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HDP`YE YÖNELİK SALDIRILAR, SEÇİMLERE, SEÇİM GÜVENLİĞİ VE 
DEMOKRASİYE YAPILMIŞTIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 6 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklması yaparak Di-
yarbakır mitingi başta olmak üzere, HDP’nin seçim sürecinde birçok kentte uğradığı saldırıyı protesto etti.

HDP‘nin 100‘den fazla bina ve seçim bürosuna yapılan 
saldırılara, son günlerde Bingöl‘de HDP aracını kullanan 
Hamdullah Öğe‘nin 30 kurşunla öldürülmesi; Erzurum 
mitingine saldırılması ve HDP aracını kullanan Aydın 
Taşkesen‘in araçla birlikte yakılması girişimi ile Diyar-
bakır mitinginin başlamasından az önce yapılan bombalı 
saldırı eklendi. Diyarbakır‘daki olayda, akşam saatleri iti-
barıyla, en az iki kişinin öldüğü ve yüzlerce yaralının bu-
lunduğu bilgisi kamuoyuna yansımıştır.

Bu saldırılar, HDP nezdinde seçimlere, seçim güvenli-
ğine ve demokrasiye karşı yapılmıştır. Seçimden iki gün 
önce yapılan Diyarbakır saldırısı, seçimler üzerine düşen 
gölgenin son halkası ve bundan sonra gerek seçimlerde, 
gerekse seçim sonrası oluşması istenen provokatif, gü-
vensiz ortamın ipucu olmuştur.

Kendisine karşı gelişen siyasal, toplumsal muhalefeti bas-
tırmak için şiddet ve kara çalma yöntemlerine başvuran 
AKP iktidarı bu olayların gerçek sorumlusudur. İktidarı 
elden bırakmamak için içte ve dışta provokasyon ve sa-
vaş girişimlerinde bulunan siyasi iktidarın tehlikeli oyun-
larına karşı emek ve demokrasi güçleri uyanık olmalı, 
demokrasi hep birlikte savunulmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 
olarak seçimler ve demokrasi üzerindeki kara gölgelerin 
yansıması olan bu saldırıları kınıyor, ölen ve yaralanan 
yurttaşların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar 
diliyoruz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ALİ HAKKAN’A VERİLEN CEZA SİYASİ BASKI AMAÇLIDIR, HUKUK GARABETİDİR
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Mimarlar Odası Ankara Şube eski Başkanı Ali Hakkan’a Fikri 
ve Sınaî Haklar Mahkemesi tarafından verilen cezaya ilişkin 16 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklaması 
yaparak dayanışma duygularını dile getirdi.

İki yıl önce, Mimarlar Odası Ankara Şubesi yayınlarının 
bulunduğu depoya baskın düzenlenmiş, bandrolsüz ol-
duğu gerekçesiyle kitapların dağıtımı yasaklanmış ve dö-
nemin Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Ali Hakkan 
hakkında dava açılmıştı. Anayasa‘nın 135. maddesine da-
yalı olarak 6235 sayılı TMMOB Yasası ile kurulan, Mimar-
lar Odası‘nın, bilimsel bilgilerin toplumla buluşturulması 
amacıyla ticari kaygı gütmeden ücretsiz dağıtım amacıyla 
bastığı, aralarında faaliyet raporları, çocuk kitapları, resmi 
kurumlarla işbirliği ile basılan yayınların bulunduğu, bilim 
insanlarının, uzmanların, üyelerinin, çocukların emekle-
riyle şekillenen yayınlara “bandrolsüz” gerekçesiyle el 
konulmuştu.

