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Ülkemizde uzunca bir süredir yaşanan haksız ve 
hukuksuz uygulamalar günden güne artarak 
çoğalmakta her yeni gün farklı bir örneği ile 

karşımıza çıkmakta.

2016 yılında yapılan darbe girişiminden sonra ilan 
edilen OHAL döneminde çıkarılan KHK’ler ile binlerce 
emekçi bir gecede açlık, işsizlik ve hukuksuzluk ile 
karşı karşıya bırakıldı. Hiçbir hukuki dayanağı olma-
dan işletilen bu süreçte yüzlerce kamu görevlisi hak-
larında tahkikat, soruşturma yapılmadan, savunma 
haklarını kullanmalarına, adil mahkemelerde yargı-
lanmalarına bile izin verilmeden suçlu ilan edilerek 
kamu görevlerinden uzaklaştırıldılar. Oysa TC Ana-
yasa’sının 15. Maddesinde “… suçluluğu mahkeme 
kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu sayılamaz.” 
İfadesi yer almaktadır.

KHK hukuksuzluğunun talan ettiği bir başka hak ise 
“Düşünce ve Kanaat Hürriyeti”dir. Anayasanın 25. 
Maddesinde yurttaşların düşünce ve kanaat hürriyeti 
güvence altına alınarak “Herkes düşünce ve kanaat 
hürriyetine sahiptir. Her ne sebeple olursa olsun 
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlana-
maz; düşünce ve kanaatleri sebebiyle kınanamaz 
ve suçlanamaz” denmektedir. Buna rağmen sadece 
“Barış” isteyen 400’den fazla akademisyenin mesle-
ğinden ihraç edilerek, Anayasa açıkça ihlal edilmiş, 
hakları ellerinden alınmıştır.

“Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti” olan 
ülkemizde, yurttaşlar yönetime seçimler yoluyla 
katılmaktadır ve temsiliyet, halk tarafından seçilmiş 
kişilerce sağlanmaktadır. Seçimler demokrasinin 
en temel gereklerinden biridir, yaşadığımız yerel 
seçimler sonrasında iktidarın sonuçlara gösterdiği 
yaklaşım ise demokrasinin ne kadar “ileri”  olduğu-
nun bir göstergesidir. İktidarın seçim sonuçlarına 
gösterdiği tepki halk iradesinin değil de bir zümrenin 
çıkarlarının ülkede hakim kılınmaya çalışıldığını açık 
bir biçimde gözler önüne sermiştir. Ülkedeki seçim-
lerin düzenleyicisi ve denetleyicisi olan YSK seçimden 
önce seçilmesi yönünde hiçbir sakınca görmediği 
Belediye Başkanı adaylarının seçim sonucunda 
kazandıkları başkanlık hakkını elinden almış, KHK’li 
oldukları gerekçesiyle birçok ilde seçimi kazanan ikin-
ci partiye mazbatayı vermiş ve milyonlarca seçmenin 
iradesini ayaklar altına almıştır. Seçimlere yönelik 
yaşanan hukuksuzluklar bunlarla sınırlı kalmamış 
“hiçbir şey olmadıysa bile, kesinlikle bir şeyler oldu” 

gibi anlamlı(!) gerekçelerle yapılan itirazları kabul 
ederek İstanbul seçimlerini iptal etmiştir. Gelinen 
son noktada halkın iradesinin, tekrarlanan seçimler-
den daha güçlü çıkması, iktidar yandaşları dışındaki 
toplumun tüm kesimlerinin birlik içinde hareket ede-
rek, adaylar arasındaki farkı daha da büyütmesi ise 
yaşanan tüm hukuksuzluklara halkın boyun eğmedi-
ğini göstermektedir.

Bir toplumda adaletsizlik özellikle de yönetimin en 
üst makamlarınca kanıksanmış ve bir uygulama 
haline gelmişse bu durumun alt kademelerdeki kişi 
ve kurumlara, farklı idari birimlere yansıması kaçı-
nılmazdır. Ülkenin geneline yayılmış olan bu durum 
yaşamın her kademesinde farklı formlarıyla karşımı-
za çıkmaktadır. 

Odamız be Birliğimiz üyesi meslektaşlarımız da gerek 
çalışma yaşamlarında gerekse sosyal hayatta bu 
haksızlıklara maruz kalmaktadır. KHK’ler ile onlarca 
üyemiz kamu görevinden ihraç edilmiş, sahadaki 
çalışma alanlarında bile mesleklerini icra etmeleri 
engellenmiştir. Meslek alanımıza yönelik uygulama 
yönetmeliklerinde alt çalışmaları olmadan çıkarılan 
mevzuat ile birçok meslektaşımız mağdur edilmekte-
dir. Bu süreçte TRT çalışanı birçok meslektaşımız İhti-
yaç Fazlası Personel (İFP) ilan edilmiş, fen adamlarına 
bilgi, birikim ve yetkilerinden fazla görev tanımlana-
rak şantiye şefliği, yapı denetim sistemi gibi alanlar, 
mühendislik alanı olmaktan çıkarılmaya çalışılmıştır. 
SGK protokolünün tek taraflı iptal edilmesi ile ücretli 
çalışan mühendis mimar ve şehir plancılarının ciddi 
hak kayıplarına neden olmuştur. 

Bu sayımızda meslektaşlarımızın çalışma yaşamında 
karşılaştıkları hak ve yetki gasplarını, hukuksuzlukları 
anlatmaya çalıştık. Bu alandaki çalışmalarımızı ve 
mücadelemizi aktarmak istedik. Adaletsizlik ve hu-
kuksuzluğun bir yönetim biçimi haline geldiği günü-
müzde bizler, gücümüzü örgütlülüğümüzden alarak, 
demokratik öğretilerimizle tüm bunlarla mücadele 
etmeye devam edeceğiz. 

Bu çerçevede çalışma yaşamınızda karşılaştığınız 
problemler, uygulamalarda yaşanılan aksaklıklar ile 
ilgili Odanıza bildirimde bulunmanız, gerek hukuk 
birimimiz gerekse komisyonlarımızla yürüteceğimiz 
çalışmalara katkı koymanız, öneri geliştirmeniz bu 
alanda yaşadığımız sorunların giderilmesi için çok 
önemlidir. 
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