi 

yasaklanarak polis örgütleri kapatılmış; vali ve kaymakamlara askeri birlikleri devreye sokma yetkisi 

tanınmış; toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet nedeniyle verilen cezalarda büyük 

artışlar yapılmıştır. 12 Mayıs’ta yayınlanan bir Bakanlar Kurulu Kararıyla “idam ve hapis cezasını 

gerektiren suçlardan sanık olanlara” teslim olmaları için 19 gün süre verilmiş, bu sürede teslim 

olmayanlara “teslim ol” ihtarından sonra veya silah kullanmaları halinde güvenlik kuvvetlerinin ihtara 

gerek olmaksızın, “vur emri” uygulayacakları düzenlemesi getirilmiştir. 

 

• 1980 yılı Mayıs ayında Barolar Birliği, Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Başbakanlık, ve Genel 

Kurmay Başkanlığı’na Türkiye’deki yaygın işkence uygulamalarını derleyen bir rapor sunmuştur. Türk 

Hukuk Kurumu da, yaygın işkence uygulamalarını derleyen bir rapor sunmuş ve işkence adı altında 

alınan ifadelerin yargıyı yanıltmasının önlenmesi için kamuoyunu “katkıda bulunmaya” 

çağırmıştır.Mayıs ayı içinde Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi işkence konusunun 

tartışıldığı bir tıp-hukuk kurultayı düzenlemiştir. TBMOB, ÇHD, TÜMAS, TÜMOD, Ankara Tabip Odası, 

Enerji Der, yöneticileri, yaptıkları bir basın toplantısında Ocak -Mayıs döneminden 29 somut işkence 

olayını belgelemiştir. 

 

• 24 Ocak 1980 kararları; İMF ve Dünya Bankasının perspektiflerini ve modellerini harfiyen 

uygulamaya yönelik bir operasyon 12 Eylül rejiminin iktisadi- siyasal stratejisinin temelini 

oluşturmuştur.Nitekim; Devlet Planlama Teşkilatı eski başkanlarından Yıldırım Aktürk “24 Ocak+12 

Eylül formülü zorunluydu. Bu geçiş dönemi olmadan düzlüğe çıkılamazdı” demiştir. Bilirim; 

yaşamışımdır. 

 

DARBEDEN SONRA YAŞANAN SÜREÇ : 

 



 

18 
 

Darbenin ardından tüm haklar askıya alınmış, sadece 1980 yılında, resmi makamların verdiği bilgiye 

göre 47.000 kişi hürriyetinden yoksun bırakılmış, gözaltı süresi 90 güne çıkarılmış, adil yargılanma 

hakkı tamamen kaldırılarak, sıkıyönetim komutanlıkları Mahkemeler kurmuş, gözaltında işkence en 

doğal sonuç olarak yaşanmış, sokakta veya gözaltında onlarca insan öldürülmüştür. 

 

12 Eylül döneminde temel insan hakları yoğun şekilde ihlal edilmiştir: 

 

• 650.000 kişi gözaltına alınmış ve 90 güne varan gözaltı sürelerinde ağır işkence görmüştür. 

 

• Açılan 210.000 davada 23.000 kişi yargılanmış, 

 

• 14.000 kişi vatandaşlıktan çıkartılmış, 

 

• 30.000 kişi siyasal sığınmacı olarak yurtdışına kaçmış, 

 

• 171 kişinin işkenceden öldüğü belgeleriyle kanıtlanmıştır. 

 

• 388.000 kişiye pasaport verilmemiş, 

 

• 30.000 kişi sakıncalı olduğu için işten atılmış, 

 

• 23.667 derneğin faaliyeti durdurulmuş, 

 

• Yargılanan gazetecilere toplam 3315 yıl 6 ay hapis cezası verilmiştir. 

 

• 300 gazeteci saldırıya uğramış, 3 gazeteci öldürülmüş, 31 gazeteci cezaevinde yatmıştır. 

 

• 12 Eylül 1980 ile 6 kasım 1983 tarihleri arasında; 
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Gözaltında yada cezaevinde ölen kişi sayısı 183. 

 

Cezaevlerinde açlık grevlerinde ölen kişi sayısı 5. 

 

Aynı tarihler arasında sıkıyönetim askeri mahkemelerinde savcıların istediği ölüm cezası sayısı 

6533.Sadece 1986′da Türkiye’nin çeşitli mahkemelerinde 134 ölüm cezası verildi. 

 

23 adi/adli suçlu, 24 siyasal suçlu ve 1 Ermeni Asala militanı olmak üzere 48 kişi idam edildi. Yasalar 

hiçe sayılarak 18 yaşından küçük olan Erdal Eren idam edildi. 

 

12 Eylül 1980 ile 30 Ağustos 1981 tarihleri arasındaki sürede Askeri mahkemelerde 136′sı sol 305′i sağ 

görüşlü olmak üzere toplam 1468 sanık idam cezası ile cezalandırıldı. 

 

Bu dönemde sanıklar bir dizi bildiri ile örgütlenme özgürlüğünü, siyasal ve sosyal hakları ortadan 

kaldırmışlardır: 

 

• Darbeci-sanıklar; 12 Eylül 1980 günü, ordu gücünü arkasına alarak, parlamento ve hükümeti 

feshetmiş, milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırmış, tüm yurtta sıkıyönetim ilan etmiş, yurtdışına 

çıkışları ve ikinci bir emre kadar 05.00′ten itibaren sokağa çıkmayı yasaklamıştır. (1 no’lu bildiri) 

 

• Siyasal partilerin, -Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki- bütün 

derneklerin, DİSK ve MİSK’in faaliyetleri durdurmuş ve yöneticilerini gözaltına almışlardır .(7 no’lu 

bildiri) 

 

• 15.10.1981′de, 2533 Sayılı yasa ile ülkedeki tüm siyasal partileri feshedilmiş, menkul ve 

gayrimenkullerini Hazine’ye aktarmışlardır. Buna ilişkin “Tavsiye Yönetmeliği” çıkarılmışlardır. 

 

• Siyasal parti yönetici ve üyelerinin yazılı veya sözlü demeç vermeleri, makale yazmaları ve toplantı 

düzenlemeleri yasaklanmıştır. (MGK 52 sayılı karar) 
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• Yine; bu kararla Sıkıyönetim Komutanlıklarının kararlarının tartışılması, ilgilileri etkileyici sözlü, yazılı 

demeç, makale yayımı yoluyla beyan ve yorumda bulunmak da yasaklanmıştır. Bu dönemde, bu 

yasaklar nedeniyle CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit 12.3.1982 günü Der Spiegel dergisine verdiği 

demeç ve BBC’ye verdiği açıklamalardan dolayı hapis cezası almıştır. Ayrıca, CHP Genel 

Başkanlığı’ndan istifa ettiğinde “siyasal amaçlı bir demeç niteliği taşıyan açıklama metni ile 

kamuoyuna duyurmak istediği” gerekçesiyle suçlanmıştır. 

 

• Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi parti genel başkanlarının, dönem başbakanının, bakanlarının, 

milletvekillerinin her türlü özgürlüğü kısıtlanmış kimileri kaldırılmıştır. Gözaltı anlamına gelen 

(gözetim ve güvence altına alınma) uygulamasına maruz kalmışlardır. Seçimle işbaşına gelmiş olan 

tüm il, ilçe belediye başkanları görevden alınmış ve yerlerine Sıkıyönetim Komutanlıklarınca atama 

yapılmıştır. Birçok belediye başkanı gözaltına alınmıştır. 

 

• Ülkedeki tüm grev ve lokavtlar kaldırılmıştır. DİSK, MİSK ve HAK-İŞ ‘in hesapları bloke edilmiş, bütün 

evraklarına Sıkıyönetimce el konulmuştur. (3 ve 8 no’ lu kararlar) 

 

• TÜRK-İŞ’e bağlı Yol -iş ve Petrol-iş’in birçok şubesi kapatılmıştır. 

 

• DİSK, MİSK ve HAK-İŞ gibi sendikalarının yöneticileri, işyeri temsilcileri, üyeleri gizli örgüt üyesi 

olmak suçlamasıyla sorgulanmış, tutuklanmış ve yargılanmıştır. (Bu dönemde,sadece DİSK’in üye 

sayısı 500.000′i geçmekte idi) 

 

• 19.9.1980′de 1402 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle tüm kamu personeli gibi Üniversite 

elemanlarının gerekçesiz ile görevlerine son verme yetkisi Sıkıyönetim komutanlıklarına bırakılmıştır. 

6.11.1981!de çıkarılan Yüksek Öğretim Yasası ile üniversitelerde bilimsel özerkliği yok eden yasal 

düzenleme yapılmıştır. Sıkıyönetim komutanları 

 

“Güvenlik soruşturması” adı altında üniversitelerde nitelikli öğretim kadrosunda ağır ve ciddi bir 

tasfiyeye gitmiştir. Bu dönemde, yaklaşık 5.000 öğretim üyesinin görevden alınmış veya ayrılmış 

olması ülkenin bilim kaynaklarının nasıl yok edildiğinin göstergesidir. 

 

• Ülkedeki öğretmenlerin büyük çoğunluğunun üyesi bulunduğu TÖB-DER’in merkezi ve 670 şubesi 

kapatılmış, merkez ve şube yöneticileri, üyeleri gizli örgüt üyesi olmak suçlamasıyla sorgulanmış, 

tutuklanmış ve yargılanmıştır. 
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• Dünya ve ülkemizde barışı savunmak gibi insani değer ve hedeflerle kurulmuş olan Barış Derneğinin 

merkez ve şubeleri kapatılmış, yöneticileri üyeleri gözaltına alınmış, tutuklanmış ve gizli örgüt üyesi 

olmak suçlamasıyla yargılanmıştır. 

 

• Ülkede örgütlü her türlü yapıyı yok etmek amacıyla bir kıyım başlatılmıştır. Sadece Ege bölgesinde, 

Sıkıyönetim Komutanlığının emriyle Eşrefpaşa’yı Sevenler Derneği, Torbalı Kasaplar Kulübü, Kınık 

Traktörcüler Derneği, Ege Briç ve Satranç Derneği, Ödemiş Patates Ekicileri Fidancılar ve Pamukçular 

Derneği, Fakir Hastalara Yardım Derneği, Sağırları Koruma Derneklerinin dahi içinde bulunduğu 589 

dernek kapatılmıştır. Ülke insanlarına; yasal partilerin, sendikaların, derneklerin ve hatta 

kooperatiflerin “ihtilalci gizli örgüt” sayıldığı akıl almaz bir süreç yaşatılmıştır. 

 

• Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü ağzından düşürmeyen sanıklar Atatürk’ün mirasları kabul edilen Türk Dil 

Kurumu ve Türk Tarih Kurumunu da kapatmışlardır. 

 

• Bu süreçte; ülkede son derece sistemli baskıcı bir sansür uygulanmıştır. Haberleri ve yazıları 

nedeniyle birçok gazeteci tutuklanmış, yargılanmış ve mahkum olmuştur. Ülkede yayınlanan tüm 

basın organları en az bir kez kapatılma cezası almıştır. Öyle ki; Cumhuriyet gazetesi başyazarı Nadir 

Nadi’ye, 22 yıl önce yazdığı bir yazıyı yeniden yayınladığından dolayı mahkumiyet verilmiştir. 

 

• Bilim ve Sosyalizm yayınlarına bir yargı kararı olmadan sadece Sıkıyönetim Komutanının emri ile el 

konulmuş ve 133.607 adet kitap imha edilmiştir. 

 

• Yayında tekel olan TRT’nin yayın politikası tümüyle sanıklarca belirlenmiştir. 14.9.1980 tarihinde 

TRT Genel Müdürlüğü’ne “Haberlerde uyulması gerekli Kurallar” adıyla ağır bir sansür metni tebliğ 

edilmiştir. Sanat eseri olan filmler, dizi filmler dahi sakıncalı bulunarak yayından kaldırılmış, daha da 

ileri gidilerek yakılarak yok edilmiştir. Sansür, transseksüel bir şarkıcıya sahne yasağı koymaya kadar 

vardırılmıştır 

 

• Meslek örgütlerinin bağımsızlıkları yok edilmiş, Türkiye Barolar Birliği Adalet Bakanlığı’na, Türk 

Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı’na, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bayındırlık Bakanlığı’na 

bağlanmıştır. 
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Yargıç ve yargı bağımsızlığı ile savunma hakkı ciddi biçimde yok edilmiştir; 

 

• Sanıklar, kendilerine yasama görevi yükleyerek darbenin ilk 6 ayında 123; 9. ayda 175, 1981 yılının 

sonunda tam 268 yasa çıkarmışlardır. 

 

• Sanıklar kendilerine Sıkıyönetim Askeri Mahkemeleri kurma, gerekli atamaları yapma yetkisi vermiş, 

MGK’nın varlığına, emir ve kararlarına karşı işlenecek suçlara da bu mahkemelerde bakılacağını ilan 

etmişlerdir. (6 ve 7 no’lu bildiriler) 

 

• Yüksek yargı organlarının başkan ve üyelerinin atamaları yürütmeye bırakılmış, bu şekilde yargı 

bağımsızlığı ilkesi ciddi şekilde zedelenmiştir. 

 

• Sanıklar büyük siyasi davalarda,mahkemeleri konuşmalarıyla yönlendirmeye ve baskı yapmaya 

çalışmışlardır. 

 

• Mahkumiyet kararlarına muhalefet şerhi koyan sıkıyönetim mahkemesi yargıçları başka yerlere 

sürülmüş, birçok savunma avukatı çeşitli bahanelerle duruşmalardan atılmış, gözaltına alınmış, 

tutuklanmış, yargılanmış ve sürülmüşlerdir. Savunma hakkı ve savunmanlık görevinin gerekleri 

ortadan kaldırılmış, avukatların müvekkilleriyle cezaevlerinde görüşmeleri engellenmiş, kısıtlanmıştır. 

 

• 13.7.1981′de alınan kararla doğal yargıç ilkesi çiğnenerek sıkıyönetim döneminden önceki suçların 

davalarına da sıkıyönetim mahkemelerince bakılacağına karar verilmiştir. 

 

• 19.9.1980 de açıklanan kararla; 3 yıla kadar olan cezaların temyiz hakkı ortadan kaldırılmıştır. Bu 

karar ile insanların yargı güvencesi, yasaların geriye yürümezliği ilkesi çiğnenmiş, yargısal denetimden 

kaçılmıştır. 

 

• Gözaltı süresi neredeyse bir mahkumiyete dönüştürülerek 90 güne çıkartılmıştır. 

 

• İhbarcılık zorunlu hale getirilmiştir. 
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• 12.8.1981 tarihli “Takip edilecek şahıslar hakkındaki emir” ile insanların mezheplerine kadar 

fişlenmesi,ve ülkede fişlenmeyen insanın kalmaması sağlanmıştır. 

 

• Çıkarılan yasa ve yayınlanan bildirilerle, hukuksuz gözaltı ve tutuklamalarla, ülkede polis devleti 

uygulaması yerleştirilmiştir. 

 

Yine bu dönemde Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkelerinden olan laiklik ilkesi sanıklar tarafından 

çiğnenmiştir; 

 

• 19.10.1981′de okullarda zorunlu din dersi uygulaması getirilmiştir. 

 

• Atatürk Yüksek Kurulu, 20 Haziran 1986 günü Cumhurbaşkanı Kenan Evren başkanlığında 

toplanarak, Türk İslam Sentezi’ni temel alan bir kültürün bütün millete kabul edilmesine yönelik bir 

raporu benimsemiştir. 

 

• Diyanet İşleri Başkanlığınca, yurtdışına çok sayıda din adamı gönderilmiş ve bunlardan 260 

görevlinin maaşının,sanıklardan Kenan Evren’in onayıyla, Suudi Arabistan merkezli, Rabıta-ül İslam 

örgütünce ödendiği kanıtlanmıştır. 

 

Sanıklar, kararlarıyla yasamanın görevlerini kendileri üslenmiş, -anayasa dahil- yasaların 

oluşturulmasında tek söz sahibi olmuşlardır; 

 

• 1981 yılında, Kurucu Meclis Hakkında Kanun çıkartılmış ve Kurucu Meclis MGK ve Danışma 

Meclisinden oluşturulmuştur.Ancak, MGK ile Danışma Meclisi arasında alt-üst ilişkisi getirilmiş ve yasa 

ile anayasanın hazırlanmasında son söz hakkı ve hükümeti denetleme görevi yine MGK’ne 

bırakılmıştır. 

 

• Danışma Meclisine yeni anayasa metnini hazırlama görevi verilmiştir.Ancak MGK’nin 65 sayılı kararı 

ile feshedilen partilerin genel başkan,genel sekreter ve yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerinin,her 

türlü siyasal faaliyeti yasaklanan dernek,tüzel kişilik ve toplulukların bu konuda kişisel görüş 

açıklamaları yasaklanmıştır. 

 



 

24 
 

• 71 sayılı kararla, Anayasanın geçici maddeleri ile Devlet Başkanının Radyo ve Televizyonda ve yurt 

gezilerinde yapacağı Anayasayı tanıtma konuşmalarının hiçbir surette eleştirilmesi, bunlara karşı yazılı 

veya sözlü herhangi bir beyanda bulunulması yasaklanmıştır. 

 

• 118 sayılı kararla, MGK üyelerinin faaliyetleri, gezi ve konuşmaları seçim yasakları kapsamının dışına 

çıkarılmıştır. 

 

• 167 sayılı kararla, Danışma Meclisi tatile girdiğinde M.G.K.’ne doğrudan doğruya yasama yetkisi 

verilmiştir. 

 

• M.G.K’ne 1983 seçimleri öncesi kurulan MDP’nin 3, Halkçı Partinin 7, ANAP’ın 7, SODEP’in 37, 

YGP’nin 62, DYP’nin 320 kurucu üyesini ilk aşamada veto etmiş, yeni kurulan partilerin kurucu üye 

sayısının en az 30 kişi olması yolunda karar alarak partilerin siyasal yaşama dönmelerinin önüne her 

 

türlü önlemi almıştır. İlk başta 1683 adaydan 672′si veto edilmiştir. Büyük Türkiye Partisi 79 sayılı 

kararla kapatılmıştır. 

 

• Sanıklar, 27.12.1979 tarihinde Cumhurbaşkanına gönderdikleri bir muhtıra ile devletin Anayasal 

kurumlarını ve parlamentosunu hedef almış ve ülke 

 

  

 

yönetimine karşı elinde bulundurduğu askeri gücü kullanarak manevi cebirle Anayasa nizamına ve 

devlet kurumlarına karşı kalkışma niyetini göstermiştir. 

 

12 Eylül 1980 tarihinde ise askeri bir darbe yaparak Bakanlar Kurulunu ve Devletin tüm anayasal 

kurumlarını ortadan kaldırarak TCK.’nun 147. maddesinde düzenlenmiş olan “Bakanlar Kurulunu 

devirmek- Çalışamaz hale getirmek” fiillerinde bulunmuşlardır. 

 

27 Ekim 1980 tarihli 2324 sayılı Anayasa Düzeni hakkında Kanun’u yayınlamışlar ve bu kanuna 

dayanarak varlıklarını meşrulaştırmaya çalışmışlardır. Kanun olarak belirtilmiş olan ancak halk iradesi 

ve yasama kurumundan geçmemiş bu yasa ile; 
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• 1961 Anayasasının bazı istisnalar saklı kalmak kaydı ile yeni Anayasa yapımına kadar yürürlükte 

kalacağı ve, 

 

• 1961 Anayasası’nın TBMM’ne ve Senato’ya ait olduğunu belirttiği görev ve yetkilerin Milli Güvenlik 

Konseyi’ne; Cumhurbaşkanına yüklediği görev ve yetkilerin ise konsey Başkanına verildiği; Milli 

Güvenlik Konseyi’nin bildiri ve kanunlarında yer alan ve alacak olan hükümler ile çıkmış ve çıkacak 

olan Bakanlar Kurulu kararı veya ortak kararnameler hakkında yürütmenin durdurulması veya iptal 

isteminde bulunulamayacağı, Milli Güvenlik Konseyinde alınan ve alınacak, yayınlanmış ve 

yayınlanacak bildiri, karar ve kanunlardan 1961 Anayasasına uymayanların anayasa değişikliği, 

yürürlükteki kanunlara uymayanların da kanun değişikliği olarak yayınlandıkları tarihte yürürlüğe 

girecekleri öngörülmüştür. 

 

• Milli Güvenlik Konseyi’nin 50 numaralı bildirisi ile her türlü siyasi faaliyet yasaklanmış; 16 Ekim 1981 

tarih ve 2533 sayılı kanunla daha önce siyasi faaliyetleri yasaklanan siyasi partiler kapatılmıştır 

 

Darbe ile birlikte temel hak ve özgürlükler ile tüm siyasal ve ekonomik özgürlükler ortadan kaldırılmış, 

Cumhuriyet devlet şeklinin hukuksal yapısı bozulmuş ve işlemez hale getirilmiştir. 