Anayasal çerçevede kamu kurumu niteliğindeki Odala-
rımızın bilimsel mesleki eğitim amaçlı kitap, broşür ve 
diğer yayınları, “kamu ve meslektaş yararı” ilkesi doğrul-
tusunda basılıp meslek mensuplarına ve ilgililere dağıtıl-
maktadır. Bilimi ve tekniği, kamu yararı esasında halk ve 

toplum yararına kullanmayı esas alan TMMOB ve bağlı 
meslek odalarının “Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul 
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca bandrole ge-
rek olmadan basabileceği yayınların suç unsuru olarak 
değerlendirilmesi hukuk dışıdır. Bu nedenle iki yıl önce 
Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanlığı görevini yapan 
Ali Hakkan‘a verilen ceza tamamen siyasidir, baskı ve sin-
dirme amaçlıdır. Bu durum AKP iktidarının TMMOB‘yi 
ve bağlı Odalarını işlevsizleştirme, itibarsızlaştırma ve 
yıpratmaya dönük saldırılarının bir parçasıdır.

Haksız yere ceza alan Ali Hakkan arkadaşımızın yanında 
olduğumuzu, kararı siyasi baskıların sonucunda alınmış 
bir hukuk garabeti olarak gördüğümüzü, Mimarlar Odası 
Ankara Şubesi ve Genel Merkezi ile dayanışma içinde ol-
duğumuzu üyelerimiz ve kamuoyuna duyururuz.

 Ali Ekber Çakar
           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

15-16 HAZİRAN BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİN 45. YILDÖNÜMÜNDE 
İŞÇİ DİRENİŞLERİNİ SELAMLIYORUZ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber Çakar, 15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 45. yılı 
nedeniyle yaptığı basın açıklaması ile işçi hareketlerini selamladı.

1970 yılında, çalışma yaşamı ve sendikal mevzuatı, İş Ya-
sası ve Sendikalar Yasası‘nı yeniden düzenleyerek DİSK‘i 
ve temel işçi haklarını geriletmeye yönelik yasa tasarısına 
karşı 15-16 Haziran 1970 tarihlerinde büyük bir işçi di-
renişi gerçekleşmişti. 168 fabrikadan 150 bin işçinin ger-
çekleştirdiği direnişe şiddetle müdahale edilmesi sonucu, 
üç işçi ve bir esnaf ölmüş, 200‘den fazla işçi yaralanmış, 
sıkıyönetim ilan edilmiş; yüzlerce işçi-sendikacı 12 Mart 
mahkemelerinde yargılanmış, olayların ardından 5 bini 
aşkın işçi işten atılmıştı. İki yıl sonra ise Anayasa Mahke-
mesi söz konusu değişiklikleri iptal etmişti.

12 Mart Dönemi’nde sermaye çıkarları doğrultusunda 
yeterince düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 
1980 ekonomi kararlarının gerektirdiği 12 Eylül faşizmi 
ile yeniden biçimlendirilmiştir. Neoliberalizmin başlangıç 
dönemlerinde işçi sınıfı aleyhine yapılan düzenlemeler, 
AKP iktidarı tarafından 2003 yılından beri tepe noktaya 
vardırılmıştır. 2003 yılındaki İş Yasası değişikliği ile başla-
yan, torba yasalarla süren onlarca değişiklik, emekçilerin 
ücretlerini, çalışma ve yaşam koşullarını olumsuz yönde 
etkilemiştir. AKP iktidarı döneminde taşeronlaştırma, 
esnek, güvencesiz istihdam biçimleri ve sendikasızlaşma 
yaygınlaşmış; işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri piya-
saya açılmış, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu 
denetiminin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme 
yapılmıştır. İktidar, işçi cinayetlerini meşrulaştıran dinci 

ve sermayeci bir yaklaşıma sahiptir. İktidar uygulamaları, 
yoğun emek sömürüsü yoluyla sermaye güçlerinin azami 
kârını garantiye almaya yöneliktir.

