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KHK`LAR İLE HUKUKSUZCA İHRAÇ EDİLENLER 
İŞLERİNE İADE EDİLSİNLER!
Şubemiz 40. Dönem Yönetim Kurulu KHK'ler 
ile ihraç edilenler hakkında 11 Mayıs 2017 
tarihinde bir basın açıklaması yaparak; "İhraç 
edilenler işlerine iade edilsinler" dedi.
"KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden işimi geri 
istiyorum diyerek haklı bir mücadele sürdürdüğü 
için defalarca gözaltına alınan Nuriye Gülmen 
ile yine KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih 
Özakça’nın hak arayışının, bugün itibarıyla 64. güne 
erişen açlık grevleri giderek geri dönülmez bir 
noktaya gelmektedir. Bütün demokrat kamuoyunu, 
KHK’larla yürütülen bu baskı ve zulme dur demeye 
ve İşlerini geri istemek dışında bir talepleri olmayan 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’yla dayanışmaya 
davet ediyoruz. 
 
Basına, Kamuoyuna, Yetkililere Sesleniyoruz!
15 Temmuz darbe girişimi üzerine ilan edilen ancak 
demokratik toplumsal muhalefet üzerinde baskı ve 
sindirme politikalarının uygulama aracına dönüşen 
OHAL ve OHAL KHK`leri ile bütün toplumsal 
kesimler üzerinde ağır bir baskı, sindirme ve 
etkisizleştirme uygulaması sürdürülmektedir. Bu 
uygulamalar hiçbir iddia ileri sürülmeden aylarca 
süren tutuklamalardan aralarında üyelerimizin de 
bulunduğu binlerle, onbinlerce insanın işlerinden, 
yaşamlarından ve geleceklerinden mahrum 
bırakılmasına kadar geniş bir yelpazede artarak 
devam etmektedir.
Bu Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamuda, 
iktidar odaklı bir yapılanma gerçekleştirilmekte 
ve biat etmeyenler haksız bir şekilde işlerinden, 
yerlerinden edilmektedir. Bu ve haksız adaletsiz 
baskı ve tüm muhalefeti susturma operasyonlarının 
son bulmalı; hiçbir kanıta, veriye, mahkeme 
kararına ve hayatın olağan akışına dayanmayan 
sebeplerle işinden edilenler işlerine iade 
edilmelidir.

KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden Nuriye 
Gülmen defalarca gözaltına alınmış ancak 
"işimi geri istiyorum" diyerek haklı ve kararlı 
mücadelesini sürdürmüştür. Mücadelesine yine 
KHK ile ihraç edilen öğretmen Semih Özakça da 
katılmış ve bugün itibarı ile direnişlerinin 184. ve 
açlık grevlerinin ise 64. günü!
Açlık grevinde 60 gün sonrasında yaşanabilecek 
olumsuzluklar ve ne kadar kritik bir eşik olduğu 
sağlık örgütleri tarafından paylaşılmaktadır. Semih 
de Nuriye de direnişleri süresince ciddi düzeyde 
kilo vermiş, hareketlerinde yavaşlama olmuştur. 
Son günlerde Nuriye`nin sağlığının kötüye gittiği 
bilinmektedir. Büyük bir kararlılıkla haksızca ihraç 
edildikleri işlerini geri isteyen hocalarımızın gün 
gün gözlerimiz önünde erimesine seyirci kalamayız. 
Bizlere düşen, bu mücadeleyi, dayanışmayı 
büyütmek, dostların seslerine ses olmaktır.
Yetkililere, gelişigüzel uygulamaları ile coğrafyamızı 
bataklığa sürüklemiş olan iktidara sesleniyoruz: 
'Artık yeter!' Hukuksuzca gerçekleştirilen 
uygulamalar son bulmalıdır. Haksızca işlerinden 
edilen eğitim emekçileri, kamu emekçileri 
işlerine iade edilmelidir! Halihazırda kocaman bir 
kabristana dönmüş ülkemizde daha fazla ölüm, hak 
gaspı, zulüm istemiyoruz.
En kısa zamanda haksız ve adaletsiz olarak işlerini 
ve yaşama olanaklarını kaybeden Nuriye ve Semih 
başta olmak üzere tüm ihraç edilen hocalarımızın 
seslerine kulak verilmesini, haklarının iade 
edilmesini ve işlerine geri döndürülmesini talep 
ediyoruz.
Biliyoruz ki, zorbalığa karşı vicdan, adaletsizliğe 
karşı hak mücadelesi, ölüme karşı yaşam, akıldışı 
uygulamalara karşı bilim kazanacak. Bizler bu haklı 
mücadelenin yanındayız..." 11 Mayıs 2017
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