 

Çağdaş hukuk, herkesin dokunulamaz, devredilemez, vazgeçilemez haklarının olduğunu kabul ederek 

“yaşam hakkını” kutsal ana ilke olarak savunmakta; ölüm cezasının bu ilkenin çiğnenmesi anlamına 

geldiğini kabul etmektedir. 

 

12 Eylül döneminde, insanların “yaşam hakları” yoğun şekilde ihlal edilmiştir. Gözaltında kayıplar ve 

belgelenen -bazen de dönemin bürokratlarınca açıkça ifade edilen- işkence olayları, büyük bir 

hukuksuzluğun göstergesi olmuştur. Türkiye’nin de bir iç hukuk metni olarak uygulamak zorunda 

bulunduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine göre, temel haklardan olan yaşama hakkı ve işkence 

yasağına hiçbir surette kısıtlama getirilemeyeceği,bu hakların mutlak koruma altında olduğu açıktır. 

Sanıklar uygulamalarıyla ulusalüstü hukukun normlarına da aykırı davranmıştır. (Bu hak ihlallerine 

ilişkin istatistiki bilgiler yukarıda verilmiştir.) 

 

Bilim-sanat, basın-yayın, dernek kurma, toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma, düşünceyi ifade etme, 

adil yargılanma hakları tamamen ortadan kaldırmış, hak ihlalleri yaptırımsız kalmıştır. 
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Yasama, yürütme, yargı erkleri tek elde toplanarak Anayasa’nın temel ilkelerinden “kuvvetler ayrılığı 

ilkesi” çiğnenmiştir. 

 

18.yy.da yaşamış olan Montesqieu; yasama, yürütme, yargı erkleri tek elde toplanarak “ZULMÜN 

KAYNAĞI” olarak nitelendirmiştir. 

 

Ağır sansür nedeniyle; ülkede ve dünyada yaşananlardan haberdar olamamak, bilgilenememek 

toplumda teslimiyet ve çaresizlik duygusu, yılgınlık yaratmış ve halkı apolitikleştirmiştir. 

 

Çalışma yaşamına ilişkin son derece ağır bir kısıtlamalar getirilmiş; kıdem tazminatı hakkına ilişkin 

yasal sınırlamalar yapılmış, izinler ve tatil süreleri azaltılmış, iş sağlığı ve iş güvenliği hükümleri işçiler 

aleyhine değiştirilmiş, grevin yasak olduğu işkolları genişletilmiş, grev ertelemeye ilişkin esneklikler 

getirilmiş, grev kırıcılığını resmileştiren düzenlemeler yapılmıştır. 

 

Dayatılan yeni ekonomik durumda, tefeci bankerler kitlesel bir trajedi yaratmış, işsizlik artmıştır. 

 

Yapılan darbe ve sonrasında gelişen olayların tümü o gün yürürlükte bulunan 1961 Anayasası’na ve 

sanıkların yönlendirmesi sonucu hazırlanan 1982 Anayasası’na dahi aykırıdır; 

 

ANAYASA m. 6 : Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasa’dan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. 

 

6.maddede belirtilen devlet yetkileri, Anayasadan kaynaklandığı gibi, kimin tarafından kullanılacağı da 

yasada belirtilmiştir. AMA MGK YETKİSİNİ ANAYASADAN ALMADIĞI GİBİ, EYLEMİ DE TÜRK CEZA 

YASASI’NDA SUÇ OLARAK TANIMLANMIŞTIR. 

 

Anayasa ve Uluslararası Hukuk anlamında Türkiye Cumhuriyeti, “Yasama”, Yürütme” ve “Yargı” erki 

olarak üç organı bulunan bir devlettir.” Yasama” organı tek bir kurul yani Türkiye Büyük Millet meclisi, 

“Yürütme” Cumhurbaşkanı ile Başbakan ve Bakanlar Kurulu, “Yargı” da Anayasa Mahkemesi, 

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu gibi kuruluşlarla Yargıtay, Danıştay ve Askeri 

Yargıtay adını taşıyan yüksek mahkemeler, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve Uyuşmazlık 

Mahkemesi’nden oluşur.Cumhurbaşkanı ise ,Türk Kamu Hukuku düzeninde hem Yasama, hem 

Yürütme hem de Yargı alanına ilişkin görev ve yetkilerle donatılmış bir organ-kişi olmakla beraber, 

Anayasa sistematiği içinde “Yürütme” başlıklı ikinci bölümde öngörülmüştür. 
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Bu düzenlemenin bir sonucu olarak , Devletin “Yürütme” organı ve onun bir uzantısı konumundaki 

“idare” ye daha yakından baktığımızda da Cumhurbaşkanını görürüz. Anayasa, Cumhurbaşkanından 

sonra ” Bakanlar Kurulu”ndan söz etmekte,aynı madde içinde “Başbakan”ı öngörmektedir. 

 

12 Eylül Askeri Darbesini gerçekleştiren Silahlı Kuvvetler mensubu 5 general, bu eylemlerinin bir 

uzantısı olarak yargı ve yasamanın yanında hem Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu ve Başbakan’ın 

görevlerini, yani yürütmeyi ele geçirmişler ve 24 Kasım 1983′e kadar da bu yetkileri, Milli Güvenlik 

Konseyi adıyla kullanmışlardır. Anayasa’nın 1982 yılında halk oylaması sonucunda yürürlüğe 

girmesine kadar da Kenan Evren hem Genelkurmay Başkanı ve hem de Devlet Başkanı sıfatını 

kullanmıştır. 

 

Hukuk devletinin temel ilkesi Devlet içinde tüm kamusal yaşam ve yönetimin yargı denetiminin 

altında olmasıdır. Hukuk Devletinde , olağanüstü dönemlerde bile adli-idari kolluk yetkilerinin ne 

kadar genişleyeceği, hangi durumda hangi yetkinin nasıl kullanılacağını, yine Anayasa ve yasaların 

düzenlemesi ilkesinden vazgeçilemez. Yönetimin, hukukun dışına çıkarak kuralları kendisinin koyup 

uygulaması Hukuk Devleti ilkesiyle bağdaşmamaktadır. 

 

Kaldı ki, idarenin sebepsiz hiçbir davranışı olamaz ve bütün davranışlarının tüm sebepleri de hukuka 

uygun olmak zorundadır.İdare hukukunda yer alan tüzel kişiler ve varlıkların tüm işlem ve 

eylemlerinin sebebi, daha önceden hukuk ilke ve kuralları ile belirlenmiş bulunan durumlara uygun 

olma zorunluluğundadır. Sebep, aynı zamanda “kamu yararı” denilen bir amaca yönelik olarak ortaya 

çıkmış ve ancak o amaca ulaşılmasının gerekli ve zorunlu kıldığı bir sebep olabilir. Ancak, idarenin hiç 

bir davranışı, hiç bir zaman, hiç bir koşulda “kamu yararı” amacının dışında kullanılamaz. Kamu 

yararına yabancı her unsur idarenin davranışını sakatlar ve hukuka aykırı bir hale getirir. Bu aykırılığın 

anlaşılamaması, belirlenmesi için bir yargı önüne getirilememesi, yaygın olması nedeniyle toplumda 

buna göz yumulması ya da yargı yerlerinde fazla önemsenmemesi gibi olguda görülebilecek veya 

bulunabilecek hiç bir özür bu bilimsel gerçeği ortadan kaldıramaz.İdare işlevi, devletin yasama ve 

yürütme erklerinin saptadığı siyasi yönde ve hukuki çerçeve içerisinde, toplumun düzenli ve uygarca 

yaşamını sağlamak ve sürdürmek için (esas itibariyle) kamu gücü ve usuller kullanılarak doğrudan, 

devamlı ve ahenkli surette kamusal faaliyet yürütmesidir. 

 

İdari işlem kural olarak idari organ ve makamların “idare” alanındaki irade açıklamasıdır. Dolayısıyla 

organik yönden olmasa da Yasama ve Yargının da bu alana giren işlemleri “idari”dir. İdarenin 

işlemlerinin ” kamu yararı amacı” taşıması gereğinin bir sonucu olarak; kamu yararının nerede ve ne 

olduğuna, nasıl somutlaştığına karar verme yetkisi, Türk Anayasal ve pozitif hukuk düzenine göre asli 

kural koyma yetkisine sahip bulunan “Yasama organıdır”. Bir uyuşmazlık durumunda ilke ve kuralları 
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yorumlayarak ” kamu yararının ne olduğu”nu belirleme görevi görev ve yetkisi de “yargı”nındır. 

 

Ancak sanıklar yaptıkları düzenlemelerle bu yolu kapatmıştır.Hem yürütme ve hem de yargı yetkisini 

üstlenen MGK’dan, kendi yaptığı işlemlerin yargısal denetimini de yapması tabii ki beklenemez. 

 

Sonuç olarak 12 Eylül 1980 Askeri darbesinin kendisi başlı başına bir suç olmakla birlikte 12 Eylül 1982 

Anayasası ile de uygulamaları devam etmektedir. Darbeciler halen, dönemlerinde yaptıkları 

uygulamalar nedeniyle yargılanamamış, kendilerini yargıya karşı Anayasa ile zırhla donatmışlardır. 

 

Arjantin ve Yunanistan örneklerinden görüldüğü üzere, ülke yönetimini silah gücüyle ele geçiren 

darbeci subaylar yargılanıp mahkum edilmektedir. Hatta Yunanistan’da darbeci subaylar hala hapis 

cezalarını çekmektedirler. Bu ülkelerde, ordu iktidarı ele geçirdiği zaman mevcut hukuk sistemini ele 

geçirip kendi hukuk sistemlerini hayata geçirmiş olmaları, yargılanmalarına engel teşkil edememiştir. 

Zira, onlar da mevcut anayasal sistemin öngördüğü usuller dışında zora-silaha dayalı bir yönteme 

başvurmuşlardır ki, hukukun temel ilkelerine göre bu yöntem meşru değildir. Kendisi meşru olmayan 

bir yönetimin, çıkardığı yasaların hukuki ve meşru olması da düşünülemez. Bu nedenle, sanıkların 

kendilerini yargılanmaktan bağışık kılan Anayasa’nın geçici 15.maddesinin meşru bir hukuki temeli 

yoktur. Hukukun temel ilkelerine tamamıyla aykırıdır, YOK HÜKMÜNDEDİR. 

 

Darbe döneminde yürürlükte bulunan 1961 Anayasası’nda açıklık olmamakla birlikte, yine aynı 

dönemde bir iç hukuk kuralı olarak hukuk sistemimizin bir parçası olan Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 15. maddesi temel hak ve özgürlüklerdeki sınırlamaların 

 

“demokratik toplumun gereklerine aykırı olamayacağı” hükmünü düzenlemektedir. 

 

Demokratik toplumun gerekleri” 1961 Anayasası’ndaki karşılığı “hakkın ve hürriyetin özüne 

dokunmama” ilkesidir. “Sınırlamanın sınırlanması ölçütleri” olarak adlandırılan bu ilke ; 

 

• Uluslararası hukuktan doğan yükümlülükler, 

 

• Oranlılık 
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• Dokunulmaz hakları içermektedir. 

 

İdarenin, sınırlamanın sınırlanması ölçütlerine uymaması sonucunda ortaya çıkan eylemi açık bir 

hukuka aykırılık durumu oluşturmaktadır. İdarenin eylemlerinin “açık bir yolsuzluk ve usule aykırılık” 

ile “mülkiyet hakkına veya amme hürriyetine tecavüz” ün söz konusu olması ve bunun “maddi ve fiili 

icra” ile uygulanması yolu ile kamuya yansıyan eylemleri “fiili yol” olarak adlandırılmaktadır. Fiili yolun 

çok önemli bazı sonuçları olduğu, öğretide genellikle tartışmasız bir biçimde kabul edilmektedir. 

Bunlardan birincisi, biçimsel olarak bulunsa bile idari işlem ve kararların “yok hükmünde” sayılması ile 

idarenin sorumluluğunun nitelik ve hukuksal esasının değişmesi; ikincisi de; bir öncekinin doğal 

uzantısı sayılması nedeniyle kamu görevlisinin adliye mahkemesi önünde kişisel sorumluluğunun söz 

konusu olmasıdır. Fiili yolda artık o tutum ve davranışın,ne idare ve ne de kamu göreviyle 

bağdaştırılması mümkün olmadığından olay tam anlamıyla bir suç ve hukuksal yönden de “haksız 

fiil”e dönüşmektedir. 

 

Anayasa Mahkemesi, olağanüstü dönemlerde çıkarılan KHK’lerin yargısal denetimine ilişkin olarak 

verdiği 90/25 E., 91/1 K. nolu ve 10.9.1991 tarihli kararında; belli bir bölge ve zaman için olağanüstü 

hal uygulanan yer ve süreyi bağlayacak biçimde çıkarılan KHK’lerin sadece bu sınırda işlev 

görmediğini, daha geniş bir an ve zamana etki yaptığını belirtmiştir. Bu KHK’ların, Olağanüstü Hal 

Kanununda da değişiklik yapılabilir ve gerek OHAL ve gerekse bu yasada değişiklik yapan yasalar 

Anayasa Yargısı denetimine tabidir. Bu yasalar Anayasa Mahkemesi denetimine tabi iken, (Anayasa 

m.148/1) anayasa yargısının görevi dışında kalan olağanüstü dönem KHK’lerinin söz konusu Kanunu 

değiştirebileceğinin kabulü, Hukuk Devleti ilkesine aykırıdır. İdarenin işlemlerine karşı iptal davası 

açılması, olağanüstü dönemlerde de yasaklanamaz. (Any . m. 91/6 E., 91/20 K. 3.7.1991) 

 

Anayasa’nın geçici 15. maddesi belirli bir dönemde fevkalade şartlar altında siyasal görev yapan Milli 

Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi Üyeleri ile bu dönemde alınan kararları uygulayan kamu 

görevlilerini cezai, mali ve hukuki sorumluluktan koruyan kurallar bütünüdür. fevkalade dönem olarak 

adlandırılan dönem 12 Eylül 80 tarihinden ilk genel seçimler sonucu toplanacak TBMM başkanlık 

Divanı oluşuncaya kadar geçen süre içinde çıkarılan Kanunlar ile Kanun hükmünde kararnameler ile 

27 Ekim 1980 tarihli 2324 sayılı Anayasa Düzeni Hakkında Kanun uyarınca çıkarılan karar ve 

tasarrufların Anayasaya aykırılığının iddia edilemeyeceği yolundaki Anayasa Geçici 15. maddesinde 

sözü edilen dönemdir. Bu dönemde çıkarılan kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerin Anayasaya 

aykırılığının iddia edilememesi o dönem bunların tartışma konusu olmalarının önüne geçmek 

üzeredir. 

 

1961 Anayasası geçici 4. maddesi ve 82. Anayasası geçici 15. maddesi ile sürdürülen Anayasaya 

aykırılık iddiasında bulunulamaması ve yasalara karşı cezai, mali ve hukuki sorumluluğun 
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kaldırılmasına ilişkin hükümler, Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Güven Dinçer’in 91/31 E. ve 91/ 27 

K. No’lu karardaki, karşı oy yazısında belirttiği gibi; Türkiye’yi Anayasa ile değil, yasaklayıcı geçici 

maddelerle yönetilen bir ülke durumuna düşürmüştür. Kaldı ki Anayasal yorumlarda anayasal 

hakların eksiksiz kullanılması ve Anayasal kurumların bütünüyle çalışması temel yorum olmalıdır. 

Anayasa hükümlerindeki belirsizlik ve uyumsuzluk hallerinde geçici maddenin yorumunun da 

anayasal hakların eksiksiz kullanımını sağlayıcı ve madde kapsamını daraltıcı şekilde yorumlanması 

gerekir. 

 

“Anayasa’nın 2. maddesinde “Hukuk Devleti” Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılmıştır. 

Cumhuriyetin nitelikleri Anayasa’nın 4. maddesinde sayılmış olan değiştirilemez, değiştirilmesi teklif 

edilemez biçimindeki hükümler arasında sayılmıştır. Böylece Anayasa’nın 1,2, ve 3. maddeleri, 

Anayasanın öteki hükümlerine göre bir “üst norm” niteliğindedir. Sözü geçen dönemde çıkarılan 

yasama işlemleri yönünden de olsa, Anayasal yargı denetimine yer vermeyen üstelik bu 

denetimsizliğe zamanla bir sınır da getirilmeden Anayasa’nın geçici 15.maddesini temel kabul ederek 

yapılan uygulama Cumhuriyetin ” hukuk devleti ilkesi” ile bağdaşmaz. 

 

Öte yandan Anayasa’nın 138. maddesi, hakimleri önce Anayasaya, yasaya ve hukuka uygun olarak 

vicdani kanaatlerine göre karar vermekle görevli kılmıştır. Geçici 15. maddenin uygulanması 

durumunda hakim Anayasa hükmünü bir kenara bırakarak geçici maddesindeki Anayasanın 

uygulanmamasına ilişkin madde hükmüne öncelik tanımış olacaktır. 

 

Anayasa’nın 125/1.maddesi “idarenin her türlü işlem ve eylemlerine karşı yargı yolu açıktır” 

“hükmünü düzenlemektedir. Geçici 15. madde hükmüne karşı idarenin tüm eylem ve işlemlerinin 

yargısal denetime tabi tutulabilir olmasının en büyük dayanağı Anayasa’nın “Cumhuriyetin Nitelikleri” 

başlıklı 2. maddesinde yer alan “hukuk devleti” ilkesidir. 

 

Yürütmenin her tür eylem ve işleminin yargı denetimine açık oluşu, demokratik bir devlet niteliğini 

belirleyici bir ölçüdür.Temel niteliği değiştirilemez, değiştirilmesi önerilemez . Hukuk devleti ilkesi 

olan bir Anayasada geçici madde ile sınırsız bir zaman için tüm eylem ve işlemler için yargı zırhı 

oluşturulması temel niteliklere karşı yasamanın bir ihlalidir. Bu nedenle Hukuk devleti ilkesi temel 

alındığında Geçici 15. madde hükümleri sanık ve arkadaşlarının yargılanmalarının önüne geçebilecek 

nitelikte ve Anayasanın 2. maddesi göz önüne alındığında üst norm niteliğinde değildir. 

 

Anayasayı ihlal suçunun (TCY.m 147) devletin cebri gücünü elinde bulunduranlar tarafından da 

işlenebilir. 
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Bu madde ile Cumhuriyetçiliğe, demokrasiye ve nitelikleri Anayasa’da belirlenmiş olan siyasal 

düzenimize yönelik, bünyesinde zor ya da şiddet içeren maddi hareketler teşebbüs aşamasında 

kalmış olsalar dahi cezalandırılmaktadır. 

 

Yüksek Adalet Divanı kararında “cebren teşebbüs” lafzının sadece maddi cebir için değil, manevi cebir 

için de kabulü gerektiği teyit edilmiştir.Şikayete konu fiil TCK .147. maddesinde düzenlenmiştir. 

Şikayet edilen ve arkadaşları silahlı güçlerini kullanma cebri ile 12 Eylül 1980 tarihinde TCK’nun 147. 

maddesini ihlal etmişlerdir. 

 

UNUTANLARA ANIMSATILIR……… 

 

Kenan Evrenler darbe davasının Ankara duruşmasından şahsımın  talebini buraya almayı uygun 

buldum; 

 

M ü d a h a l e t a l e b i n de   b u l u n an l a r  v e k i l i Av. S e n i h Ö z a y’ dan s o r u l du : 

 

Sanıkların yurtdışına çıkışının yasaklanması şeklindeki adli kontrol kararı gerekçe gösterilerek 

sanıkların tutuklanmaması gerektiği yönündeki mütalaya iştirak etmiyoruz. Ayrıca sanıkların huzura 

getirtilmek suretiyle ifade vermelerini istiyoruz. Daha önce beyanda bulunmuştum CİA aracılığıyla bir 

kısım Türk subayının eğitildiği konusunda daha önce iddiada bulunmuştum. Bana bu konuda gerekli 

cevap verilmedi. Ancak bu konu Mahkemenizce araştırılabilir. Yine yabancı ABD Li görevlilerin 30 

Nisan 1977 günü Türkiye ye girişi çıkışı ile ilgili C. Savcılığı aşamasında bir araştırıma yapılmış ancak 

yarım kalmış Bu konunun araştırılmasını istiyorum. Cumhurbaşkanlığına davanın ihbar edilmesini 

istiyorum. Milliyetçi Remzi Çayır ve benzeri gerek davada ve gerekse medyada sanıkların eylemleri ile 

ilgili bilgi sahibi olan kişiler müdahale dilekçesi vermişlerdir. Ayrıca bunların somut bilgileri de 

bulunmaktadır. Bunların aynı zamanda tanık sıfatıyla da dinlenmelerini talep ediyorum. Ayrıca bu 

davaya ilişkin eleştirilerimiz saklı kalmak üzere ihtilale karışan sanıklar dışındaki diğer görevlilerle ilgili 

soruşturma konusunda ve yine işkenceyi yapan kişilerle ilgili olarak Cumhuriyet savcılığınca yürütülen 

ve mahalli C. Savcılıklarına gönderilen soruşturmalarla ilgili olarak müdahilleri bilinçli olmaya 

çağırıyorum. Son olarak ta Türk Tabipler birliği ve benzeri nitelikli kuruluşlardan da sanıkların tıbbi 

durumu ile ilgili olarak yararlanabileceğimiz düşünüyorum’’  dedi….. 