Ancak son yıllarda işçi sınıfının bu yoğun sömürü ve 
baskı ortamına karşı tepkileri de gelişmiş; büyük Tekel 
Direnişi’nin ardından THY, Togo, Şişecam, Yurtiçi Kar-
go, DHL, UPS, Cargill, Burger King, ATV-Sabah, Bilgi ve 
Koç Üniversiteleri, Brisa, Daiyang-SK, Renault, Deba, 
Legrand, PTT, Çaykur ve daha birçok işyerinde direniş-
ler olmuştur. İşçi hareketleri 2013 Haziran isyanından 
ivme alarak yayılmış; 2015‘te ise onlarca ilde MESS işve-
reni büyük sermaye güçlerine karşı metal ve otomotiv, 
Kayseri‘de mobilya, Bilecik‘te seramik, İzmir‘de petro-
kimya sektörlerinde büyük direnişler yaşanmış ve ka-
zanımlar da elde edilmiştir. Bu direnişler aynı zamanda 
sarı-gerici-faşist sendikacılığı teşhir ediyor, zayıflatıyor, 
sendikal hareketin krizine bir yanıt da oluşturuyor.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, 15-16 Hazi-
ran kalkışmasının 45. yılında, özellikle 2013 Haziran 
Direnişi’nden beri yaşanan büyük toplumsal uyanışı, aya-
ğa kalkışı ve işçi hareketlerini selamlamaktadır. Odamız 
ve Oda üyesi mühendisler, kardeşleri işçilerle dayanışma 
içindedir.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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SİVAS KATLİAMINI YAPAN GERİCİLİK HALA İŞBAŞINDADIR VE 
DURDURULMALIDIR

Sivas Katliamının 22. yıldönümü nedeniyle bir basın açıklaması yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile bir kez daha paylaştı.

 2 Temmuz 1993 tarihinde, Sivas‘ta Madımak 
Otelinde yakılarak katledilen toplumcu, yurt-
sever, aydınlanmacı yazar ve ozanlarımızı sev-
giyle, saygıyla anıyoruz.

16 Şubat 1969 tarihindeki Kanlı Pazar, 1 Ma-
yıs 1977 katliamı, Aralık 1978‘deki Maraş 
katliamı, Mayıs 1980‘deki Çorum katliamı, 
1993‘teki Sivas katliamının müsebbibi olan 
katliamcı, gerici faşist gelenek, ülkemizdeki 
ilerici, aydın kesimlere karşı tahammülsüzdür, 
toplumun aydınlanmasını istememektedir. 
Madımak‘taki canları yakan ve yaktıranlar, 
aydınlanma ve bilim düşmanı dogmatizmin 
karanlığının sürmesini isteyenlerdir. Orhan 
Yavuz‘dan Bedrettin Cömert‘e, Turan Dur-
sun ve Hrant Dink‘e kadar birçok demokrat 
insan bu nedenle katledilmiştir. Dinci-mez-
hepçi gericilik ile milliyetçilik, iç içe geçmiş bir 
şekilde sömürü zincirine, emperyalizme ve 
faşizme hizmet etmektedir.

22 yıl önce, Sivas‘ta aydın ve sanatçılarımıza 
kıyan gericilik, bugün de işbaşındadır. AKP 
iktidarı, gerici yobaz geleneğin yalan ve kış-
kırtmalarını en üst düzeyde uygulamaktadır. 
Mezhep farklılıkları düşmanlığa vardırılacak yöntem-
lerle körüklenmekte, mezhepçilik iç ve dış siyasetin 
olağan bir unsuru haline getirilmekte, ülkemizde ve 
bölgede tek bir mezhebin egemenliği için tehlikeli 
politikalar izlenmektedir. Bilindiği gibi iktidar, Suriye 
ve Irak‘taki iç savaşlara emperyalizmin yanında, mez-
hepçi bir yaklaşımla müdahil olmuştur. Şeriatçı yapılar 
ülkemizde ve bölgemizde güçlenmektedir.

Günümüz Türkiye‘sinde laiklik, toplumcu bir aydınlan-
ma savunusu, demokrasi, eşitlik ve özgürlük istemleri 
her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Geri-

cilik mutlaka durdurulmalı, tekrar iktidar olma kanalla-
rı tıkanmalı, emek ve demokrasi güçleri siyasal İslamcı, 
mezhepçi, savaş yanlısı politikalara dur demelidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Sivas katliamı-
nın 22. yılında gericiliği ve faşizmi lanetlemekte; ba-
ğımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye 
özlemini kamuoyu ile paylaşmaktadır.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı


