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OHAL'ın bir kez daha uzatılması-
na DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 26 
Temmuz 2017 tarihinde ortak basın 
açıklaması düzenleyerek tepki gös-
terdi. 

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi 
II. Başkanı Sinan Adıyaman, milletve-
killeri ve emek meslek örgütlerinin 
temsilcilerinin katılımıyla düzenle-
nen basın toplantısı Tüm Bel-Sen'de 
gerçekleştirildi.

KESK Eş Genel Başkanı Aysun 
Gezen'in okuduğu ortak basın açıkla-
masında, OHAL’in bir "keyfiyet" rejimi-
ne dönüştüğü ifade edilerek, "Gelinen 
noktada OHAL ile sadece kişisel hak 
ve hürriyetler değil, halkın oylarıyla 
seçilen TBMM’nin yasama yetkisi de 
bütünüyle askıya alınmış durumda-
dır. Bu dönemde çıkartılan KHK’lar 
TBMM onayından geçirilmediği için 
yargı süreçleri de işletilememektedir. 
AKP, OHAL yoluyla tek adam rejimi-
ni fiilen hayata geçirmiştir" denildi. 
OHAL döneminde çıkarılan 26 kanun 
hükmünde kararnameyle 130 bine 
yakın kişinin kamu görevinden ihraç 
edildiğine ve 107 kanunda değişiklik 
yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, 
"Sınırlı bir süreyle ve belirli amaçlar 
için ilan edilmesi ve sadece bu dö-
nemle sınırlı olabilecek düzenlemeler 
getirmesi gereken OHAL ile bütün bir 
geleceğimiz şekillendirilmektedir" ifa-
delerine yer verildi. İktidarın “Allahın 
lütfu” olarak gördüğü darbe girişimini, 
çıkaramadığı kanunları çıkarmak ve 
toplumsal muhalefeti susturmak için 
bir fırsat olarak dönüştürdüğüne dik-
kat çekilen açıklamada, şöyle denildi: 

"Darbe girişimi ile ilgisi açık-se-
çik kurulmaksızın, hiçbir somut delile 
dayanmadan, adil yargılama süreçleri 
işletilmeden haksız hukuksuz biçim-
de yüz binin üzerinde kamu çalışanı, 
emekçi işinden, geleceğinden, vatan-
daşlık haklarından edilmiştir. Basın 
yayın organları, dernekler kapatılmış, 
aileleriyle birlikte yüzbinlerce kişi aç-
lığa terk edilmiştir. Anayasal güvence 
altında olan çalışma ve yaşam hakkı 
gasp edilmiştir."
"Demokrasi Cephesine Ağır Darbe"

Gülen cemaatinin devletin her 
kademesinde kadrolaşmasının AKP 
tarafından sağlandığına yer verilen 
açıklamada, hayatı darbeler, cemaat ve 
tarikatlarla mücadele içinde geçmiş 
olan binlerce kişinin kamu görevinden 
ihraç edilmesinin kabul edilemeyece-
ği vurgulandı. DİSK üyesi 2000’e yakın 
işçi, KESK üyesi 4000 kamu çalışanı, 
3315 hekim ve TMMOB üyesi 3000’in 
üzerinde mühendis, mimar ve şehir 
plancısının ihraç edildiği bilgisine 
yer verilen açıklamada, "OHAL ve KHK 
rejiminin süreklileştirilmesi iş güven-
cesinin herkes için tamamen ortadan 
kaldırılması anlamına gelmektedir" 
denildi. 

Kadrolaşmak amacıyla mülakat 
sistemini getirdiğine ve liyakati ta-

mamen ortadan kaldırdığına yer ve-
rilen açıklamada, 2017'de 5 grevinin 
engellenerek, yaklaşık 25 bin işçinin 
haklarının kullanmasına izin verilme-
diği bildirildi. İhraç edilerek çalışma 
hakları gasp edilen 37 kişinin inti-
har ettiğine yer verilen açıklamada, 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 
sürdürdüğü açlık grevinin kritik aşa-
maya geldiği hatırlatıldı. Gülmen ve 
Özakça’nın tutukluğunun sonlandırı-
larak, görevlerine iade edilmeleri is-
tenilen açıklamada, şöyle denildi:

"Giderek içine sürüklendiğimiz 
bu karanlık girdaptan kurtulmak için 
OHAL ve KHK rejimine derhal son ve-
rilmelidir. KHK’lar iptal edilmeli, ihraç 
edilenler ve açığa alınanlar bütün 
haklarıyla birlikte işlerine iade edil-
melidir."

"Emeğimize, çalışma ve yaşam 
hakkımıza yönelen, gerici-mezhepçi 
bir toplumsal yapı inşası için OHAL 
ve KHK rejiminin süreklileştirilmesi-
ne hayır diyoruz" vurgusuna yer ve-
rilen açıklamada, "Bizler DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak geleceğimizi 
ipotek altına almaya çalışan bu ada-
letsiz düzene karşı geçmişten, müca-
dele birikimimizden aldığımız güçle 
OHAL/KHK rejimine karşı mücadeleyi 
yükselteceğiz" denildi.

Emek ve Meslek Örgütlerinden Ortak Ses:
OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ!