 

Bakaın ara kararına ; 
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Dosya incelendi; 

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ; 

 

1- Genel Kurmay Başkanlığı’na yazılan “12 Eylül 1980 darbesi” öncesi Aralık 1979 tarihinde TSK 

tarafından Cumhurbaşkanı Fahri KORUTÜRK’e teslim edilen uyarı mektubunun onaylı bir suretinin 

gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı makamına müzekkere yazılmasına, bu konuda daha önce Genel 

Kurmay Başkanlığına yazılan müzekkere cevabının de beklenilmesine, 

 

2- Milli Savunma Bakanlığı’na yazılan 8 Temmuz 1980 tarihinde yapıldığı belirtilen Fatsa operasyonu 

ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili komutanlıktan temini ile Mahkememize gönderilmesi için yazılan 

müzekkerenin tekidine, 

 

3- YÖK Başkanlığı’na yazılan “12 Eylül 1980 darbesi” sonrasında herhangi bir yargı kararı olmaksızın 

meslekten çıkartılan herhangi bir öğretim üyesi – öğretim görevlisi bulunup bulunmadığı araştırılarak 

bulunuyor ise sayısının ve isimlerinin bildirilmesinin istenilmesi için yazılan müzekkerenin tekidine, 

 

4- Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na yazılan “12 Eylül 1980 darbesi” sonrasında cezaevlerinde yapıldığı 

iddia edilen işkencelerle ilgili olarak kurum içerisinde bulunan bilgi ve belgelerin ve düzenlenmiş ise 

raporların ve özellikle görüntü kayıtlarının onaylı birer suretlerinin Mahkememize gönderilmesinin 

istenilmesine, özellikle Mamak Askeri Cezaevinde yapıldığı iddia edilen işkencelerle ilgili olarak 

işkence görenlerin durumlarının tespiti için düzenlenen sağlık fişlerinin Kara Kuvvetleri’nin arşivinde 

bulunduğu iddia edildiğinden bu konudaki bilgi ve belgelerin de gönderilmesi için yazılan 

müzekkerenin tekidine, 

 

5- İddianamenin bir örneğinin duruşma günü ile birlikte Cumhurbaşkanlığı makamına gönderilmesine 

, 

 

6- Genel Kurmay Başkanlığına tensibin 6. Maddesi uyarınca yazılan müzekkerelerin tekidine, 

 

7- a) Başbakanlık MİT Müsteşarlığına yazılacak müzekkere ile 12 Eylül 1980 darbesinin hazırlık 

çalışmalarının darbe öncesinde Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Başkanlığına bildirilip 

bildirilmediğinin, bu konudaki belgeleri ile gönderilmesinin istenilmesine 



 

33 
 

 

b) Aynı müzekkerenin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına yazılarak 12 Eylül 1980 darbesi öncesinde 

MİT müsteşarlığının darbe olacağı konusunda Başbakanlığa bilgi verip vermediğinin belgeleri ile 

birlikte gönderilmesinin istenilmesine , 

 

8- Av. Arif Ali Cangı nın son beyanında geçen başvuru ile ilgili araştırmanın sonucunun tespiti 

açısından TBMM ye müzekkere yazılmasına , 

 

9- a) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda Türkiye 

Büyük Millet Meclisi Başkanlığının CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya müdahil olarak 

kabulüne, temsilcisininde ayrıca müdahil temsilcisi olarak duruşmaya alınmasına, 

 

b) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda 12 Eylül 

1980 darbesi yapıldığında Milletvekili oldukları anlaşılan Hüseyin Doğan, Azimet Köylüoğlu, Şükrü 

Bütün, Nurettin Yılmaz ın CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya müdahil olarak 

kabullerine, 

 

c) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetine izafeten Başbakanlık ın CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya 

müdahil olarak kabulüne, vekilininde ayrıca müdahil vekili olarak duruşmalara kabulüne 

 

10- a) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda 

Cumhuriyet Halk Partisi nin CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya müdahil olarak 

kabulüne, vekillerininde davaya müdahil vekili olarak duruşmalara kabulüne, 

 

b) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda Milliyetçi 

Hareket Partisinin CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya müdahil olarak kabulüne, 

vekilininde müdahil vekili olarak kabulüne, 

 

11- a) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda 

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu nun CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya 

müdahil olarak kabulüne, vekilininde müdahil vekili olarak kabülüne, 
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b) Suçtan zarar görmüş olma ihtimali ve usulüne uygun olarak yapılan talep doğrultusunda Hak İşçi 

Sendikaları Konfederasyonu nun CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca davaya müdahil olarak 

kabulüne, vekilininde müdahil vekili olarak kabülüne, 

 

c) Suçtan zarar görmüş olması ihtimaline binaen Cemil Kırbayır ın gözaltında iken öldürüldüğü TBMM 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Alt Komisyon Rapru ile belirlenmiş olduğundan annesi Berfo 

Kırbayır ile kardeşleri Fatma Gülten ve Mikail Kırbayır ın CMK nun 237 ve devamı maddeleri uyarınca 

davaya müdahil olarak kabulüne, 

 

12- Diğer parti, dernek, kurum, vakıf vb. Tüzel kişiliklerin müdahale talebinin değerlendirilebilmesi 

açısından bu tüzel kişiliklerin amaçları ile ilgili belgelerin ve ayrıca kuruluş tarihleri ile ilgili belgeleri 

sunmaları için kendilerine süre verilmesine , müdahillikle ilgili talebin bu belgeler sunulduktan sonra 

değerlendirilmesine, 

 

13- Bireylere ilişkin müdahale taleplerinin celse arasında 16.04.2012 tarihinde dosya üzerinden 

değerlendirilmesine, bu değerlendirme öncesinde işkence, kötü muamele, işkence ile adam öldürme, 

gözaltında kaybolma ve diğer hak ihlalleri ile ilgili Mahkeme kararları ile Mahkemece itibar edilecek 

resmi belgelerin dosyaya sunulmasının beklenilmesine, 

 

14- C. Savcılığınca işkence iddiaları ile ilgili olarak yürütülen soruşturmalarda işkence ve kötü 

muamele suçları, insanlığa karşı suçlardan kabul edildiğinden ve Mahkememize bu yönde gerek 

duruşmada yapılan beyanlarda ve gerekse verilen dilekçelerde işkence ve kötü muameleye ilişkin 

şikayetlerde bulunulduğundan; 

 

a) Duruşma zabıtları ile yargılama aşamasında Mahkememize verilen dilekçelerde işkence, kötü 

muamele vb. Nitelikteki suçlamalarla ilgili gereğinin takdir ve ifası için bu dilekçeler ile duruşma 

zabıtlarının CMK 250 ile yetkili C. Başsavcı Vekilliğine gönderilmesine, 

 

b) Sanıklar Ahmet Kenan Evren ile Ali Tahsin Şahinkaya haklarında sistematik olarak işkenceye neden 

olma yönünde de suçlamalarda bulunulduğundan bu iki sanık hakkında gerekli soruşturmanın 

yürütülebilmesi açısından aynı müzekkere ile C. Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına, 

 

15- a) Sanıklar Ahmet Kenan Evren ile Ali Tahsin Şahinkaya nın son sağlık durumlarının, 

Mahkememize gerektiğinde doktor ve sağlık ekipmanı ile gelerek-getirtilerek ifade vermeleri 
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durumunda sağlıkları yönünden hayati tehlike ile sonuçlanacak bir durumun oluşup oluşmayacağının 

tespiti için daha önce sunulan tüm tıbbı belgeler İstanbul Adli Tıp Kurumuna uyap kayıtları üzerinden 

ivedi olarak gönderilerek, gerektiğinde sanıkların İstanbul ve Ankara da muayene de edilmek suretiyle 

gerekli raporun düzenlenmesinin istenilmesine, 

 

b) Gelecek raporun sonucuna göre yargılamanın sürüncemede kalmaması açısından sanıkların 

belirlenen duruşma gününde savunmalarının CMK nun 196/4 maddesi gereğince alınmasına yönelik 

gerek Ankara ve gerekse İstanbul GATA hastanelerinde gerekli donanımın bulunup bulunmadığının 

kontrolü ve diğer işlemlerin tamamlanması için Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi, C. Savcılıkları ve 

diğer kurumlara müzekkereler yazılmasına 

 

16- Diğer tevsii tahkikat taleplerinin iddianamenin okunup, sanıkların savunmalarının alındıktan sonra 

değerlendirilmesine, 

 

17- Sanıkların yaş ve sağlık durumları ile ölçülülük ve orantılılık ilkeleri birlikte değerlendirildiğinde 

sanıklar hakkında yurtdışına çıkmamak şeklindeki adli kontrol kararı yeterli görüldüğünden sanıkların 

tutuklanması talebinin reddine 

 

18- Başbakanlık MİT Müsteşarlığına Kl. 39 Dz. 238 de yer alan tutanak doğrultusunda 1 Mayıs 1977 

olayları ile ilgili istihbarat raporu konusunda müzekkere yazılmasına , 

 

19- Bu nedenlerle yargılamanın 11.05.2012 günü saat: 09.45 a bırakılmasına oybirliği ile karar verildi. 

06.04.2012.. Yani önceki darbeyi hatırlamak  hatırlatmayı  önemli bulurum.. 

 

15 Temmuz darbe teşebbüsüne gelirsek ; 

 

2016 Türkiye askerî darbe girişimi ya da darbecilerin verdiği adıyla Yurtta Sulh Harekâtı, 15-16 

Temmuz 2016 tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kendilerini Yurtta Sulh Konseyi 

olarak tanımlayan bir grup asker tarafından gerçekleştirilen suikastı öne alan çok önem veren mesele-

i müstehire /önşart nitelikli  askerî darbe teşebbüsüdür. 

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesi ve TRT'de yayınlanan bildiride ordunun yönetime el 

koyduğu ifade edilerek ülkede sıkıyönetim ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı. 
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İstanbul'daki Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün jandarma tarafından kapatılması ile 

başlayan süreçte, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman ve yaklaşık 50 kadar 

milletvekilinin mecliste bulunduğu sırada F-16 savaş uçakları meclis üzerinde uçuş yaparak 

parlamentoyu dört kez bombaladı. Ankara'nın Beştepe semtinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na 

bombalama girişiminde bulunulsa da başarılı olunamadı, Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir otelde 

bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı suikast girişiminde bulunuldu. Genelkurmay 

Başkanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Zeki Çolak, Hava Kuvvetleri Komutanı Abidin Ünal 

ve Jandarma Kuvvetleri Komutanı Galip Mendi darbeyi gerçekleştiren askerler tarafından rehin 

alındığı söylendi. 

 

Gelişmeler üzerine önce AKP İstanbul il Başkanı Sonra Başbakan ve ardından Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan, Başkomutan sıfatıyla gerçekleştirdiği konuşmada darbecilere hiçbir şekilde imkan 

tanınmayacağını ifade ederek halkı darbeye tepki göstermek için sokağa çıkmaya davet etti. Çağrının 

ardından, Türkiye'nin birçok ilinde darbe karşıtı protesto gösterileri yoğun şlekilde ve   başarılı bir 

biçimde  epey  ölüm ve yaralanma pahasına  düzenlendi. 

 

16 Temmuz sabahı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü personelinin gerçekleştirdiği 

operasyonlar sonucunda darbe girişimi bastırıldı ve askerler silahları ile birlikte teslim oldu. Olaylar 

sonucunda 104'ü darbe yanlısı asker olmak üzere 300'den fazla kişi hayatını kaybetti, 1491 kişi 

yaralandı, farklı rütbelerden 8036 asker gözaltına alındı. Yargı ve sivil siyaset mensupları dahil olmak 

üzere toplam gözaltı sayısı 10 bini buldu. Bunun yanı sıra askerî, idari ve adli kurumlarda birçok kişi 

görevden alındı. 

 

Gülen Hareketi destekli olduğu öne sürülen askerî darbe girişiminin ardından İstanbul Bakırköy 

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanununun 

anayasal düzene karşı suçlar kapsamında yer alan "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet 

Meclisini ve Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini kısmen veya 

tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni 

ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye teşebbüs", "halkı, Türkiye 

Cumhuriyeti hükûmetine karşı silahlı isyana tahrik" ve "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 

soruşturma başlatıldı. 

 

21 Temmuz'da Millî Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 

anayasanın 120. maddesi gereğince üç ay süreyle olağanüstü hâl ilan edildi. 
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Darbe girişimi, Türkiye siyasi tarihinde 12 Eylül 1980 askerî darbesinden 36 yıl sonra gerçekleştirilen 

ilk askerî darbe teşebbüsü olarak kayıtlara geçti. 

 

Darbenin, AK Parti-Gülen Hareketi çatışması kapsamında 2016 Ağustos ayında yapılacak olan Yüksek 

Askerî Şûra toplantısında ordu içerisindeki mensupları tasfiye edileceği öngörülen  Gülen Hareketi'ne 

yakın çeşitli kademede askerî yetkililerin bu hareketi önlemek ve Türkiye hükûmetini ele geçirmek 

amacıyla darbe hareketine giriştiği öne sürüldü.  

 

İddialara göre, TSK'nın Gülen Hareketi ile ilişkili general ve amiralleri Yüksek Askeri Şûra sonrası 

emekli edeceğinin belli olması üzerine Öztürk darbe girişimini başlattığı rivayet olunmaktadır. 

 

Basının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Türk Silahlı Kuvvetlerindeki Gülen Hareketi 

kadrolarına yönelen soruşturmalarla ilgili 16 Temmuz 2016 sabahının erken saatlerinde 

operasyonların ilk dalgasının yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda İzmir askeri casusluk davası 

kumpas soruşturmasın savcısı Okan Bato'nun şüpheli listesinde komuta kademesindeki birçok rütbeli 

askeri yetkiliyi kapsayan gözaltı kararı verilmiştir. Savcı Bato'nun, ağustos ayında toplanacak olan 

Yüksek Askerî Şûra'dan önce operasyonların başlatılması önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan tarafından da onaylanmıştı. Bununla birlikte gözaltı kararları ve yapılacak operasyonlarla ilgili 

Genelkurmay Başkanlığına bilgi verilmek suretiyle onay alınmıştır. Bu karara göre 16 Temmuz 2016 

tarihinde sabah 04:00'da operasyonlar başlayacaktı. Aralarında darbe girişimine kalkışanların da 

bulunduğu, haklarında gözaltı kararı verilen tüm askerler teknik takip altındaydı. 15 Temmuz günü 

gündüz saatlerinde teknik izleme yapan Millî İstihbarat Teşkilatı olağan dışı bir hareketlilik 

gözlemlendiğini rapor etmiş fakat bu hareketliliğin ne olduğunun anlaşılamadığı ifade edilmiştir. 15 

Temmuz gecesi ise saat öne  alınarak  darbe girişimi yaşandı. Başlangıçta "darbeci" olarak anılan ve 

soruşturma listesinde bulunan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'dan karşıt açıklama gelmesi 

darbeci askerlerin ellerini zayıflatmış gözükmüştür.. 

 

Darbeye zemin hazırlayan durumlara ilişkin olarak bazı basın kaynaklarında ; daha önce askeri 

darbelere yasal dayanak oluşturduğu söylenen Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 35. 

Maddesinin 2013 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından değiştirildiği  ve bu düzenleme ile Türk 

Silahlı Kuvvetlerinin görev tanımından "iç tehdit" çıkartılarak görev alanının "dış tehdit" ile 

sınırlandırıldığı noktası dikkat çekmiştir. 

 



 

38 
 

Darbeye neden olan gelişmeler arasında Türkiye dışı aktörlerin bulunduğu iddiaları da ortaya atıldı 

 

Tüm bunlarla birlikte söz konusu darbe girişimini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devlet yapısı içerisinde 

darbeyle ilişkili olabilecek isimler hakkında istihbarat sahibi olduğu hızlı asker hızlı yargıç Savcı tasfiye 

listelerinin varlığı dikkat çekti.. 

 

OLAYLARIN GELİŞİMİ  

 

Darbe hazırlığında olunduğuna dair 15 Temmuz 16:00'da istihbarat edinen Millî İstihbarat Teşkilatı 

Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e ilk bilgilendirmeyi 

gerçekleştirdi. 17:30'da gerçekleştirilen ayrıntılı bilgi paylaşımı sonrasında durumun ciddi olduğu 

değerlendirmesinde bulunuldu ve hava sahasının kapatılması, tüm askerî hareketliliğin yasaklanması, 

Kara Havacılık Okulunun ivedi teftiş edilmesi gibi tedbirler alındığı söylendi. 16 Temmuz 03:00'da 

harekete geçmeyi ve 06:00'da sıkıyönetim ilan etmeyi planlayan cuntacılar ise planlarının deşifre 

olmasının ardından girişimlerini öne çektiği dillendirildi.. Bununla birlikte Müyesser Yıldız'ın 

iddialarına göre Hakan Fidan, darbe teşebbüsünün olduğu gün Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'a da 

buna yönelik istihbaratı verdi ve ardından Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez ile yemeğe gittiği   

zaaflı istihbarattan sözedildi.  

 

ANKARA VE İSTANBUL 

 

22:30 civarı Avrupa yakası tarafına doğru trafiğe kapatılan Boğaziçi Köprüsü'nden görünüm. 

 

15 Temmuz 2016 22:00 civarında Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup 

Jandarma Genel Komutanlığı mensubu tarafından araç trafiğine kapatılırken eş zamanlı olarak 

Orgeneral Akın Öztürk'ün emriyle 4. Ana Jet Üs Komutanlığındaki 141. Filo'dan kalkan F-16 tipi savaş 

uçakları ile destek kuvvet olarak jandarma ve kara havacılığa bağlı AH-1 SuperCobra tipi helikopterler 

Ankara üzerinde alçak uçuş yapmaya başladı. Aynı zamanda savaş uçaklarının uzun süre havada 

kalmasını sağlamak amacıyla da havada yakıt ikmali yapılmasını sağlayan KC135R tanker uçaklar 

görevlendirildi. Bu sıralarda 4. Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar 

rehin alındı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal ile bazı üst düzey Türk Silahlı 

Kuvvetleri mensupları zapt altına alarak bilinmeyen bir yere nakledildiler. Saat 22:30 civarlarında ise 

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çağrı ile tüm emniyet mensupları göreve çağırıldı. Aynı 

sırada Millî İstihbarat Teşkilatı binasına askerî helikopterden ateş açıldı, buna teşkilat mensupları 

tarafından uzun namlulu silahlar ile cevap verildi. Bunlara karşın emniyet kuvvetleri darbeci askerlerin 
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içerisinde bulunduğu Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesine giden yolları kapattı. İstanbul'da ise 

Atatürk Havalimanı, hava trafik kontrol kulesini kontrol altına alan 1. Ordu Komutanlığına bağlı 

askerlerce sadece iniş yapacak uçaklara izin verilmesi kaydıyla hava trafiğine kapatıldı. 

 

Askerî hareketliliğe paralel olarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin e-posta adresinden akredite basın 

mensuplarına "ülke yönetimine bütünüyle el konulmuştur" şeklinde mesaj gönderildi. Aynı zamanda 

askerler tarafından zapt altına alınan TRT ekranlarında Tijen Karaş tarafından Yurtta Sulh Konseyi 

adına darbe bildirisi okundu ve bunu Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî internet sitesinden yapılan 

sıkıyönetim ilanı ile sokağa çıkma yasağı takip etti. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına, 

terörle mücadeleye atıfta bulunularak devlet düzeninin bozulduğunun öne sürüldüğü bildiride 

hükûmetin ve cumhurbaşkanının vatana ihanet içerisinde olduğu belirtilerek Yurtta Sulh Konseyi'nin 

ülke yönetimine el koyduğu duyuruldu. 

 

Saat 23:25 dolaylarında İstanbul'da Bayrampaşa Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binası zırhlı askerî 

araçlar ile kuşatılırken yine askerlerce İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bulunan polislerin silahlarının 

alınmasına teşebbüs edildi. Ankara'da da olaylara müdahale etmek üzere hazırlanan Emniyet Genel 

Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Daire Başkanlığının binası iki F-16 savaş uçağı tarafından 

bombalandı. 

 

15 Temmuz gününün son dakikalarında Türkiye üzerinden Facebook ve Twitter başta olmak üzere 

sosyal ağlara erişim yavaşlarken  halk nakit para çekmek amacıyla ATM'lere ve Yurtta Sulh Konseyinin 

sokağa çıkma yasağı nedeniyle erzak depolama amacıyla fırın ile marketlere akın etti. Ayrıca Ankara 

ve İstanbul'da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu. 

 

  

 

16 Temmuz gününün ilk dakikalarında iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanı Selim 

Temurci tarafından SMS kanalıyla parti üyelerine partinin il, ilçe başkanlarında toplanma ve tepki 

gösterme çağrısı yapıldı. Darbe girişimi sırasında Marmaris'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ise FaceTime üzerinden canlı yayınına katıldığı CNN Türk ekranlarında girişimin ordu 

içerisindeki Gülen Hareketi mensubu bir azınlık tarafından gerçekleştirildiğini belirterek halkın kent 

meydanlarına inerek tepki göstermesi çağrısında bulundu[75] ve Atatürk Havalimanı'na hareket etti. 

Ayrıca Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü resmî Twitter hesabı aracılığıyla, birçok ilde Diyanet İşleri 

Başkanlığının talimatıyla camilerden selâ okunarak halk sokağa çıkmaya ve darbecilere karşı durmaya 

davet edildi. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da darbe girişiminde bulunan askerlerin 

sorumlu bulunduğu komutanlığa bağlı küçük bir grup olduğunu bildirerek komuta kademesi olarak 
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hareketi desteklemediklerini belirtti. Saat 01:00'e doğru ise darbeye teşebbüs edenlere 

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313. maddelerine 

dayanılarak resmen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı alındı. Aynı dakikalarda Ankara Emniyet 

Müdürlüğü savaş uçakları tarafından bombalı saldırıya uğradı, aynı saldırı bir saat sonra tekrarlandı. 

 

İstanbul Radyoevi 

 

Darbeciler tarafından kısa süreliğine ele geçirilen, TRT'nin televizyon ve radyo yayınlarının yönetildiği 

iki merkez. 

 

Gece yarısı 02:00 dolaylarında Ankara'da darbecilerin kullanımındaki AH-1 SuperCobra ve UH-60 tipi 

iki helikopter Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları tarafından düşürüldü. İstanbul'daysa 

siyasilerin çağrısı sonucu Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne doğru yürüyüşe geçen 

sivil gruplar ile askerler arasında yaşanan arbedede Adalet ve Kalkınma Partisinin reklam 

kampanyalarını hazırlayan Erol Olçak da dahil olmak üzere hayatını kaybedenler oldu. Adalet ve 

Kalkınma Partisinin genel merkezi önünde toplanan gruba yine askerlerin elindeki helikopterden 

açılan ateş sonucu ölü ve yaralılar oldu. 02:30'da Millî İstihbarat Teşkilatı Basın Müşaviri Nuh Yılmaz 

tarafından darbenin püskürtüldüğü açıklansa  da aynı dakikalarda darbe girişimi konusunun 

görüşülmekte olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisine havadan bomba atıldı ve bu saldırı farklı 

aralıklarda dört kez tekrarlandı. Saldırı sırasında Şeref Kapısı, Dikmen Kapısı ve ziyaretçi girişlerinin 

yapıldığı bölgelerin hasar gördüğü mecliste dört partiden yaklaşık yüz milletvekili bulunmaktaydı. 

Bombalama sonucu ikisi ağır olmak üzere on iki polis yaralandı. Saat 03:20 sularında Ankara'dakine 

benzer olarak İstanbul'da da savaş uçakları alçaktan uçuş gerçekleştirdiler. İlerleyen saatlerde Harbiye 

Orduevi'ni ele geçiren , Doğan Medya Merkezini basarak CNN Türk'ün yayınını  ve Hürriyet'in basımını 

durduran, Digiturk'ü basarak platformun yayınını durduran , Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele 

geçirmeye çalışan ve TÜRKSAT'ın Gölbaşı tesislerini havadan helikopter ile ateşe tutup  karadan da 

tesisi ele geçirmeye çalışan askerler emniyet kuvvetlerince etkisiz hale getirildi.Bu sırada iki TÜRKSAT 

çalışanı öldü , tesisi ateş altına alan helikopter ise düşürüldü. Ayrıca TRT'nin televizyon ve radyo yayın 

merkezleri ile Atatürk Havalimanı da yine emniyet tarafından kontrol altına alındı. Saat 04:00 

sularında ise Erdoğan, cunta savaş uçaklarından gizlenmek amacıyla yolcu uçağı kodu olan THY 8456 

kodunu kullanan TC-ATA uçağı ile Atatürk Havalimanı'na indi ve bir basın açıklaması düzenlendi. 

 

  

 

Saat 05:00'ten sonra İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi planlayanlara darbeye 

teşebbüs suçundan soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise darbecilerin darbe 
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başarılı olduktan sonrası için hazırladıkları sıkıyönetim atama listesinden yola çıkarak içerisinde 

askerler, siviller ve yüksek yargı mensuplarının bulunduğu birçok kişi hakkında yakalama kararı 

çıkardı. 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Vezneciler'deki hizmet binasını ele geçiren askerler ile polis 

arasında sabaha kadar süren çatışma sonucu polisler binayı emniyet altına aldı , Çengelköy 

Karakolu'nu ele geçirmeye çalışan askerler ile polis arasında çıkan çatışmada da polisler karakolun 

güvenliğini sağlamayı başardı.Yine sabahın erken saatlerinde Boğaziçi Köprüsü üzerinde darbe 

güçlerinin kontrolündeki bir tank emniyete ait TOMA'yı hedef alarak atış gerçekleştirdi. Aynı sularda 

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Jandarma Genel Komutanlığının yakınlarına bir savaş uçağı 

tarafından bombalı saldırı düzenlendi, saldırının ardından emniyet güçlerince askerlerin elindeki bir 

UH-60 helikopteri düşürüldü. Saat 06:40'ta ise darbe girişiminin başladığı Boğaziçi Köprüsü'nü 

ellerinde tutan yaklaşık elli asker silah bırakarak teslim oldu. Bu gelişmeden on dakika sonra Yurtta 

Sulh Konseyi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin resmî sitesinde bir duyuru daha yayınlayarak "Yurtta Sulh 

Harekâtı"nın devam ettiğini belirtti ve vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısında bulundu. 

 

Boğaz köprülerinin emniyet güçlerince teslim alınmasının ardından Kadıköy'deki Türk Telekom 

binasını ele geçiren askerler teslim oldu ve ardından Kuleli Askerî Lisesine düzenlenen operasyon ile 

seksen öğrenci gözaltına alındı. Saat 08:00 civarında ise Genelkurmay Başkanlığı yerleşkesinin 

kontrolünü elinde bulunduran askerler barikat olarak kullanılan kamyonların üzerine tank atışı 

gerçekleştirdi. Jandarma Genel Komutanlığında ise operasyon düzenleyen emniyet kuvvetleri on yedi 

askeri ölü ele geçirip iki yüz elli askeri gözaltına alarak darbe teşebbüsünün merkezi olarak gösterilen 

binayı kontrol altına aldı. Ayrıca Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Tümen Komutanlığındaki darbe 

girişimine katılan askerler emniyet ile işbirliği halindeki başka bir grup asker tarafından etkisiz hale 

getirilerek gözaltına alındı. 08:30 sularında da Boğaziçi Köprüsü kısmen araç trafiğine açıldı. Son 

olarak ise Genelkurmay Başkanlığını ellerinde tutan askerlere karşı düzenlenen operasyon ile yedi 

yüze yakın silahsız er ve erbaş teslim oldu. Güvenliği tam olarak sağlanması amacıyla ise 16 Temmuz 

21:05'e kadar Tekirdağ'dan Bursa'ya kadar olan hava sahası sivil uçaklara kapatıldı. Darbecilere karşı 

silahlı mücadeleye yönelik son açıklama Millî İstihbarat Teşkilatı tarafından öğlen saatlerinde geldi ve 

sistematik operasyonların sonlandığı, Akıncı Üssü ve Kara Havacılık gerçekleşen nokta operasyonlar 

sonrası darbe teşebbüsünün tamamen bastırılacağı açıklandı. 

 

Diğer şehirler  

 

Adana - 10. Hava Tanker Üs Komutanlığında otuz askerin bölge ve il jandarma komutanlıklarının 

bulunduğu yerleşkeye hareket edeceği istihbaratını alan polisler TOMA ve zırhlı araçlarla askerlerin 

nizamiyeden çıkışını engelledi ve abluka altına aldı. 
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Bitlis - Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tugay Komutanı Arif Seddar Afşar'ın emriyle Tatvan semalarında 

helikopterler dolaştırıldı ve şehre fişekler atıldı. Tugay komutanlığınca ilçede tank yürütmesi 

ihtimaline karşı, kışla önüne belediyeye ait iş makineleri bırakıldı. 

 

Denizli - Darbe teşebbüsüne katılan yaklaşık beş yüz subay ile astsubay, jandarma ile polis güçlerine 

teslim oldu ve Çardak İlçe Jandarma Komutanlığında sorgu altına alındı. 

 

Kocaeli - Turkcell'in Gebze'de bulunan veri merkezi darbe girişimine katılan askerler tarafından 

basıldı. Operatör tarafından sağlanan internet hizmetini kesmeye çalışan askerler gözaltına alındı. 

 

Malatya - Şehirde yer alan 2. Ordu üssü polis ve darbeye katılmayan askerler tarafından TOMA ve 

barikatlar kurularak kuşatıldı. Silah seslerinin yükseldiği üsse giriş yapan, bir tankı altı araca hasar 

vererek ve etrafa ateş açarak kullanan asker ağır yaralı olarak ele geçirildi. 

 

Marmaris - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten ayrılmasının 1,5 saat sonrasında 

konakladığı otele İzmir'den kalkarak  bombalı saldırı gerçekleştiren üç askerî helikopter ile 

helikopterden inerek onlara karadan destek veren kırk Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı asker 

bölgedeki polisler ile çatışmaya girdi. Sabaha karşı arızalanan bir helikopteri bölgede bırakarak diğer 

iki helikopter ile bölgeden çekilen  Pilot Albay Zeki Göçmen idaresindeki üst rütbeli askerlerin başarılı 

olmaları halinde Erdoğan'ı kaldığı otelde öldürmeyi ya da rehin almayı planladığı düşünülüyor. 

 

Mersin - Mersin Garnizon ve Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan, Mersin İl 

Emniyet Müdür Vekili Yakup Usta ve Jandarma Albay Mustafa Bakçepınar'ı arayarak Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin yönetime el koyduğunu belirtti ve kendisini sıkıyönetim garnizon komutanı sıfatıyla 

tanıtarak Mersin Valisi Özdemir Çakacak ile kaymakamların gözaltına alınmasını talimatını verdi. 

Mersin Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Eski Müdürü Hasan Basri Dağdelen'den edindiği polis 

telsizi ile aynı anonsu geçen Demirhan ve Dağdelen emniyet güçlerinin operasyonu ile gözaltına 

alındı. 

 

Sakarya - Kocaeli'ye bağlı Kandıra ilçesindeki askerî birlikten gelen zırhlı personel taşıyıcı, askerî 

kamyon ve çok sayıda askerî jeeple Sakarya Valiliği zapt edildi. Takviye olarak Sakarya merkez tümen 

komutanlığından gelen iki askerî jeep dolusu asker, polisin mukavemeti ve darbecilere karşı sokağa 

dökülen halkın sert tepkisi karşısında kışlalarına geri dönmek zorunda kaldı. Sakarya Valiliğini işgal 

eden araçlar vatandaşlar tarafından ele geçirilip içerisindeki askerler etkisiz hale getirilerek emniyet 
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güçlerine teslim edildi. Sonrasında vatandaşlar ve emniyet güçleri valilik binasına girerek oradaki 

askerleri de etkisiz hale getirerek ildeki kalkışmayı bastırdı. Olaylar sırasında askerin açtığı ateş 

sonucu sekiz sivil vatandaş yaralandı. 

 

Şırnak - Darbe girişimine katılan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali 

Osman Gürcan ile ikisi binbaşı üçü yüzbaşı üç yüz dokuz asker emniyet güçleri tarafından gözaltına 

alındı. 

 

Soruşturma, gözaltı ve tutuklamalar 

 

Darbe teşebbüsünden sonra 23 Temmuz 2016 tarihi itibariyle 18.044 kişi gözaltına alınmış, 9.677 kişi 

tutuklanmış, 49.211 kişinin pasaportu iptal edilmiştir. Türkiye'nin çeşitli noktalarında bu girişime 

ortak olduğu düşünülen 2.745 adli ve idari hakim hakkında gözaltı kararı alınmış, beş Hâkimler ve 

Savcılar Yüksek Kurulu üyesinin üyeliği düşürülmüş , on Danıştay üyesi gözaltına alınmış , iki Anayasa 

Mahkemesi üyesi hakkında gözaltı kararı verilmiş , bunun yanında çeşitli rütbelerden 2839 subay ve 

asker gözaltına alınmıştır. Ayrıca 7.899 emniyet personeli, 8.777 İçişleri Bakanlığı personeli, 1.500 

kamu görevlisi, 15.200 Milli Eğitim Bakanlığı personeli, 492 Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, 257 

Başbakanlık personeli, 393 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı personeli, 2.345 Gençlik ve Spor 

Bakanlığı personeli ,614 jandarma, 30 vali ve 47 kaymakam görevden alınmıştır. 

 

Darbe şüphesi kapsamında general düzeyinde gözaltına alınan 133 askerden 126'sına tutuklama 

kararı verilmiştir.  

 

Ulusal Tepkiler 

 

Darbe girişimine karşı ilk açıklama Başbakan Binali Yıldırım'dan geldi. NTV'de katıldığı canlı yayında 

"çılgınlık" ve "terör saldırısı" olarak nitelediği olayların "darbe değil ancak bir kalkışma" olabileceğini 

söyleyen Yıldırım bütün imkanlarıyla bu harekete karşı duracaklarını belirtti. Adalet Bakanı Bekir 

Bozdağ yaptığı açıklamada Fethullah Gülen'in talimatıyla girişilen bir kalkışma olarak nitelediği 

hareket karşısında ölüm dahi olsa duracaklarını beyan etti. Muhalefet cephesinden ilk tepki Milliyetçi 

Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Binali Yıldırım'ı arayarak askerî kalkışmanın kabul 

edilemeyeceğini ve hükûmetin yanında olduklarını bildiren Bahçeli daha sonrasında kamuoyuna yazılı 

açıklamada da bulundu. Ana muhalefet partisi konumundaki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu da resmî Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar ile darbeye karşı olduğunu 

açıklayarak toplumun tüm kesimlerine darbeye kaşı durma çağrısında bulundu. Bir diğer muhalefet 
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partisi Halkların Demokratik Partisinin eş genel başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş da 

yaptıkları yazılı açıklamada siyaset tabanında demokratik çözüm yollarının takipçisi olduklarını ve 

darbeye karşı olduklarını açıkladılar.  Millî Savunma Bakanı Fikri Işık TRT'de okunan darbe bildirisini 

"korsan" olarak niteleyerek darbe girişiminin yalnızca Ankara ve İstanbul'la sınırlı olduğunu belirtti. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman[, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik , eski 

başbakan Ahmet Davutoğlu , eski cumhurbaşkanı Abdullah Gül , İstanbul Valisi Vasip Şahin başta 

olmak üzere Türkiye siyasetinin figürleri yaptıkları açıklamalarla topyekûn şekilde darbenin karşısında 

olduklarını duyurdular. 

 

Ayrıca olağanüstü toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi de darbeye karşı ortak bildiri yayınladı. 

Meclis dışı partiler Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, 

Hak ve Adalet Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Liberal Demokrat Parti, Millet ve Adalet Partisi 

Saadet Partisi  genel başkan ve parti kurulu düzeyinde darbe girişimini kınayarak tenkit etti. Ayrıca 

Emek Partisi , Halkın Kurtuluş Partisi, Komünist Parti, Özgürlük ve Dayanışma Partisi darbe 

teşebbüsünü iki siyasi İslamcı odağın iktidar mücadelesi olarak niteleyen açıklamalar yaptı. Vatan 

Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ise girişimin ABD destekli olduğunu öne sürdü ve cuntacıları 

kınadı. Askerî tarafta ise 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar , Genelkurmay Özel Kuvvetler 

Komutanı Zekai Aksakallı, 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk gibi komuta kademesini temsil eden üst 

düzey askerî yetkililer darbe teşebbüsünün karşısında olduklarını belirterek askerlere silah bırakma 

çağrısında bulundular. 

 

Siyasi ve askerî kanadın yanı sıra spor, iş, yargı ve medya dünyası gibi farklı kesimler de darbeye karşı 

tavır aldı. 

 

Darbe girişiminin bastırılması sonrası basın açıklaması yapan Binali Yıldırım devletin teçhizatıyla 

vatandaşların üzerine ateş açan darbecileri "PKK'dan daha aşağılık görüyorum" diyerek eleştirdi ve 15 

Temmuz gününün Türkiye'nin demokrasi bayramı olduğunu ifade etti. Ayrıca Fethullah Gülen'i ve 

ikamet ettiği Amerika Birleşik Devletlerini kastederek "Bu çete liderinin, bu terör örgütü başının 

arkasında duracak ülke göremiyorum. Bunun arkasında duracak ülke Türkiye’ye dost değildir, 

Türkiye’ye karşı ciddi bir savaşın içindedir." açıklamasında bulundu. Meclis oturumu sonrası medyaya 

konuşan Ahmet Davutoğlu darbecilere karşı yürütülen operasyonları destan, sağlanan başarıyı ise 

demokrasi zaferi olarak niteledi. Recep Tayyip Erdoğan da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack 

Obama'ya seslenerek Fethullah Gülen'in terör örgütü lideri sıfatıyla Türkiye'ye iade edilmesi 

çağrısında bulunarak yapının mensuplarının da kararlılıkla ve ivedilikle devlet kurumlarından 

temizleneceğini belirtti.Erdoğan ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 

darbe girişimine prim vermedikleri için teşekkür etti. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da 

girişimi lanetleyerek cuntacıları terörist olarak niteledi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihine kara bir 

leke olarak geçtiklerini belirtti. İlker Başbuğ'dan sonra aynı görevi üstlenen emekli Orgeneral Necdet 
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Özel de darbe sırasında bir dereceye kadar olaylara müdahil olarak meşru yönetime destek verdiğini 

açıkladı ve kendi görev süresi boyunca çalışma arkadaşı olanlar başta olmak üzere darbecilere hakkını 

helal etmediğini belirtti. 

 

Devlet ve hükûmet yetkililerince darbenin faili olarak gösterilen Gülen Hareketi ise Gazeteciler ve 

Yazarlar Vakfı kanalıyla yaptığı açıklamada "tuhaf ve ilginç" olarak niteledikleri girişimi kınadıklarını ve 

hedef gösterildiklerini açıkladı. Fethullah Gülen de resmî internet sitesinden yaptığı iki basın 

açıklaması ile teşebbüsü nefretle kınadığını, olaylarla herhangi bir ilgisi olmadığını belirtti. Yazılı 

açıklamalara ek olarak bir basın açıklaması düzenleyen Gülen kendisine yönelik iddiaları reddederek 

iftira olduğunu, darbe girişiminin uluslararası tarafsız bir komisyon tarafından incelenmesi gerektiğini 

belirtti ve darbe girişiminin iktidar tarafından çıkar sağlama amacıyla kasten düzenlenen bir "tiyatro" 

olduğunu iddia etti. 

 

15 temmuz darbesi öncesi Türkiye nin genel durumu 

 

1-Kürt sorunu , çözüm süreci ya da barış süreci 

 

Çözüm süreci ya da barış süreci, Türkiye'de uzun yıllardan beri devam eden Kürt sorununu çözmeye 

yönelik Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti tarafından başlatılan sürecin adıdır. 1984 yılında 

başlayan ve 30 yıldan fazla süren çatışmalar neticesinde 40.000 ile 100.000 arasında can kaybı ve 

ekonomik zarar meydana geldi. 1999 ile 2004 yılları arasında tek taraflı ateşkes olsa da, daha 

sonrasında çatışmalar şiddetlenerek arttı. 

 

Sürecin koordinatörlerinden Beşir Atalay, çözüm sürecinin Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005'deki 

Diyarbakır konuşmasıyla işareti verilen paradigma değişikliğinin ve 2009'da başlatılan Milli Birlik ve 

Kardeşlik Projesi ve demokratik açılımın devamı niteliğinde olduğunu belirtmiştir. 

 

Süreç 16 Temmuz 2014'te Resmi Gazete'de Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin 

Güçlendirilmesine Dair Kanun adıyla yayınlanarak kanunlaşmıştır. 

 

Arka Plan 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kürtler için özgürlük, geniş politik ve kültürel haklar, bağımsız bir Kürdistan 
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veya otonom bir devlet kurmak isteyen çeşitli Kürt grupları arasında silahlı çatışmalar 1984 yılından 

beri devam edegelmiştir. Bu gruplardan en büyüğü ve en aktifi Türkiye Cumhuriyeti, ABD, Avrupa 

Birliği ve NATO tarafından terörist organizasyon ilan edilen PKK'dır. Ayaklanma, isyan ve çatışmalar 

Türkiye genelinde yaşansa da, en çok Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde meydana gelmiştir. PKK'nın 

Irak Kürdistan'ındaki askeri varlığı, Türkiye'nin bu bölgeye belirli aralıklarla hava ve kara harekatı 

düzenlemesine sebep olmuştur. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi, PKK'nın operasyonlarını 

engelleyecek askeri güçleri olmadığını bildirmişlerdi. Çatışmalar Türkiye'nin turizm endüstrisini 

etkilemiş ve Türkiye ekonomisini yaklaşık 300-450 milyar dolar zarara uğratmıştır. 

 

PKK'nın 27 Kasım 1978'de kurulmasının ardından, Türk Silahlı Kuvvetleri ile arasında küçük çatışmalar 

başladı. Fakat büyük isyan ve ayaklanma 15 Ağustos 1984 yılında PKK'nın Kürt ayaklanmasını ilan 

etmesiyle başladı. Bu çatışmalar 1 Eylül 1999'da PKK'nın ateşkes ilan etmesiyle son buldu. Fakat 1 

Haziran 2004'te PKK'nın ateşkesi sonlandırmasıyla çatışmalar tekrar başladı. 2011 yazından sonra 

çatışmalar şiddetlenerek artış gösterdi. 

 

Çalışmalar 

 

28 Aralık 2012'de bir televizyon röportajında Recep Tayyip Erdoğan Kürt sorununu çözmek için 

hükümetin İmralı'da hapis yatmakta olan Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapıldığını duyurdu. Süreç 

devam ederken Paris'te üç PKK'lı yöneticinin öldürülmesi, Öcalan'ın konuşmalarının basına 

sızdırılması ve AK Parti'nin Ankara ofisinin bombalanması gibi birkaç olay çözümü sabote etmeye 

yönelik eylemler olarak değerlendirildi. Daha sonra, yapılan bu eylemler kınandı ve sürecin devam 

ettiği duyuruldu. Son olarak 21 Mart 2013'te, hükümet ile Abdullah Öcalan arasındaki görüşmelerden 

aylar sonra, Abdullah Öcalan'ın mektubu hem Türkçe hem de Kürtçe olarak Diyarbakır'da Nevruz 

etkinlikleri sırasında okundu. Mektupta PKK'nın silahlı güçlerinin Türkiye topraklarından çekileceği ve 

silahlı mücadeleye son verildiği bildirildi. PKK Öcalan'ın bu emirlerine uyacağını ve Türkiye 

topraklarından çekileceğini açıkladı. Erdoğan mektubu olumlu karşılayıp, PKK'nın çekilmesiyle daha 

somut adımların atılacağını duyurdu. 

 

25 Nisan 2013'te, PKK bütün silahlı güçlerini Türkiye topraklarından Kuzey Irak'a çekeceğini resmi 

olarak duyurdu. Hükümete, Kürtlere ve basının çoğuna göre bu hareket 30 yıllık çatışmaların sonunu 

getiren adım oldu. İkinci aşama olan anayasal değişiklikler ile ilgili çalışmaların da çekilmeyle birlikte 

başladığı bildirildi. 

 

Yasal değişiklik 
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11 Temmuz'da TBMM'den Cumhurbaşkanı onayına gönderilen çözüm süreci ile ilgili kanun 15 

Temmuz'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylanarak "Terörün Sona Erdirilmesi ve 

Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun" adıyla Resmi Gazete'de yayınlanarak 

yasalaştı. 

 

Hükümetin çözüm süreci kapsamında aşağıdaki hususlarda gerekli çalışmaları yürüteceği bu kanunla 

belirlendi; 

 

Terörün sona erdirilmesi ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine yönelik siyasi, hukuki, 

sosyoekonomik, psikolojik, kültür, insan hakları, güvenlik ve silahsızlandırma alanlarında ve bunlarla 

bağlantılı konularda atılabilecek adımların belirlenmesi. 

 

Gerekli görülmesi hâlinde, yurt içindeki ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlarla temas, diyalog, 

görüşme ve benzeri çalışmalar yapılmasına karar verilmesi ve bu çalışmaları gerçekleştirecek kişi, 

kurum veya kuruluşların görevlendirilmesi. 

 

Silah bırakan örgüt mensuplarının eve dönüşleri ile sosyal yaşama katılım ve uyumlarının temini için 

gerekli tedbirlerin alınması. 

 

Kamuoyunun doğru ve zamanında bilgilendirilmesinin sağlanması. 

 

Akil İnsanlar Heyeti 

 

4 Nisan'da hükümet yedi bölge komisyonundan oluşan ve görevi çözüm sürecini halka anlatmak ve 

teşvik etmek olan Akil İnsanlar Heyeti'ni açıkladı. Hükümetin haftalar öncesinde entelektüel ve halkın 

sevdiği isimlerden oluşan bir komisyon kurulacağını duyurmasından sonra, Başbakan Yardımcısı 

Bülent Arınç "Akil İnsanlar" listesini 4 Nisan'da kamuoyuna açıkladı. 

 

Listede entelektüel, ünlü, yazar, akademisyen ve sanatçılara yer verildi. Ülkenin yedi bölgesinde aktif 

olarak çalışacak ve bölgesel olarak toplantılar yapacak gruplardan oluşan komisyonlar teşkil edildi. 

 

Ancak bu barış süreci HDP ' ye göre ;  Erdoğan ın daha fazla iktidara kavuşma hırsı yüzünden AK 
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PARTİ' ye göre de PKK' nın silahları bırakmayıp türkiye den ayrılmaması nedeniyle ve HDP nin 

Erdoğan'  ın başkanlık isteğini de bu nedenlerle ' Seni başkan yaptırmayacağız 'sözleri en son söz oldu. 

 

Toplum hem kürt meselesinde hem de laiklik anlayışında ikiye bölünür gibi oldu. 

 

Bastırılan Darbenin Arkası Önü 

 

CEMAAT “Z PLANI”NI UYGULADI VE ÇÖKTÜ!  

 

Ordu içindeki konumunun, tıpkı emniyet ve yargıda olduğu üzere kabaca % 40’lar düzeyinde olduğu 

tahmin edilen Gülen Hareketinin , geldiğimiz iktidar çatışması anında “askeri sahada”ki eylem ve 

planlarının çapı ve hedeflerinin ne olacağı konusu esaslı sorulardan birisiydi. Emniyet ve Yargıdaki 

“politik risk”leri ardı ardına üstlenen, fakat hepsinde başarısız olarak bedelini ödeyen hareketin aynı 

riski bu kez de Ordu içinde üstlenmeyeceğini düşünmek politik mantıkla bağdaşmaz. Bu noktada 

politika, daima “risk” ile yapılır ve sadece ve sadece yenilgi alınan bu "risk"i mantık dışına düşürür ve 

o andan itibaren bir “intihar” olarak adlandırılmaya başlanır. "Zafer" ise aynı harekete yüksek bir 

"mantık" yüklememize yol açar. Bu noktada nihayetinde Cemaat bu politik riski üstlenmiş veya 

üstlenmek zorunda kalmıştır. Sonuçta da devlet içindeki Cizvityen bir politik bir hareket olarak 

yenilmiş ve bugün itibariyle sadece tarihsel bir bilgi ve anlamanın konusu haline düşmüştür. Bu 

süreçte, Cemaatin tavrını "akıl dışı" bulmak politikayı anlamamakla eşdeğerdir. Olayda bir "Erdoğan 

Prodüksiyonu" aramak ise politik aktörleri (özellikle Erdoğan'ı) "herşeye kadir bir tanrı" mertebesine 

yerleştirmektir. 

 

Olay açısından iki noktanın altını çizmek isteriz: Birinci olarak 15 Temmuz 2016 günlü “askeri olay” 

nedeniyle, aslında, darbe tatbikatı görüntülü bir askeri ayaklanma ile karşı karşıyayız. Ayaklanma, 7 

Şubat 2012 ile başlayan ve 17-25 Aralık 2013 ile devam eden iktidar çatışmasının en son askeri sahaya 

yansımış halidir. Cemaatin, ayaklanma ile beraber ilk hedefine MİT ve Özel Hareket Merkezini 

yerleştirmesi, yeni iktidarın hangi noktalarda kurulduğunu iyi bildiğini göstermektedir. Fakat, bu 

durum aynı zamanda ülkücü, milliyetçi ve ulusalcı bir ideolojik tabanı da karşıya almak demektir. 

Buna karşılık medya ve ulaşım alanı ile ekonomi ve bankacılık sistemi konusundaki zayıflığı acınacak 

düzeydedir. İkinci nokta ise Cemaatin, 17-25 Aralık ile birlikte yürüttüğü Emniyet ve Yargı 

operasyonlarında hükümet dışındaki geniş kesimlerle ittifak ve işbirliği içine girebilmekle beraber bu 

askeri ayaklanma nezdinde tamamen yalnız kaldığı ve bütün ittifaklarından uzak düştüğü 

anlaşılmaktadır. Dahası sadece hükümet değil, aynı zamanda hem ordu içindeki ulusalcı-milliyetçi-

Kemalist üst kademenin hem geleneksel merkez medyanın hem de diğer politik partilerin ortak karşı 

koyduğu bir "ayaklanma" ile karşı karşıya bulunuyoruz. Ayaklanmanın etkisiz kalmasının temel sebebi 
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de zaten 2013 sonrası hükümet ile geleneksel milliyetçi-ulusalcı-Kemalist güçler arasındaki ittifakı 

hedefine dönüştürmüş olmasıdır... Ayaklanmadan Hükümet, Ordu ve Geleneksel politik güçler sağ ve 

salim çıkmıştır. Fakat, geleneksel oyunu bozan Cemaatin artık bütün varlığıyla safdışı bırakılması ile 

beraber bundan sonraki iktidar çatışmasının içerde devam edeceğinden hiç bir kuşku yoktur... 

 

Bu olay, Hükümet ile Geleneksel ulusalcı-milliyetçi güçler arasındaki gerilimli ittifakın sürdüğünü ve 

bundan sonraki çatışma ve uyum sürecinin bu noktada devam edeceğini göstermektedir. Cemaat "Z 

planı"nı en nihayet uygulamış ve artık çökmüştür. İktidar ilişkilerinden tamamen dışlanmış, ittifak 

eğilimlerinin de dışında bırakılmıştır. Fakat, ülkede iktidar mücadelesi sürmektedir. Erdoğan da dahil 

hiç bir politik grubun güvenli bir politik ortamda olmadıkları ve olmayacakları açıktır. Çünkü, Cemaat 

ayaklanması, Türkiye'deki geleneksel iktidar çatışmasının Alevilik-Sünnilik, sağ-sol, laik-dindar vs. 

ayrımlarını daha da kaşıyarak şiddetin toplumsallaşmasının önünü açıcı etkilerde göstermekle 

bugünün ittifak unsurlarının birbirlerine karşı derin güvensizliğini daha da pekiştirecek ve tıpkı 15 

temmuz ayaklanması gibi yeni "sürprizler" getirecektir. Ayrıca Ortadoğunun özellikle Cihatçı şiddet 

faillerinin bu çatışmaları daha da derinlere taşımaması mümkün değildir...  

 

Kamudaki devasa görevden almaların ardından herkesin aklındaki soru söz konusu kurumlardaki 

kadrolaşmanın ne kadar büyük olabileceği  

 

Bu soru zaten yaklaşık olarak Aralık 2013'ten itibaren soruluyor ve esas çatışma devlet kurumlarının 

ve yargı alanının içinde, hesaplaşmanın esas zemini burası. Aralık 2013'ten sonra Cemaat’ in yargı 

içinde olağanüstü bir güce sahip olduğu anlaşılıyordu. 2014 HSYK seçiminden sonra yargı içindeki 

Cemaat ağırlığının tam sayısı da ortaya çıktı. Cemaat adayları 5 bine yakın oy aldı ki gruplar arası 

savaşın keskinliği de göz önüne alındığında bir miktar 'sempati' oyları da olmuştur, ama yargının 

içinde yaklaşık 4500  Cemaat mensubu hâkim ve savcı olduğu bu seçimle kesinleşti. Bunların tespit 

edilerek, aradaki bağın kanıtlanıp bu kişilerin tasfiye edilmesi çok zor olduğundan çeşitli yollar 

denenmeye başlandı. Öncelikle bu kişiler tayin edildiler, görev yerlerinden alınıp başka yerlere 

sürüldüler, bu kadrolarla ilgili çeşitli listeler hazırlandı, en son bundan 3 ay önce 680 Cemaatçi 

hâkimin açığa alınacağına dair haberler çıkmıştı. Bu olaysa hükümet için tarihi bir fırsat oldu ve 

yargıdaki hâkim ve savcıların yaklaşık yüzde 40'ının tasfiyesi için düğmeye basılmış durumda 

 

Aralık 2013’ten bugüne ‘paralel operasyonu’ ifadesi hepimizin kanıksadığı, basında sıklıkla 

gördüğümüz bir ifade, o zamandan beri devam edegelen bir tasfiye süreci zaten var. Ancak sadece 

son birkaç günde toplamda yaklaşık 50 bin kişilik bir listesinin ortaya çıkması nasıl mümkün olabiliyor? 

 

Bu, Türkiye’nin bir gerçeğidir. Türkiye'de kadrolaşma, belirli kurumları ele geçirme, kendi kadrolarını 



 

50 
 

o kurumların stratejik noktalarına yerleştirip kadro alımını belirleme 1940'ların sonundan itibaren 

kullanılan çok bildiğimiz bir siyasettir. Cemaat,  devlet içerisinde büyüyüp belli konumları ele 

geçirerek büyümeyi hedefleyen bir hareket olmayı tercih eden bir hareket olduğu için yargı ve diğer 

kurumlar içindeki gücünün fazla olması şaşırtıcı değil. Zaten bugüne kadar ulusal ve uluslararası 

alandaki pazarlık gücünün de yargıda, emniyette ve ordudaki olağanüstü düzeyde temsiliydi. Bu 

çerçevede kamu kurumlarında üçte bire varan bir kadronun varlığı önceden hükümet tarafından da 

biliniyordu. Çatışmanın bu çerçevede ilerleyeceği de tahmin edilebilirdi. 

 

Yargıdan 2 800 kişi görevden alındı, o halde bu listeye bir bu kadar daha kişi eklenebilir. 

 

Bu sayı sadece ilk liste, gerçek sayıları yargıda 4 500 civarında, bu rakam yargının genel durumunu 

belirleyebilecek bir seviye. İstatistiki oranı görürseniz bu yüzde 30'dan fazla yüzde 40'a yakın bir oran, 

bu seviye tek başına bütün yargıyı belirleyebilecek bir oran. Bu çapta örgütlü başka herhangi bir 

temsil grubu yok. Ülkücüler, sosyal demokratlar, Aleviler var ama hiçbirinin temsili bu kadar mutlak 

değil. Dolayısıyla Cemaat kadrosunun yenilmiş hali bile olağan üstü bir güç durumunda. 2 bin 8 yüzlük 

ilk listeden sonra 2 000 kişilik bir liste daha peyderpey gelme ihtimali yüksek. 

 

Yazılı ve sözlü basında bu listelerin zaten önceden hazır edildiği söylemlerine gelirsek; 

 

Zaman içinde bu kişiler tespit edilip liste oluşmuştur ama ; bu tür süreçler her zaman spekülasyona 

açık olur. Hafiyelik ve ihbar mekanizmaları yoğun olarak işler. Bu listelere  farklı açılardan bakanlar 

oldu. bu lstelerdeki isimlerin bu ülkeye büyük kötülükler yapmış isimler olduğu , Cemaat'le bağına çok 

ihtimal verilmeyen  isimler de olduğu söylendi. Bu listelemeye yönelik bakış açısı ceza hukuku 

mantığına değil olsa olsa toplama kampı mantığına uygun olur. Bu ceza hukukunun lağvedilmesi 

demek… İnsanların eylemlerini, kişiliklerini ve geçmişlerini teker teker değerlendirip ona göre 

müdahale edip hesap sormak gerekir. Hepsine aynı soruyu sormak ki bu türde soru listeleri 

kamuoyuna yansıdı, bu şu demek, sorgulayan insan sorguladığı insanın özelinde hiçbir bilgiye sahip 

değil. Böyle bir ceza yargılaması olmaz. 

 

Bu son derece büyük çaptaki Cemaat tasfiyesinin aynı zamanda kurumlar tasfiyesine dönüşebileceği 

söylenebilir mi? Bu kurumların insan kaynağı üçte bire yakın Cemaat’e yakın kişilerden oluşuyorsa 

sürecin sonunda teknik olarak bu kurumların işleyememesi gibi bir sorun olabilir mi gibi önemli 

sorular  da ortaya atıldı. 

 

 yargının yüzde 40'ının tasfiyesi demek yargının tasfiyesi demek, bu durum aynı şekilde ordu ve 
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emniyet için de geçerli. Burada daha ciddi tehlikeler de var. Eğer bu tasfiye kurumsal tasfiye 

boyutunda olacaksa ki öyle görünüyor, bu tasfiyenin mutlaka ve mutlaka geçmiş yargılamaları da 

kapsayacak şekilde yeniden belirlenmesi lazım. Şu an bu kişilerin yürüttüğü her bir dosyayı 

incelediğimde bu insanlarla ilgili verilen hükmün delillerle hiçbir şekilde desteklenmediğini söylemek 

mümkün. Bunun üstünde durmak lazım. Yüzlerce, binlerce insan şu an içeride yatıyor, yeniden 

yargılama kapısının açılması lazım. 

 

Peki, Türkiye’de bu kurumlarda oluşan boşluğu kısa sürede doldurabilecek yeterli insan kaynağı var 

mı ? sorusu da geldi akıllara. 

 

Şu aşamada bu açığı kapatacak bir potansiyel ortada yok. Yaklaşık 13-14 bin hâkim ve savcı var. 

Bunların 2-3 bini zaten kürsü dışında. Kürsü içinde faal görev yapanların yaklaşık dörtte biri yargı 

dışına alınmış durumda. Bu işleri yürütülmesi açısından hâkim ve savcılara olağanüstü bir yük 

bindiriyor. Şöyle kıyaslayalım: Avrupa'daki bir hâkim-savcıya göre Türkiye'de çalışan hâkim-savcı 4-5 

kat daha fazla çalışıyor. Bu son yaşanan tasfiyelerle beraber bu rakam 6-7 kata kadar çıkacak. Hem 

davalar uzayacak hem de dosyalar incelenemeyeceği için çok ciddi sorunlar çıkacak gibi gözükmekte.. 

 

  

 

Bu boşluğu doldurmak için mevcut gruplar arasında yeni bir güç savaşı başlayabilir mi? sorusu da 

önemli! 

 

 örneğin Yargıtay'da 310 üye seçilecek, bunun en fazla yüzde 50'si hükümet taraftarı, geri kalan 160'ı 

diğerlerinden olacak. Ülkücüler, sosyal demokratlar ve Aleviler... Zaten son 3 yıldır Hükümet, bu üç 

grupla ittifak halindeydi. Bu işbirliği güçlenerek hükümet dışındaki bu üç grubun da kendi konumlarını 

güçlendirdiği bir noktaya geldi. Şimdi bu açılan boşluk paylaşım savaşının buraya doğru kaymasına yol 

açacak. Önümüzdeki günlerde boşalan kadroların doldurulması için hükümetten bir proje 

bekleyebiliriz. Özellikle avukatardan daha çok hâkim-savcı devşirerek bu kadroyu doldurma yoluna 

gidecektir, bu konuda bir yasa da çıkarılacaktır. O yasayla da bu paylaşım süreci başlayacaktır. 

 

Önümüzdeki süreçte binlerce kişinin yargılanacağı dava veya davalar göreceğiz şüphesiz.  Böyle bir 

süreci mevcut şartlarda hukuka uygun şekilde yürütmek ne kadar mümkün olacak? can alıcı 

sorulardan birisi. 
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Türkiye tarihinin en büyük yargılamalarından biriyle karşı karşıyayız. Hele ki bu tek bir dosya olursa bu 

büyüklükteki bir dosyada yargılama yapmak teknik olarak mümkün değil. En başından anlaşıldığı 

kadarıyla yani aramanın, sorgulamanın yapılış tarzına baktığımızda bunun, ceza hukukunun temel 

değerlerine dair bir süreç olmayacağı belli olmuştur. Bu toplama kampının inşası gibi birduruma 

dönüşebilir.. 50 bin kişilik bir yargılama ki şu aşamada hemen hemen her ilde bir yargılama 

yürütülüyor, bunlarla birleştirmeyi tercih etmeyeceklerdir büyük ihtimalle, bu çapta bir yargılamayı 

yürütmek Türkiye açısından çok mümkün değil. Ülkemizde böyle bir potansiyel ve bu yönde bir 

gelenek de yok maalesef. Sonuçta Ergenekon Davası'nda ne gördüysek bu davada da benzer süreçleri 

göreceğiz gibi.. 

 

Tabi ki her darbenin içinden çıkılmaz bir ruhu vardır.Bunun sonucunda da OHAL ler gelir.ve ne yazık ki 

alelacele kaleme alınan , demokratik olmadığı bildirilen  olağanüstü hal kanun hükmünde 

kararnameleri yayınlandı. 

 

23 Temmuz 2016 CUMARTESİ 

 

Resmî Gazete 

 

Sayı : 29779 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

 OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLERE İLİŞKİN 

 

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

Karar Sayısı: KHK/667 

 

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 

tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının 

başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç ve Kapsam 

 

Amaç ve kapsam 

 

MADDE 1 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve 

terörle mücadele çerçevesinde alınması zaruri olan tedbirler ile bunlara ilişkin usul ve esasları 

belirlemektir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Olağanüstü Halin Uygulanmasına İlişkin Tedbirler 

 

Kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler 

 

MADDE 2 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne 

(FETÖ/PDY) aidiyeti, iltisakı veya irtibatı belirlenen; 

 

a) Ekli (I) sayılı listede yer alan özel sağlık kurum ve kuruluşları, 

 

b) Ekli (II) sayılı listede yer alan özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve 

pansiyonları, 

 

c) Ekli (III) sayılı listede yer alan vakıf ve dernekler ile bunların iktisadi işletmeleri, 

 

ç) Ekli (IV) sayılı listede yer alan vakıf yükseköğretim kurumları, 
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d) Ekli (V) sayılı listede yer alan sendika, federasyon ve konfederasyonlar, 

 

kapatılmıştır. 

 

(2) Kapatılan vakıfların her türlü taşınır ve taşınmazları ile her türlü mal varlığı, alacak ve hakları, belge 

ve evrakı Vakıflar Genel Müdürlüğüne bedelsiz olarak devredilmiş sayılır. Kapatılan vakıf 

yükseköğretim kurumlarının sağlık uygulama ve araştırma merkezleri ve kapatılan diğer kurum ve 

kuruluşlara ait olan taşınırlar ile her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye 

bedelsiz olarak devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına, her türlü 

kısıtlama ve taşınmaz yükünden ari olarak tescil edilir. Birinci fıkrada sayılanların her türlü 

borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir hak ve talepte bulunulamaz. Devire ilişkin işlemler 

ilgili tüm kurumlardan gerekli yardımı almak suretiyle ilgisine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar 

Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. 

 

(3) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine 

üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı belirlenen ve ekli listelerde yer almayan özel ve vakıf sağlık 

kurum ve kuruluşları, özel öğretim kurum ve kuruluşları ile özel öğrenci yurtları ve pansiyonları, 

vakıflar, dernekler, vakıf yükseköğretim kurumları, sendikalar, federasyonlar ve konfederasyonlar, 

ilgili bakanlıklarda bakan tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine bakan onayı ile kapatılır. 

Bu fıkra kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır. 

 

(4) Kapatılan yükseköğretim kurumlarında kayıtlı öğrenciler, Yükseköğretim Kurulu tarafından Devlet 

üniversitelerine veya vakıf üniversitelerine yerleştirilir. Bu şekilde yerleştirilen öğrenciler, mezun 

oluncaya kadar vakıf yükseköğretim kurumlarına ödemeleri gereken ücretleri ilgili üniversiteye 

ödemeye devam ederler. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak usul ve esasları belirlemeye, 

uygulamayı yönlendirmeye, her türlü tedbiri almaya ve ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye 

Yükseköğretim Kurulu görevli ve yetkilidir. 

 

Yargı mensupları ile bu meslekten sayılanlara ilişkin tedbirler 

 

MADDE 3 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında Anayasa 

Mahkemesi Genel Kurulunun salt çoğunluğunca; Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Yargıtay 
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Birinci Başkanlık Kurulunca; Danıştay daire başkanı ve üyeleri hakkında Danıştay Başkanlık Kurulunca; 

hâkim ve savcılar hakkında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca ve Sayıştay meslek 

mensupları hakkında Sayıştay Başkanının başkanlığında, başkan yardımcıları ile Sayıştay Başkanı 

tarafından belirlenecek bir daire başkanı ve bir üyeden oluşan komisyonca meslekte kalmalarının 

uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına karar verilir. Görevlerine son verilenlerin silah 

ruhsatları ve hususi damgalı pasaportları iptal edilir ve bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya 

vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. 

 

(2) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte adli ve idari yargı hâkim ve savcı 

adayı olarak görev yapanlar, adaylıkta geçirdikleri süreye bakılmaksızın Adalet Bakanlığının teklifi 

üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca mesleğe kabul edilmeleri halinde, hâkimlik ve savcılık 

mesleğine atanabilirler. 

 

Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler 

 

MADDE 4 – (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı 

faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı 

yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen; 

 

a) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet 

Komutanının teklifi, Genelkurmay Başkanının inhası, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu 

görevinden çıkarılır, 

 

b) 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa tabi personel 

Jandarma Genel Komutanının teklifi, İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır, 

 

c) 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa tabi personel Sahil Güvenlik 

Komutanının teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır, 

 

ç) Milli Savunma Bakanına bağlı personel Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır, 

 

d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanının teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır, 



 

56 
 

 

e) Mahalli idareler personeli, valinin başkanlığında toplanan ve vali tarafından belirlenen kurulun 

teklifi üzerine İçişleri Bakanının onayıyla kamu görevinden çıkarılır, 

 

f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 

üncü maddesinde belirtilenler hariç diğer mevzuata tabi her türlü kadro, pozisyon ve statüde (işçi 

dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi başkanlığında bağlı, ilgili 

veya ilişkili bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgisine göre ilgili bakan onayıyla kamu 

görevinden çıkarılır, 

 

g) Bir bakanlığa bağlı, ilgili veya ilişkili olmayan diğer kurumlarda her türlü kadro, pozisyon ve statüde 

(işçi dahil) istihdam edilen personel, birim amirinin teklifi üzerine atamaya yetkili amirin onayıyla 

kamu görevinden çıkarılır. 

 

(2) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, 

doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemezler; görevinden çıkarılanların uhdelerinde bulunan her 

türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair 

görevleri de sona ermiş sayılır. Bu fıkrada sayılan görevleri yürütmekle birlikte kamu görevlisi sıfatını 

taşımayanlar hakkında da bu fıkra hükümleri uygulanır. 

 

(3) Bu maddeye göre görevlerine son verilenlerin silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve bu 

kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. Bu 

kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. 

 

(4) Bu madde kapsamında kamu görevi sona erdirilen personele ait kadro ve pozisyonlara, Merkezi 

Yönetim Bütçe Kanunu ve diğer mevzuattaki kısıtlamalara tabi olmaksızın Bakanlar Kurulunca 

belirlenecek sayıda kadro ve pozisyon için atama yapılabilir. 

 

Yürütülen soruşturmalarda alınacak tedbirler 

 

MADDE 5 – (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör 

örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı nedeniyle haklarında idari işlem tesis edilenler 

ile aynı gerekçeyle haklarında suç soruşturması veya kovuşturması yürütülenler, işlemi yapan kurum 
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ve kuruluşlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirilir. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince 

pasaportlar iptal edilir. 

 

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri 

 

MADDE 6 – (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım 

Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü 

halin devamı süresince; 

 

a) Gözaltı süresi, şüphelinin yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için 

zorunlu süre hariç, yakalama anından itibaren otuz günü geçemez. 

 

b) Yakalanan asker kişiler adli kolluk görevlilerine teslim edilir. 

 

c) Yürütülen soruşturmalar kapsamında görev ve unvan ayrımı yapılmaksızın kamu görevlileri de dâhil 

olmak üzere bütün şüpheli, mağdur ve tanık ifadeleri adli kolluk görevlileri tarafından da alınabilir. 

 

ç) Asker kişiler hakkında verilen tutuklama kararları, 13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 111 inci maddesinde belirtilen ceza infaz 

kurumlarında yerine getirilir. 

 

d) Tutuklu olanların avukatları ile görüşmelerinde, toplumun ve ceza infaz kurumunun güvenliğinin 

tehlikeye düşürülmesi, terör örgütü veya diğer suç örgütlerinin yönlendirilmesi, bunlara emir ve 

tâlimat verilmesi veya yorumlarıyla gizli, açık ya da şifreli mesajlar iletilmesi ihtimalinin varlığı halinde, 

Cumhuriyet savcısının kararıyla, görüşmeler teknik cihazla sesli veya görüntülü olarak kaydedilebilir, 

tutuklu ile avukatın yaptığı görüşmeleri izlemek amacıyla görevli hazır bulundurulabilir, tutuklunun 

avukatına veya avukatın tutukluya verdiği belge veya belge örnekleri, dosyalar ve aralarındaki 

konuşmalara ilişkin tuttukları kayıtlara elkonulabilir veya görüşmelerin gün ve saatleri 

sınırlandırılabilir. Tutuklunun yaptığı görüşmenin, belirtilen amaçla yapıldığının anlaşılması hâlinde, 

görüşmeye derhal son verilerek, bu husus gerekçesiyle birlikte tutanağa bağlanır. Görüşme 

başlamadan önce, taraflar bu hususta uyarılır. Tutuklu hakkında, tutanak tutulması hâlinde, 

Cumhuriyet savcısının istemiyle tutuklunun avukatlarıyla görüşmesi sulh ceza hâkimliğince 

yasaklanabilir. Yasaklama kararı, tutuklu ile yeni bir avukat görevlendirilmesi için derhal ilgili baro 
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başkanlığına bildirilir. Baro tarafından bildirilen avukatın değiştirilmesi Cumhuriyet savcısı tarafından 

istenebilir. Görevlendirilen avukata, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesine göre ücret ödenir. 

 

e) Tutuklu olanlar, belgelendirilmesi koşuluyla sadece eşi, ikinci dereceye kadar kan ve birinci derece 

kayın hısımları ile vasisi veya kayyımı tarafından ziyaret edilebilir. Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet 

başsavcılığının yetkileri saklıdır. Tutuklular telefonla haberleşme hakkından ancak onbeş günde bir ve 

bu bentte sayılan kişilerle sınırlı olarak on dakikayı geçmemek üzere faydalanabilirler. 

 

f) Tutuklu olanların bulunduğu ceza infaz kurumlarında görev yapan kamu görevlileri tarafından 

düzenlenen tutanaklara, ilgili görevlinin açık kimliği yerine sadece sicil numarası yazılır. Kurum 

görevlilerinin ifadesine başvurulması gerektiği hallerde çıkarılan davetiye veya çağrı kâğıdı görevlinin 

işyeri adresine tebliğ edilir. Bu kişilere ait ifade ve duruşma tutanaklarında işyeri adresi gösterilir. 

 

g) Yürütülen soruşturmalarda, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 149 

uncu maddesine göre seçilen veya aynı Kanunun 150 nci maddesine göre görevlendirilen müdafi, 

hakkında bu maddede sayılan suçlar nedeniyle soruşturma ya da kovuşturma bulunması halinde 

müdafilik görevini üstlenmekten yasaklanabilir. Cumhuriyet savcısının yasaklamaya ilişkin talebi 

hakkında, sulh ceza hâkimliği tarafından gecikmeksizin karar verilir. Yasaklama kararı, şüpheliye ve 

yeni bir müdafi görevlendirilmesi için ilgili baro başkanlığına derhal bildirilir. 

 

ğ) Yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarda, ifade alma ve sorgu sırasında veya duruşmada en çok 

üç avukat hazır bulunabilir. 

 

h) Ceza mahkemelerinde duruşmanın başlamasından önce iddianame veya iddianame yerine geçen 

belge okunur ya da özetlenerek anlatılır. 

 

ı) Tutukluluğun incelenmesi, tutukluluğa itiraz ve tahliye talepleri dosya üzerinden karara bağlanabilir. 

 

i) Hâkim veya mahkemenin uygun gördüğü durumlarda, aynı anda görüntülü ve sesli iletişim 

tekniğinin kullanılması suretiyle şüpheli veya sanığın sorgusu yapılabilir veya duruşmalara katılmasına 

karar verilebilir. 
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Vazife malulü aylığı bağlanması ve diğer haklar 

 

MADDE 7 – (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin 

devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybeden veya malul olan sivillere 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamında bağlanacak 

aylıklarının hesabında aynı fıkranın (h) bendi hükümleri esas alınır ve kendileri ile hak sahipleri, söz 

konusu (h) bendi kapsamında bulunanlara ilgili mevzuatında sağlanan diğer haklardan aynı şekilde 

yararlandırılır. Ancak, dul ve yetimlerine bağlanacak aylığın toplam tutarı, malulün ya da ölenin 

kendisine bağlanacak aylıktan az olamaz. Ayrıca, bunlar ile bu eylemler sebebiyle yaralananlar 

hakkında 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 

nakdi tazminat hükümleri uygulanır. Bu şekilde bağlanacak aylıklarda, genel sağlık sigortası primi 

dâhil, prim ve prime ilişkin borç olmama şartı aranmaz. 

 

(2) Birinci fıkra kapsamına giren ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

Kanunu kapsamında emeklilik ikramiyesine müstahak olanların emeklilik ikramiyeleri, en yüksek 

Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katından az olmamak üzere, 3713 sayılı Kanunun 21 

inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükümleri esas alınarak ödenir. Birinci fıkra kapsamına 

girmekle birlikte emeklilik ikramiyesine müstahak olmayan sivillerden yaşamak için gereken 

hareketleri yapamayacak ve başkasının yardım ve desteğine muhtaç olacak derecede malul olanların 

kendileri ile ölenlerin kanuni mirasçılarına en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 170 

katı, diğer malullere ise en yüksek Devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) 115 katı tutarında ek 

tazminat, nakdi tazminata ilişkin esas ve usuller çerçevesinde ilgili kurumlar tarafından ödenir. 

 

İrtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerinin iptali 

 

MADDE 8 – (1) Mülkiyeti 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda 

belirtilen genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ile özel bütçe kapsamındaki idarelere, düzenleyici 

ve denetleyici kurumlara, sosyal güvenlik kurumlarına, mahalli idarelerle bu idareler tarafından 

kurulan birlik ve işletmelere, özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, 

kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile sermayesinin 

%50'sinden fazlası kamuya ait diğer ortaklıklara ve vakıflara ait olan her türlü taşınmazın 

yararlanıcıları ile kiracılarının, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya 

gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi 

halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmeleri ilgili kurum ve kuruluş tarafından resen iptal edilir. 

 

Sorumluluk 
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MADDE 9 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren 

kişilerin bu görevleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. 

 

Yürürlüğün durdurulması 

 

MADDE 10 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname kapsamında alınan kararlar ve yapılan işlemler 

nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar verilemez. 

 

Yürürlük 

 

MADDE 11 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

MADDE 12 – (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER 

 

İLE BAZI KURUM VE KURULUŞLARA DAİR DÜZENLEME YAPILMASI 

 

HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 

 

  

 

Karar Sayısı : KHK/668 

 

Olağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması ile bazı kurum ve kuruluşlara dair düzenleme 

yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal 

Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 

25/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

Amaç ve Kapsam 

 

MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, darbe teşebbüsü ve terörle 

mücadele çerçevesinde alınması gereken tedbirlere ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ve bazı 

kurum ve kuruluşlara dair düzenleme yapılması amaçlanmaktadır. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirler 

 

Alınan tedbirler 
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MADDE 2- (1) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ/PDY) 

aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olan; 

 

a) Ekli (1) sayılı listede yer alan asker kişiler Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmıştır. Haklarında ayrıca 

özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edilir. 

 

b) Ekli (2) sayılı listede yer alan özel radyo ve televizyon kuruluşları kapatılmıştır. 

 

  

 

c) Ekli (3) sayılı listede yer alan gazete ve dergiler ile yayınevi ve dağıtım kanalları kapatılmıştır. 

 

(2) Birinci fıkranın (a) bendi gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılan asker kişilerin, mahkumiyet 

kararı aranmaksızın, askeri rütbe ve memuriyetleri alınır ve bu kişiler yeniden Türk Silahlı Kuvvetlerine 

kabul edilmezler; bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemez, doğrudan veya dolaylı olarak 

görevlendirilemezler; bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, 

yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılır. Bunların 

silah ruhsatları ve pilot lisansları iptal edilir ve 

 

bu kişiler oturdukları kamu konutlarından veya vakıf lojmanlarından onbeş gün içinde tahliye edilir. 

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamazlar. Bu kişiler hakkında Milli 

Savunma Bakanlığınca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulur. Bu bildirim üzerine ilgili 

pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilir. 

 

(3) Kapatılan gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları ile özel radyo ve televizyon kuruluşlarına 

ait olan taşınırlar ve her türlü mal varlığı, alacak ve haklar, belge ve evrak Hazineye bedelsiz olarak 

devredilmiş sayılır, bunlara ait taşınmazlar tapuda resen Hazine adına her türlü kısıtlama ve taşınmaz 

yükünden ari olarak tescil edilir. Bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazineden bir 

hak ve talepte bulunulamaz. Devre ilişkin işlemler ilgili tüm kuramlardan gerekli yardımı almak 

suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından yerine getirilir. 
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(4) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine 

aidiyeti veya iltisakı ya da bunlarla irtibatı olan ve ekli (2) ve (3) sayılı listelerde yer almayan özel 

radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete ve dergiler, yayınevi ve dağıtım kanalları, ilgili bakan 

tarafından oluşturulacak komisyonun teklifi üzerine ilgili bakan onayı ile kapatılır. Bu fıkra 

kapsamında kapatılan kurum ve kuruluşlar hakkında da üçüncü fıkra hükümleri uygulanır. 

 

Soruşturma ve kovuşturma işlemleri 

 

MADDE 3- (1) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım 

Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı 

Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar bakımından, olağanüstü 

halin devamı süresince; 

 

a) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da yakalama emri 

düzenlenebilir. Hakim veya Cumhuriyet savcısı tarafından verilen yakalama emri üzerine yakalanan 

şüpheli hakkında verilen gözaltı süresi otuz günü geçemez. 

 

b) Hakkında yürütülen soruşturmanın sonuçsuz kalmasını sağlamak amacıyla yurtiçinde saklanan veya 

yabancı ülkede bulunan ve bu nedenle Cumhuriyet savcılığı tarafından kendisine ulaşılamayan 

şüpheliye de kaçak denir. Bu kişiler hakkında 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi 

Kanununun 247 nci ve 248 inci maddelerinin ikinci fıkraları uygulanmaz. 

 

  

 

c) Tutukluluk kararma itiraz edilen sulh ceza hakimliği veya mahkeme, itirazı yerinde görürse kararını 

düzeltir; yerinde görmezse en çok on gün içinde, itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

 

ç) Tahliye talepleri en geç otuzar günlük sürelerle tutukluluğun incelenmesi ile birlikte dosya 

üzerinden karara bağlanır. 

 

d) Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde konutta, işyerinde ve kamuya açık olmayan kapalı 

alanlarda Cumhuriyet savcısının yazılı emriyle arama yapılabilir. 
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e) Cumhuriyet savcısı hazır olmaksızın konut, işyeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için 

o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan bir kişi bulundurulur. 

 

f) Askeri mahallerde hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından 

arama ve elkoyma yapılabilir. 

 

g) Hakkında arama işlemi uygulanan kimsenin belge veya kağıtları adli kolluk görevlileri tarafından da 

incelenebilir. 

 

ğ) Şüpheli veya sanık ile 5271 sayılı Kanunun 45 inci ve 46 ncı maddelerine göre tanıklıktan 

çekinebilecek kimseler arasındaki mektup ve belgelere, bu kimselerin nezdinde bulunsa bile 

elkonulabilir. 

 

h) Hakim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi, beş gün içinde görevli hakimin onayına sunulur. 

Hakim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. 

 

ı) 5271 sayılı Kanunun 128 inci maddesi uyarınca yapılacak elkoymaya, maddenin birinci fıkrasında 

belirtilen rapor alınmadan, sulh ceza hakimliğince karar verilebilir. Gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde Cumhuriyet savcısı da elkoymaya karar verebilir. Hakim kararı olmaksızın yapılan elkoyma 

işlemi, beş gün içinde görevli hakimin onayına sunulur. Hakim, kararını elkoymadan itibaren on gün 

içinde açıklar; aksi halde elkoyma kendiliğinden kalkar. 

 

i) Avukat bürolarında hakim kararıyla veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet 

savcısının yazılı emriyle, Cumhuriyet savcısının katılımı olmaksızın, adli kolluk görevlileri tarafından 

arama ve elkoyma yapılabilir. Arama ve elkoyma işlemi sırasında baro başkanı veya onu temsil eden 

bir avukat hazır bulundurulur; ancak, 5271 sayılı Kanunun 130 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkraları uygulanmaz. 

 

j) 5271 sayılı Kanunun 134 üncü maddesi uyarınca bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve 

kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve elkoyma işlemlerine, gecikmesinde sakınca bulunan 

hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilir. Bu karar, beş gün içinde görevli hakimin 
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onayına sunulur. Hakim, kararını elkoymadan itibaren on gün içinde açıklar; aksi halde elkoyma 

kendiliğinden kalkar. Kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç ve 

gereçlere elkonulabilir. işlemlerin tamamlanması üzerine elkonulan cihazlar gecikme olmaksızın iade 

edilir. 

 

k) 5271 sayılı Kanunun 135 inci, 139 uncu ve 140 mcı maddeleri uyarınca yapılacak olan iletişimin 

tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı görevlendirilmesi ve teknik araçlarla izleme 

tedbirlerine hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar 

verilebilir. Cumhuriyet savcısı, kararını beş gün içinde görevli hakimin onayına sunar. Hakim, kararını 

beş gün içinde açıklar; aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkar. 

 

l) Müdafiin dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisi, soruşturmanın amacını 

tehlikeye düşürebilecek ise Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabilir. 

 

m) Gözaltmdaki şüphelinin müdafii ile görüşme hakkı Cumhuriyet savcısının kararıyla beş gün süreyle 

kısıtlanabilir. Bu zaman zarfında ifade alınamaz. 

 

n) Yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet savcısı bir soruşturma işlemine gerek görmesi halinde 

soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hakiminden de karar alabilir. 

 

o) Cumhuriyet başsavcılıkları, soruşturmanın gerekli kılması halinde yargı çevresi içindeki mülki idare 

amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde bulunabilir. 

 

ö) Bu maddede sayılan suçlarla ilgili olarak, alman bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından 

zorunlu görülen hallerde, tutuklu veya hükümlüler yetkili Cumhuriyet savcısının talebi ve sulh ceza 

hakimliğinin kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. 

 

Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler 

 

MADDE 4- (1) 25/10/1963 tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 

Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci 

fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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“Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler, askeri birliklerin teşkilat yapıları ve 

bulundukları yerlerin coğrafi durumu ile mahkemelerin iş yoğunluğu gözönünde tutulmak suretiyle, 

Kuvvet Komutanlıklarının görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığınca kurulur ve aynı yolla kaldırılır.” 

 

(2) 26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 inci maddesine ikinci fıkrasından 

sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“Adli müşavirlik, disiplin subaylığı, hukuk müşavirliği, hukuk işleri şube müdürlüğü, yüksek yargı 

organlarındaki raportör ve askeri savcı kadroları ile askeri yargı ile ilgili diğer kadrolarda görevli askeri 

hakimlere de birinci fıkra kapsamında geçici yetki verilebilir.” 

 

(3) 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 54 üncü maddesinin 

üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş, aynı Kanunun geçici 39 uncu maddesi yürürlükten 

kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“Ancak, Yüksek Askeri Şüra Başkanı tarafından bir üst rütbede hizmetine ihtiyaç duyulanlar da rütbe 

bekleme süresine bakılmaksızın ve 47 nci maddenin birinci fıkrasındaki sicil şartı aranmaksızın Yüksek 

Askeri Şüra değerlendirmesine alınırlar.” 

 

“GEÇİCİ MADDE 41- 2016 yılı Temmuz ayında yapılacak Yüksek Askeri Şürada alınacak kararlar ile bu 

Kanun uyarınca yapılacak olan terfi, atama, nasıp, kadroların kullanılması, emekliye sevk ve ilişik 

kesme işlemleri 29 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla uygulanır.” 

 

  

 

(4) 17/7/1972 tarihli ve 1612 sayılı Yüksek Askeri Şüranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4 

üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“MADDE 4- Yüksek Askeri Şüra, Başkanın çağrısı ile yılda en az bir kez toplanır.” 
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“GEÇİCİ MADDE 2- 2016 yılı Ağustos ayında yapılacak Yüksek Askeri Şüra toplantısı, aynı yılın Temmuz 

ayı içinde yapılır.” 

 

(5) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun; 

 

a) Ek 1 inci maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Hak sahiplerinden ilköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olanların hizmetli unvanlı kadro ve 

pozisyonlara; ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olanların, atama teklifinin yapıldığı tarihte 

öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanın 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 

cetvellerde yer alması koşuluyla ihraz etmiş bulundukları unvanlara, bunların dışında kalan 

ortaöğretim ve yükseköğretim mezunlarının ise memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atama teklifleri 

Devlet Personel Başkanlığınca yapılır. İşçi kadrolarına yapılacak atama teklifleri sürekli işçi unvanlı 

kadroya yapılır.” 

 

b) Ek 1 inci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

c) Ek 1 inci maddesinin sekizinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “her yılın mart ve eylül aylarının 

son gününe kadar” ibaresi ve ikinci cümlesinde yer alan “kırk beş gün içinde” ibaresi yürürlükten 

kaldırılmış, aynı fıkraya ikinci cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir. 

 

“Kamu kurum ve kuruluşları bu madde kapsamındaki taleplerini her yılın ocak ve temmuz aylarının 

son gününe kadar DPB e-uygulama üzerinden iletirler. Devlet Personel Başkanlığınca atama teklifleri, 

bu talepler esas alınarak gerçekleştirilir. Söz konusu taleplerin yeterli olmaması halinde Başkanlıkça 

resen atama teklifi yapılır.” 

 

ç) Geçici 14 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

“GEÇİCİ MADDE 15- Bu maddenin yürürlük tarihinden önce, ek 1 inci madde kapsamında göreve 

başlayan personelden, Devlet Personel Başkanlığı tarafından atama teklifinin yapıldığı tarihte 

öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 

cetvellerde yer alanlar, bu unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca 

sınava tabi olmaksızın atanırlar. İhraz etmiş bulundukları kadroların atandıkları kamu kuramlarında 
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olmaması halinde ilgililer asli memurluğa atandıktan sonra bir defaya mahsus olmak üzere diğer 

kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmaksızın kamu kurum ve 

kuruluşlarına naklen atanabilir.” 

 

(6) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

“EK MADDE 4- (1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın 

boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kuramlarında 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam 

edilebilir. 

 

  

 

(2) Sözleşmeli öğretmenler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde öngörülen 

genel şartlar ile öğretmen kadrosuna atanabilmek için aranan özel şartları taşıyanlardan Kamu 

Personel Seçme Sınavı puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyonun üç katma 

kadar aday arasından Bakanlık tarafından yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre atamr. 

 

(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile 

birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu 

öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi 

tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği dört yıllık çalışma süresini tamamlayanlar 

talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, 

aynı yerde en az iki yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz. 

 

(4) Bu madde hükümlerine göre öğretmen kadrolarına atananların, 657 sayılı Devlet Memurları 

Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli öğretmen pozisyonlarında geçirdikleri 

hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış 

hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. Bunlar, atandıkları kadronun mali ve 

sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır ve önceki 

pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmaz. 

 

(5) Bu madde kapsamında öğretmen kadrolarına atananlara iş sonu tazminatı ödenmez. Bu 
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personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç, iş sonu tazminatına esas olan toplam 

hizmet süreleri, 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca 

ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınır. 

 

(6) Bu madde kapsamında sözleşmeli öğretmenlerin atanacağı öğretmen kadroları, 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerde yer alan sınıf, unvan ve derecelerine uygun olmak şartıyla, 

başka bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek Milli Eğitim 

Bakanlığının 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli cetvellerinin ilgili bölümlerine eklenmiş ve 

öğretmen kadrolarına atananların pozisyonları başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır. 

İhdas edilen kadrolar ile iptal edilen pozisyonlar; unvanı, sınıfı, adedi, derecesi, teşkilatı ve birimi 

belirtilmek suretiyle atama tarihinden itibaren iki ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel 

Başkanlığına bildirilir. 

 

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü 

sınav konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer 

hususlar Milli Eğitim Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.” 

 

(7) 31/1/2013 tarihli ve 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29 uncu maddesinin 

ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“İhtiyaç duyulması halinde bu süre, bu fıkrada yazılı makamlarca bir katma; ilgili bakanın onayı ile de 

bir yıla kadar artırılabilir.” 

 

  

 

(8) 22/7/2016 tarihli ve 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alman Tedbirlere İlişkin Kanun 

Hükmünde Kararnamenin; 

 

a) 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının üçüncü cümlesine “Hazineden” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden” ibaresi eklenmiştir. 

 

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Kurulunca” 

ibaresinden sonra gelmek üzere “, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi daire başkanı ve üyeleri hakkında 
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Başkanlar Kurulunca; Askeri Yargıtay daire başkanı ve üyeleri hakkında Başkanlar Kurulunca; askeri 

hakimler hakkında Milli Savunma Bakanının başkanlığında, Milli Savunma Bakanı tarafından birinci 

sınıf askeri hakimler arasından seçilecek iki askeri hakimden oluşan komisyonca” ibaresi eklenmiştir. 

 

e) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “Görevlerine” ibaresi “Görevden 

uzaklaştırılanlar veya görevlerine” şeklinde değiştirilmiş, aynı cümlede yer alan “hususi damgalı” 

ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

“(3) Birinci fıkra uyarınca görevine son verilenler hakkında da 4 üncü maddenin ikinci fıkrası 

hükümleri uygulanır.” 

 

ç) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya 

(g) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bentler eklenmiştir. 

 

“d) 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi personel, Yükseköğretim 

Kurulu Başkanmm teklifi üzerine Yükseköğretim Kurulunun kararıyla; yükseköğretim kurumlan ile 

yükseköğretim üst kuruluşlarındaki 657 sayılı Kanuna tabi personel bakımından ise yükseköğretim 

kurumlan ile yükseköğretim üst kuruluşlarının en üst yöneticisinin teklifi üzerine, yükseköğretim 

kuramlarında Üniversite Yönetim Kurulunun, yükseköğretim üst kuruluşlarında ise Yükseköğretim 

Kurulunun kararıyla kamu görevinden çıkarılır,” 

 

“f) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ve diğer mevzuata tabi her türlü kadro, 

pozisyon ve statüde (işçi dahil) istihdam edilen personel, ilgili kurum veya kuruluşun en üst yöneticisi 

başkanlığında bağlı, ilgili veya ilişkili olunan bakan tarafından oluşturulan kurulun teklifi üzerine ilgili 

bakan onayıyla kamu görevinden çıkarılır. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde 

belirtilenlerin işlemleri ise söz konusu maddedeki usule göre yapılır,” 

 

“ğ) 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının 

teklifi, Milli Savunma Bakanının onayı ile kamu görevinden çıkarılır, 

 

h) 13/6/2001 tarihli ve 4678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve 

Astsubaylar Hakkında Kanuna tabi personel, ilgili Kuvvet Komutanının teklifi, Milli Savunma Bakanının 

onayı ile kamu görevinden çıkarılır.” 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

 

Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 

  

 

MADDE 5- 10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 3 üncü 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 3- Türkiye Cumhuriyeti Jandarması, emniyet ve asayiş ile kamu düzeninin korunmasını 

sağlayan ve diğer kanunların verdiği görevleri yerine getiren silahlı genel kolluk kuvvetidir.” 

 

MADDE 6- 2803 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 4- Jandarma Genel Komutanlığı İçişleri Bakanlığına bağlıdır.” 

 

MADDE 7- 2803 sayılı Kanunun 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Kuruluş ve Teşkilat: 

 

MADDE 5- Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerleri, İçişleri Bakanlığınca 

düzenlenir. Ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaşta Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek birliklerin 

kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır. 

 

Jandarma birliklerinin kuruluş ve konuşlarının düzenlenmesinde mülki taksimat esas alınır. Ancak 

geçici olarak birden çok ili içine alan bölge teşkilatı da kurulabilir. Bölge komutanı, bölge teşkilatının 

konuşlu bulunduğu ilin valisine karşı sorumlu olarak görev yapar.” 
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MADDE 8- 2803 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şeldlde değiştirilmiştir. 

 

“Jandarma Genel Komutanı: 

 

MADDE 6- Jandarma Genel Komutanı tüm Jandarma Teşkilatının komutanıdır. Jandarma Genel 

Komutanı general rütbesini haiz olanlar arasından atanır. 

 

Jandarma Genel Komutanı, Teşkilatın sevk ve idaresinden, kanun ve nizam hükümlerinin icrasını 

sağlamaktan, bunlara dayalı olarak verilen emir ve kararların uygulanmasından sorumludur.” 

 

MADDE 9- 2803 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 7- Jandarmanın sorumluluk alanlarında genel olarak görevleri şunlardır. 

 

a) Mülki görevleri; 

 

Emniyet ve asayiş ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men, takip ve tahkik 

etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak, ceza infaz kurumlan ye 

tutukevlerinin dış korunmalarını yapmak, (b) ve (e) bentlerinde belirtilen görevler dışında kalan ve 

diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı emir ve kararlarla Jandarmaya verilen 

görevleri yapmak. 

 

b) Adli görevleri; 

 

  

 

İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin adli hizmetleri 

yerine getirmek. 

 

e) Askeri görevleri; 
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Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmek.” 

 

MADDE 10- 2803 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 

 

“MADDE 8- Jandarma birlikleri; sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenecek bölümleriyle Kuvvet Komutanlıkları emrine girer, kalan bölümüyle normal görevlerine 

devam eder. 

 

Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının, illerde ise 

garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de 

yaparlar.” 

 

MADDE 11-2803 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

 

“İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı 

olarak belirlenebilir.” 

 

MADDE 12- 2803 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 12- Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil 

Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici 

olarak görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. 

 

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma 

Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarını birbirlerine 

geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan 

yönetmelikle belirlenir.” 
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MADDE 13- 2803 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 13-Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm 

bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, 

nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 

tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman 

Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel 

hakkındaki hükümler uygulanır. 

 

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, içişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, 

albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfıler ile generallikte bir üst rütbeye terfıler müşterek kararname 

ile yapılır. Rütbelerindeki bekleme süresinin dolması ya da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk 

edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşma, generaller ise 65 

yaşma kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin 

kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer kanunlarla, içişleri Bakanlığı dışında, başka 

mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri yetkilere dair hükümler Jandarma Genel 

Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman jandarma ve uzman erbaşların nasıp ve 

terfileri Jandarma Genel Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır. 

 

Jandarma Genel Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve 

kıdem üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu 

uygulanır. 

 

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine 

göre yapılır.” 

 

MADDE 14- 2803 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 14- General, subay, astsubay ve uzman jandarmanın atanmaları; 

 

a) Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il 

jandarma komutanlarının atanmaları müşterek kararnameyle, 
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b) Diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleri Bakanlığınca, 

 

yapılır. 

 

İhtisaslaşma gereği olarak özel eğitim görmüş personel nokta atamasına tabi tutulabilir. Nokta 

ataması yapılmayan subay, astsubay ve uzman jandarmalar valilik emrine atanır ve bunların istihdam 

yerleri, il içi yer değiştirmeleri vali tarafından yapılır. 

 

Hizmet gerekleri bakımından uygun görülmesi halinde il jandarma komutanlıklarına general 

rütbesindeki subaylar da atanabilir.” 

 

MADDE 15- 2803 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 15- Jandarma personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre 

yapılır. 

 

a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür. 

 

b) Jandarma personelinin mülki görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı 

kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

e) Adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 

161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulamr. 

 

d) Jandarma personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 25/10/1963 

tarihli ve 353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulamr. Bu 

suçların muhakemesi, Jandarma personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme 

etmekle görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür. 
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e) Jandarma personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır.” 

 

  

 

MADDE 16- 2803 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 19- Jandarma Genel Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve 

silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden 

karşılar. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. 

 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek veya İçişleri Bakanı 

ya da valilerce askeri görev verilen jandarma birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine 

gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.” 

 

MADDE 17- 2803 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 24- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yamsıra 

jandarmanın teşkilat, görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve 

işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Jandarma Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi işleri, 

değerlendirme, ödüllendirme, kılık ve kıyafet ve Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer hususlar; İçişleri 

Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan yönetmelikle 

düzenlenir.” 

 

MADDE 18- 2803 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri görevleri 

haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkradaki “valiler” ibaresi 

“mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

MADDE 19- 2803 sayılı Kanunun ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri görevleri 

haricindeki diğer” ibaresi ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Genelkurmay Başkanlığının 

görüşü alınarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. 
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“Uygulanacak hükümler: 

 

EK MADDE 7- Diğer kanunlarda bu Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde bu Kanun hükümleri 

uygulanır. 

 

Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici 

işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

 

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle 

teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna 

ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

 

MADDE 20- 2803 sayılı Kanunun 16 ncı, 17 nci ve 25 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 21- 2803 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

 

  

 

“GEÇİCİ MADDE 4- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar jandarma personelinin disiplin 

suç ve cezaları Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 sayılı Devlet 

Memurlan Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

b) Jandarma Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına göre 

görevlerine devam ederler. Mevcut fiili kadrolardan öğretim elemanlarına ilişkin olanlar bu Kanuna, 

diğerleri 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetveline İçişleri Bakanlığı 

bünyesinde Jandarma Genel Komutanlığı bölümü olarak eklenmiştir. Bu şekilde 190 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan kadro cetvellerini anılan Kanun Hükmünde Kararname esas 

ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye Devlet Personel Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının 

görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir. Bu Kanuna eklenen öğretim 

elemanı kadrolarında 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde Bakanlar 

Kurulunca unvan ve derece değişikliği yapılabilir. Ayrıca Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir adet 

Orgeneral kadrosu ile dört adet Jandarma Genel Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir.” 
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MADDE 22- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesine “VII – 

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve 

sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. 

 

“VIII – JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI 

 

Bu sınıf Jandarma Genel Komutanlığı kadrolarında bulunan subay, astsubay ve uzman jandarmaları 

kapsar.” 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda Yapılan Değişiklikler 

 

MADDE 23- 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 2 nci maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 2- Bu Kanunda belirtilen görev ve hizmetleri yapmak üzere silahlı bir genel kolluk kuvveti 

olan Sahil Güvenlik Komutanlığı kurulmuştur. 

 

Bu Komutanlık İçişleri Bakanlığına bağlıdır. 

 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde, Sahil Güvenlik Komutanlığının Bakanlar Kurulu kararıyla 

belirlenecek bölümleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı emrine girer, kalan bölümü normal görevlerine 

devam eder.” 

 

MADDE 24- 2692 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Sahil Güvenlik Komutanlığının görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri, İçişleri 

Bakanlığınca düzenlenir. Ancak sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Deniz Kuvvetleri 
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Komutanlığı emrine girecek birliklerin kuruluş ve kadrolarıyla konuş yerlerinin düzenlenmesinde 

Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınır.” 

 

  

 

MADDE 25- 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine “VIII- JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı 

bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül 

ettirilmiştir. 

 

“IX – SAHİL GÜVENLİK HİZMETLERİ SINIFI 

 

Bu sınıf Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında bulunan subay ve astsubayları kapsar.” 

 

MADDE 26- 2692 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 7- Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli; subay, astsubay, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve 

er, öğrenci, erbaş ve erler ile Devlet memuru ve işçileri kapsar. Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı 

personelinin her türlü özlük işlerinde, bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 14/7/1965 tarihli ve 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulanır. Ancak, nasıp ve terfi, aylık ve diğer mali ve sosyal 

haklar bakımından statü ve rütbelerine göre 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 

Personel Kanunu, 28/5/1988 tarihli ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu ile 18/3/1986 tarihli ve 

3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa tabi personel hakkmdaki hükümler uygulanır. 

 

Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfi işlemleri, İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılır. Ancak, 

albaylıktan tuğamiral rütbelerine terfıler ile amirallikte bir üst rütbeye terfıler müşterek kararname ile 

yapılır. Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanır. Rütbelerindeki bekleme süresi dolması ya 

da kadrosuzluk nedenleri ile emekliliğe sevk edilme durumunda olan, ancak hizmetlerine ihtiyaç 

duyulan albaylar 60 yaşma, amiraller ise 65 yaşma kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde 

bırakılabilirler. Nasıp ve terfi yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olan; 926 sayılı Kanun ve diğer 

kanunlarla, İçişleri Bakanlığı dışında, başka mercilere verilmiş inha, seçim, görüş alma ve benzeri 

yetkilere dair hükümler Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli bakımından uygulanmaz. Uzman 

erbaşların nasıp ve terfileri Sahil Güvenlik Komutanlığınca özel kanunlarına göre yapılır. 
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Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde karşılığı olan rütbe ve kıdem 

üzerinden aynı şartlarla, 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu uygulanır. 

 

İşçilerin işe alınma, işyeri değişikliği, yükselme, izin, sicil, ödül ve hizmet akdinin feshi işlemleri 

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ile varsa geçerli bulunan toplu iş sözleşmesi hükümlerine 

göre yapılır. 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli sivil memurlar 22/6/1978 tarih ve 2155 sayılı Bazı Kamu 

Personeline Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun hükümlerinden yararlanırlar. 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının (ek gösterge 

dahil); 

 

a) Botlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara %52, 

 

b) Diğer karargah, birlik ve kurumlarda görevli subay, astsubay ve uzman erbaşlara 

 

%40, 

 

  

 

tutarını geçmemek üzere İçişleri Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre fazla çalışma karşılığı 

asayiş tazminatı ödenir. Bu tazminattan damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. 

 

Jandarma Genel Komutanlığı ve diğer kuruluşlardaki emsaline yapılan nakdi ve ayni ödemeler aynı 

şartlar altında ve aynı hükümlere tabi olarak, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline de verilir. 

 

Lüzum görüldüğü hallerde İçişleri Bakanı tarafından, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik 

Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı arasında her kademedeki personel, geçici olarak 

görevlendirilebilir. İçişleri Bakanı bu yetkisini il valilerine devredebilir. Bu şekilde geçici 

görevlendirilen personel görevlendirildiği teşkilattaki personele sağlanan ilave mali haklardan 
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görevlendirme süresince yararlandırılır. 

 

Ayrıca, İçişleri Bakanının onayıyla; Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma 

Genel Komutanlığı silah, mühimmat, teçhizat, taşıt ve diğer taşınırları ile taşınmazlarım birbirlerine 

geçici olarak tahsis edebilirler veya bedelsiz olarak devredebilirler. 

 

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan 

yönetmelikle belirlenir.” 

 

MADDE 27- 2692 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 8- Sahil Güvenlik personelinin atanmaları; 

 

a) Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve 

amirallerin atanmaları müşterek kararname ile, 

 

b) Amiraller haricinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 

karargahında görevli başkanlarm atanmaları İçişleri Bakamnca, 

 

c) Diğer subayların ve astsubaylarm, Devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve 

erlerin atanmaları ile dağıtımları, İçişleri Bakanlığınca, 

 

yapılır. 

 

Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli Sahil Güvenlik mensubu subay, astsubay, sivil personel, uzman 

erbaş, sözleşmeli erbaş ve erlerin hizmet gerekleri veya sağlık yahut diğer nedenlerle görev ve hizmet 

yerlerinin değiştirilmesi, bu maddedeki usul ve esaslara göre yapılır.” 

 

MADDE 28- 2692 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine “tatbikatlara” ibaresinden sonra gelmek üzere 

“İçişleri Bakanının izni ile” ibaresi eklenmiştir. 
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MADDE 29- 2692 sayılı Kanunun 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“MADDE 15- Sahil Güvenlik Komutanlığı ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve 

silah ve mühimmatım İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden 

karşılar. Ancak Sahil Güvenlik Teşkilatı, Savunma Sanayi Destekleme Fonundan Türk Silahlı 

Kuvvetlerinin tabi olduğu usul ve esaslar dahilinde yararlanır. 

 

  

 

Sahil Güvenlik Komutanlığının silah araç ve gereçlerinin kendi imkanları dışında kalan bakım, onarım 

ve tadilat hizmetleri öncelikle Milli Savunma Bakanlığının bakım ve onarım tesisleriyle yapılır. Bu 

hizmet bedelleri Komutanlık bütçesinden karşılanır. 

 

Bütçe kanunları ve diğer kanunlarla Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığına 

tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri 

Sahil Güvenlik Komutanlığı hakkında da uygulanır. 

 

Sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde Kuvvet Komutanlıkları emrine girecek sahil güvenlik 

birliklerinin her türlü ihtiyacı (sefer stokları dahil) emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının 

standartlarına uygun olarak Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.” 

 

MADDE 30- 2692 sayılı Kanunun 18 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Değerlendirme raporu 

 

MADDE 18- Sahil güvenlik bölge komutanları hakkında mülki görevleri açısından konuşlu bulundukları 

yerin valisi tarafından her yıl sonunda, görevleri ile ilgili olarak değerlendirme raporu düzenlenir. 

Değerlendirme raporları personelin terfi, ödüllendirme, atama ve yer değiştirmesinde dikkate alınır. 

Değerlendirme raporlarının içeriği ve düzenlenme esasları, İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılan 

yönetmelikle düzenlenir.” 
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MADDE 31- 2692 sayılı Kanunun 21 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Disiplin ve soruşturma usulleri 

 

MADDE 21- Sahil Güvenlik personeli hakkında disiplin ve soruşturma işlemleri aşağıdaki usullere göre 

yapılır. 

 

a) Disiplin işleri özel kanun hükümlerine göre yürütülür. 

 

b) Sahil Güvenlik personelinin idari görevlerinden doğan suçlarında; özel kanunların hükümleri saklı 

kalmak şartıyla 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması 

Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır. 

 

c) Sahil Güvenlik personelinin adli görevlerinden doğan suçlarda; 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza 

Muhakemesi Kanununun 161 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanır. 

 

d) Sahil Güvenlik personelinin kişisel suçlarında genel hükümlere göre işlem yapılır. 

 

e) Sahil Güvenlik personeline askeri görev verildiği takdirde bu görevlerden doğan suçlarda 353 sayılı 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu hükümleri uygulanır. Bu suçların 

muhakemesi, Sahil Güvenlik personelinin emrine verildiği askeri birlik personelini muhakeme etmekle 

görevli ve yetkili olan askeri mahkemede görülür.” 

 

MADDE 32- 2692 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

  

 

“MADDE 23- Bu Kanunla münhasıran yönetmelik çıkarılması öngörülen hususların yanısıra Sahil 

Güvenlik Komutanlığının görev, yetki ve sorumlulukları, diğer makamlarla ilişkileri, birlikte çalışma ve 

işbirliği esasları dahil komuta ve kontrol ilişkileri ile Sahil Güvenlik Hizmetleri Sınıfı personelinin terfi 

işleri, disiplin amirleri ve kurulları, ödül, değerlendirme, kılık ve kıyafet ve bu Kanunun uygulanmasına 
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ilişkin diğer hususlar, İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe 

konulan yönetmelikle düzenlenir.” 

 

MADDE 33- 2692 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “askeri görevleri 

haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkrada yer alan “valiler” 

ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirilmiştir. 

 

MADDE 34- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

 

“Düzenleme yetkisi 

 

EK MADDE 3- Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve 

yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkilidir. 

 

Bu Kanunda bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan düzenlemeler sebebiyle 

teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna 

ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.” 

 

MADDE 35- 2692 sayılı Kanunun 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 11 inci, 16 ncı, 20 nci, 21/A, 21/B ve 22 nci 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

MADDE 36- 2692 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

 

“Geçiş hükümleri 

 

GEÇİCİ MADDE 7- a) Disiplin işlerine ilişkin özel kanun çıkarılana kadar Sahil Güvenlik personelinin 

disiplin suç ve cezalan Emniyet Teşkilatı disiplin mevzuatına göre belirlenir. Diğer hususlarda 657 

sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır. 

 

Mülki idare amirleri ile sıralı amirler Sahil Güvenlik personelinin disiplin amiridir. İçişleri Bakanı, Sahil 

Güvenlik Komutanlığının her kademesindeki personeline resen disiplin cezası verebilir. 
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İşçilerle sözleşmeli ve geçici personelin cezalandırılmaları ise yürürlükte olan sözleşme hükümlerine 

göre yapılır. 

 

b) Mevcut fiili kadrolar 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelinde İçişleri 

Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarına eklenmiştir. Ayrıca Sahil Güvenlik 

Hizmetleri Sınıfından iki adet tuğamiral/Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir. 

 

c) Sahil Güvenlik Teşkilatının tüm personeli başka hiçbir işleme gerek olmaksızın, yeni durumlarına 

göre görevlerine devam ederler. Mevcut fiili kadrolar, 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki 

(1) sayılı cetveline İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı bölümü olarak eklenmiştir. 

Bu şekilde 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenmiş olan kadro cetvellerinin anılan Kanun 

Hükmünde Kararname esas ve usullerine uygun olarak yeniden düzenlemeye Devlet Personel 

Başkanlığı ile Maliye Bakanlığının görüşü ve İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 

yetkilidir. 

 

GEÇİCİ MADDE 8- Sahil Güvenlik Komutanlığı, personel temini ve yetiştirilmesi konularında yeterli 

oluncaya kadar, komutanlık kadrolarında görev yapacak olan amiral, subay, astsubay ihtiyacı İçişleri 

Bakanlığınca Milli Savunma Bakanlığından talep edilebilir.” 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

 

Çeşitli ve Son Hükümler 

 

Sorumluluk 

 

MADDE 37- (1) 15/7/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri ile bunların 

devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında karar alan, karar veya tedbirleri icra eden, 

her türlü adli ve idari önlemler kapsamında görev alan kişiler ile olağanüstü hal süresince yayımlanan 

kanun hükmünde kararnameler kapsamında karar alan ve görevleri yerine getiren kişilerin bu karar, 

görev ve fiilleri nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. 
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Yürütmenin durdurulması 

 

MADDE 38- (1) Olağanüstü hal süresince yayımlanan kanun hükmünde kararnameler kapsamında 

alman kararlar ve yapılan işlemler nedeniyle açılan davalarda yürütmenin durdurulmasına karar 

verilemez. 

 

Yürürlük 

 

MADDE 39- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesi 15/7/2016 tarihinden geçerli 

olmak üzere yayımı tarihinde, diğer maddeleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

 

MADDE 40- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

 

  

 

Eğer darbe gerçekleşseydi ; 

 

kesin ki işkence ise işkence şu ankinden ve 12 eylülden daha fazla olabilirdi.12 eylül 650.000 kişinin 

gözaltına alınmasına ...1.683.000 kişinin fişlenmesine 517 kişiye idam cezas ıverilmesine...haklarında 

idam cezası verilen 50 kişinin asılmasına ...71 bin kişinin TCK nın 141-142 ve 163. maddeleerinden 

yargılanmasına... 98.404 kişinin örgüt üyesi olmak suçundan yargılanmasına ...30 bin kişinin sakıncalı 

olduğu için işten atılmasına ...14 bin kişinin yurttaşlıktan çıkarılmasına ...30 bin kişinin siyasi mülteci 

olarak yurt dışına gitmesine... 300 kişinin kuşkulu bir şekilde 171 kişinin işkenceden ölmesine... 

 

 937 filmin “sakıncalı” bulunduğu için yasaklanmasına…. Binlerce kitabın imha edilmesine… 23 bin 677 

derneğin faaliyetinin durdurulmasına…. 3 bin 854 öğretmenin, üniversitede görevli 120 öğretim 

üyesinin ve 47 hâkimin işine son verilmesine… 400 gazeteci için toplam 4 bin yıl hapis cezası 

istenmesine… İşte tüm bunlara sebep olan 12 eylül 1980 darbesini tasarlayan bir diktatör, Türkiye’nin 

en karanlık döneminin yaşayan simgesidir. 
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15 temmuz darbe girişiminin bundan kat be kat karanlık bir tablo yaratabilme ihtimali de 

ortadadır.Haydi canım denemez. 

 

Bu durumda , hukuk , demokrasi ve özgürlük cansuyu gibi vazgeçilmezimizdir.Ve hukuk arayanların 

haklarını savunacak örgütler çaba gösterecektir , göstermeye başlamıştır. 

 

BU DAVANIN YARGICI OLMAK İSTEDİM .. 

 

Ben 44 yıllık Avukat Senih Özay ,15 temmuz darbe girişiminin devamında , 12 Eylül 1980 darbesinin 

mücadeleci , acıyı, işkenceyi , yok edilişi , en yakından izleyeni ve hissedeni olarak bu davanın hakimi 

olmak istedim.  Sadece şu anda yaşadığımız kritik tarihi zamanların değil , aynı zamanda geçmişte 

yaşanan kanlı darbe süreçlerinin de karanlık yönlerini açığa çıkarmak istiyorum. Bu darbeleri hayata 

geçiren Cuntacılarla , katillerle , işkencecilerle hesaplaşmak istiyorum. Rehberi hukuk ve adalet olan, 

insanların diline , dinine , cinsiyetine , cinsel yönelimine , siyasi görüşüne bakmayan , tek derdi 

gerçeğin , sadece gerçeğin peşinden koşmak olan ve bu kapsamda sınır tanımayan çılgın bir yargıç 

olmak istiyorum. 15 temmuz gecesi elinde taşla tankın önüne dikilen , o ahir zaman aracının altında 

iki defa kalıp saldırıyı ucuz atlatan o genç adam gibi hatta daha yürekli bir yargıç olmak istiyorum. En 

başta, Cumhuriyet tarihinin en kanlı darbesi, tüm cuntaların en zalimi , 12 eylül faşist cuntası olmak 

üzere tüm darbelerle yüzleşmek, hukuk çerçevesinde gerekenleri yapmak için en yürekli yargıçlardan 

biri olmak istiyorum. Tüm darbelere şiddetle karşı olan bir yargıç olarak , cuntanın beşibiryerdesinden 

hayatta kalan kimse kalmadığı için, hukuken düşen Kenan Evren Davası  deneyimi ile  ve 15 temmuz 

darbe girişimi süreçlerine müdahale edebilecek, akim kalacak dosyaları yeniden açabilecek , 

politikacılara açtırabilecek herşeye rağmen, ne olursa olsun , kime karşı olursa olsun , hukuk , adalet , 

özgürlük hemen şimdi diyen bir yargıç olmak istiyorum. 

 

44 yıllık avukatım . Bu durumda üç yıl avukatlık yapmış olma koşulunu kat be kat  taşıyorum. 45 yaşını 

aşmama koşuluna gelince , size ekte sunacağım sağlık kurulu raporunda görüleceği üzere yaşım 46 , 

sınav koşuluna gelince 44 yıllık avukatım , baro yöneticiliği , Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticiliği , 

Sınır Tanımayan Avukatlar Derneği kuruculuğu , Çehav  kuruculuğu , Kenan Evren Darbe Davası 'nın 

tüm duruşmalarını önce müdahil çabası ,sonra Muğla Barosu avukatı olarak çok esaslı takip edişim 

nedeniyle,  kendimin sınav koşulunu geçtiğimi savunuyorum. 

 

 Vesikalık fotoğrafım ,nüfus cüzdanı suretim ,aile kayıt belgem ve 1994 Model Mercedes' ten ibaret 

mal bildirimim bankalara kredi vs borcumun bulunmayış belgelerini ekte sunuyorum. 
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Kaldı ki; 6216 Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 6. maddesine 

göre  

 

 (1) Mahkeme onyedi üyeden kurulur. 

 

(2) Mahkeme üyeliğine seçilebilmek için aşağıdaki bentlerde sayılan niteliklerden birine sahip olmak 

gerekir: 

 

a) Yargıtay, Danıştay, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi veya Sayıştayda başkan ya da 

üye olmak. 

 

b) Mahkemede asgarî beş yıldır raportör olarak görev yapıyor olmak. 

 

c) Kırkbeş yaşını doldurmuş, yükseköğrenim görmüş olması ve hâkimlik mesleğine alınmaya engel bir 

hâlinin bulunmaması kaydıyla; 

 

1) Yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat veya siyasal bilimler dallarında profesör veya doçent 

unvanını kazanmış olmak, 

 

2) En az yirmi yıl fiilen serbest avukatlık yapmış olmak, 

 

3) En az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış üst kademe yöneticileri arasından seçilecek üye için 

 

Yükseköğretim Kurulu Başkan veya üyesi ya da bir yükseköğretim kurumunun rektör veya dekanı ya 

da müsteşar, müsteşar yardımcısı, büyükelçi veya vali olmak, 

 

4) Birinci sınıf hâkim ve savcılar için adaylık dâhil en az yirmi yıl çalışmış olmak.’’’ DİYOR.. 

UYGUNLUĞUMA BAKINIZ. 
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Bakınız Anayasa mahkemesine üye yargıç atamada avukatların 20 yıllık olması öngörülmesine göre 44 

yıllık avukatlığım haydi haydi oluyor.45 yaşını doldurmuş , olgun (abç) koşulu da hatırlanırsa ve 

şahsımın dinç bir 64 yaşı ki yukarıda 46 yaş sayılacağım konusunda doktor raporundan sözettiğim 

hatırlanarak ve hukuk mezunu oluşumun da önemli koşullardan birini karşılıyor oluşumla, hatta 

yargıçlığa kabulde aranan bilimsel güç , ahlaki metanet fazlasıyla mevcuttur. 

 

Evlenme , askerlik hizmeti tamamlanmıştır.Vücut ve  akıl sağlığı sakatlığı yoktur.Konuşma ve organ 

hareketliliği kontrol zorluğu, özürlü durumları yoktur.Bir yabancı ile evliliği hiç olmamıştır.(Oğlumun 2 

çocuğunun annesi bir  Amerikalı ile evliliği mevcuttur.) Devletin şahsiyetine karşı suç , zimmet , ihtiras 

,irtikap, rüşvet, hırsızlık , dolandırıcılık ,sahtecilik ,inancı kötüye kullanmak , dolaylı iflas, şeref ve 

haysiyet kırıcı suç , kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları ile 

ne alakamız ne de cezai hükümlülük durumumuz yoktur.Hakimlik mesleğine yakışmayacak tutum ve 

davranışlar içinde katiyyen olmamışımdır( Zaten ben küçükken hakim olmak istiyor idim sonradan 

devletin çok polisi , hakimi ,savcısı var diye daha güçsüz olan çocukların , kadınların , kurtların 

,kuşların , fesleğenlerin  daha güçsüz olduğu düşüncesi ile avukatlık mesleğine başlamış idim. Bu 

toplumca da bilinir. 

 

5320  sayılı CMK , 5237 Sayılı TCK , 1136 sayılı Avukatlık Kanunu , AİHS, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi , 

Venedik Komiyonu gibi ulusal ve uluslararası sözleşmeler tarafımdan ezbere bilinmektedir. 

 

Sonuç olarak ; 

 

Muhtemelen Ankara’ da Ağır Ceza  Mahkemesi  veya özel kurulacak bir mahkemede veya yassıada 

gibi , İmralı adası gibi ülkemizde bulunan bir adada, darbe yargılama  yüksek heyetinin ceza 

yargılamasına başlayacağı görüşümüzle ; yukarıda saydığımız hukuksal nedenlerle ; Türk yargısının 

son 50 yıldır iyi bir sınav veremediği düşünülür ise dışarıdan bu yanlış ve taraflı yargı ile tüm darbe 

süreçleri boyunca mücadele eden ve onlara kimi zaman alaycı , kimi zaman sitemkar ,kimi zamanda 

yaptıkları yanlışı çok net söyleyen ,bağımsız ve hür ve ömrünün 44 yılını hukuka vermiş ,yaman 

yaşamış benim gibi yargıçlara ihtiyaç olduğu düşüncemle; 

 

Bunun bir tercih nedeni değil , zorunluluk hali olduğu düşüncemle ; 

 

Türkiyenin Darbelere ve darbecilere karşı verdiği bu sınav son sınav olması ve  bu sınav darbeleri 

tarihe gömmelidir görüşümle ; .Bunların oluşması için bahsettiğim niteliklere sahip, devlet erkine 

bağlı olmadan hak mücadelesi veren değerli hukuk insanlarına ihtiyaç vardır. 
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Bütün bu nedenlerle bu davanın yargıcı olmak istiyorum. 

 

Ülkenin artık Darbelere eyvallah demesini sağlayan demokrasi , özgürlük , hukuk alemini geliştiren 

yükselten , 9 ay 10 günden daha fazla sürmeyeceğini düşündüğüm ceza yargılaması için kurulacak 4 

kişilik Hakim heyetine Başkan veya üyelik için talebimizin ; Eğer T.C Devleti bu konuda zorlanırsa 

Osmanlı geleneğinden gelen Ombudsman kılıklı, Avrupalıların Gözlemci diye tutturdukları ama 

bizde ‘’ Şuhudül  Hal’’ (Hal Şahitleri ) diye bilinen uygulama yönünden  de  atanmamın  

incelenmesini , değerlendirilmesini ve tarafımıza olumlu- olumsuz yanıt verilmesini saygılarımızla 

talep ederiz. 

 

                                                                                                                     Senih Özay Avukat 
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