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15–16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİN 46. YILDÖNÜMÜNDE 
ÇALIŞANLARIN TEMEL HAKLARI VE KAZANIMLARININ YOK EDİLMESİNE 

KARŞI BİRLEŞİK BİR MÜCADELE GEREKLİDİR
15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi’nin 46. yıldönümü nedeniyle Oda Başkanımız Ali Ekber Çakar 14 Haziran 
2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

1970 yılında, İş Yasası ve Sendikalar Yasası‘nı yeniden 

düzenleyerek DİSK‘i, sendikal hakları ve temel işçi hak-

larını geriletmeye yönelik TBMM gündemine gelen yasa 

tasarısına karşı 15-16 Haziran günlerinde Kocaeli ve 

İstanbul‘da büyük bir işçi direnişi gerçekleşmişti. 168 fab-

rikadan 150 bin işçinin gerçekleştirdiği direnişe şiddetle 

müdahale edilmesi sonucu, üç işçi ve bir esnaf ölmüş, 

200‘den fazla işçi yaralanmış, sıkıyönetim ilan edilmişti. 

Olayların ardından yüzlerce işçi ve sendikacı 12 Mart sıkı-

yönetim mahkemelerinde yargılanmış, 5 binden fazla işçi 

işten atılmıştı. İki yıl sonra ise Anayasa Mahkemesi söz 

konusu değişiklikleri iptal etmişti.

12 Mart döneminde sermaye çıkarları doğrultusunda yeterin-

ce düzenlenemeyen çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonomi 

kararları ve 12 Eylül faşizmi tarafından yeniden biçimlendiril-

miştir. İşçi sınıfının aleyhine yapılan düzenlemeler, neoliberal 

dönemin başlarından bugünlere dek kesintisiz olarak uygu-

lanmıştır. Mevcut siyasi iktidar, 2003 yılından itibaren söz 

konusu emek düşmanı politikaları tepe noktaya vardırmıştır. 

İş Yasası değişikliği ile başlayan, torba yasalarla süren onlarca 

düzenleme emekçilerin ücretlerini, üretim-çalışma ve yaşam 

koşullarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bu iktidar dönemin-

de taşeronlaştırma, esnek-güvencesiz istihdam biçimleri ve 

sendikasızlaşma yaygınlaşmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hiz-

metleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve 

kamu denetiminin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme 

yapılmıştır. İktidar, işçi cinayetlerini meşrulaştıran dinci-ser-

mayeci bir yaklaşıma sahiptir. Yoğun emek sömürüsü yoluyla 

sermaye güçlerinin azami kârını güvenceye alan sermaye bi-

rikimi politikaları, emekçilerin aydınlanma kanallarını kapatan 

laiklik düşmanı uygulamalarla birlikte iktidar politikalarının ek-

senini oluşturmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bugünkü temel 

asgari istemler olan; esnek-güvencesiz, taşeron çalışma, 

kiralık işçilik vb. sömürü yoğun bütün istihdam biçim-

lerinin kaldırılması, kıdem tazminatları ve zorunlu bi-

reysel emeklilik sigortası girişimleri üzerinden emeklilik 

haklarına dokunulmaması istemlerini desteklemekte ve 

bu yönde birleşik bir mücadelenin gerekliliğine inan-

maktadır. Sendikal haklar, güvenceli çalışma, çalışma sa-

atlerinin azaltılması, insanca yaşam ve insanca emeklilik 

koşulları her çalışanın temel tarihsel haklarının başında 

gelmektedir.

Odamız, 15-16 Haziran direnişinin kalkışmasının 46. 

yılında, özellikle Tekel direnişi ile 2013 Haziran direni-

şinden beri yaşanan büyük toplumsal uyanışı ve emekçi 

direnişlerini selamlamaktadır. Odamız ve Oda üyesi mü-

hendisler, emek kardeşleri işçilerle dayanışma içindedir.

 Ali Ekber Çakar

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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kili kılınan TMMOB ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘nın 
görüşlerinin alınması suretiyle yabancıların çalışma izinle-
rinin gerekli belgeler eşliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı tarafından verilmesi mümkün olmaktaydı.

Yukarıda özetle aktardığımız yasal çerçeve 2007 yılından 
itibaren sürekli olarak tahrip edilmektedir. Anayasal daya-
naklar üzerinde kamusal hizmet ve kamusal denetim faali-
yetleri yürüten TMMOB‘nin (ve bağlı Odalarının) 62 yıllık, 
uygulama ve birikimi, bugün açık bir saldırı altındadır.

Şöyle ki, 23.05.2007 tarihinde TBMM‘de benimsenen fa-
kat 07.06.2007 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından Mec-
lise iade edilen 5665 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri 
Hakkında Kanun ile Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılması-
na İlişkin Kanun Tasarısıgirişiminden bu yana konu, yer-
li mühendis ve mimarların aleyhine bir yön kazanmıştır. 
Zira 05.02.2010 tarihli ve 5951 sayılı, Amme Alacaklarının 
Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişik-
lik Yapılmasına Dair Kanun adlı torba yasa ile, 4817 sayılı 
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Yasa‘nın 12. mad-
desi değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile 6235 sayılı TMMOB 
Kanunu‘nun 34. ve 35. maddeleri işlevsizleştirilmiş, mü-
hendis ve mimarların ülkemizdeki tanım ve işlevinin, ulus-
lararası tekeller lehine değiştirilmesi yönünde önemli bir 
adım atılmıştır.

Konu şimdi Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı ile sürmek-
tedir. Bakanlar Kurulu‘nun 22.06.2016 tarihli kararı üze-
rine Başbakan imzalı olarak 23.06.2016 tarihinde TBMM 
Başkanlığına iletilen Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, 
28.06.2016 tarihinde ilgili Meclis komisyonunda jet hızıy-
la aynen onaylamıştır. Tamamen uluslararası sermaye ve 
yerli işbirlikçileri lehine olan tasarı, ülkemiz ve birçok aka-
demik meslek disiplini ile birlikte yerli mühendis, mimar, 
şehir planlamacıları aleyhine birçok olumsuzluğu içermek-
te, TMMOB Yasası‘nda değişiklik yapılması öngörülmek-
tedir. Tasarının yasalaşması durumunda:

Yabancı sermaye lehine yapılan önceki bütün yasaların 
mantığı doğrultusunda bir düzenleme daha yapılmış ola-
caktır.

Ülkemiz mühendis, mimar, şehir planlamacıları, kendi ül-
kelerinde mülteci ve ikinci derecede ucuz bir işgücü konu-
muna düşürülecektir.

Yabancıya bağımsız çalışma izni verilecek, yurttaşlarımızın 
serbest çalışma hakkı ellerinden alınarak yabancıların ya-
nında düşük ücretli çalışan konumuna getirilecektir.

Rekabet ve haksız rekabet, yabancı çalışanlar lehine ola-
caktır.

Mühendis, mimar, şehir planlamacısı işsizliği artacaktır.

Akademik ve mesleki yeterliliğini kanıtlamayan, diploma 
denkliği aranmayan yabancı çalışanlar "nitelikli işgücü" sayı-
lacak, kanıtlayan yurttaşlarımız ise "ara eleman" konumuna 
indirgenecektir.

Başka ülkelerin teknik elemanları hiçbir denetim ve kont-
role tabi olmaksızın, "beyana dayalı" olarak ülkemizde 
meslek icra edeceklerdir.

Yabancı çalışanlar ülkemize gelmeden, uzaktan ve vergi 
ödemeksizin çalışabilecek; ülkeye gelenler ise çalışma ve 
ikamet izni almaktan muaf tutulacaktır.

Uluslararası hukukta yer alan "karşılılık ilkesi" uluslararası 
sermaye güçleri lehine yok hükmünde sayılacaktır.

Siyasi iktidar bu tasarı ile 1938 ve 1954‘te o dönemin par-
lamenterlerinin ortak iradesi ile çıkarılmış ve bu coğrafya-
nın çalışanlarının hak, hukuk ve çalışma özgürlüklerini gü-
vence altına alan bir çerçeveyi adım adım yok etmektedir.

Bu olumsuzluklar karşısında gerçekte yapılması gereken 
şunlardır:

Yabancı mühendis mimarlardan istenecek koşulları or-
tadan kaldırmaktan vazgeçilmeli, ülkemiz mühendis ve 
mimarlarında aranan koşulların yabancı mühendis-mimar-
lardan da isteyecek düzenlemeler yapılmalı; TMMOB ve 
bağlı Odaları, kamu yararını sağlayıcı düzenlemeleri yapan 
ve her aşamada başvurulacak bir kurum olarak değerlen-
dirilmelidir.

Çevreden inşaata, gıdadan kimyaya, madencilik ve enerji-
den sanayi ve ekonominin bütününe ilişkin meslek-uzman-
lık alanları bulunan TMMOB ve bağlı odalarının yetkilerini, 
ülkemiz ve mühendislik-mimarlık birikimimiz aleyhine 
yeniden düzenlemeyi öngören tasarı Meclis gündeminden 
çekilmelidir.

Bilinmelidir ki, kendi ülkesinde yabancı konumuna getirilen 
mühendis, mimar ve şehir planlamacıları, yurttaşlık ve mes-
lek haklarını elinden almak isteyenlere "dur!" diyecektir.

Mühendisini, mimarını, şehir plancısını gözden çıkaranlar 
bilmeliler ki, bu ülkenin mühendis, mimar, şehir planlama-
cıları da kendilerini gözden çıkaracaktır.

Üyelerimizi, halkımızı ve kamuoyunu bu konuda duyarlılı-
ğa ve dayanışmaya davet ediyor; bu vesileyle bayramlarını 
kutluyor, huzur ve refah içinde bayramlar diliyoruz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TERÖRÜ LANETLİYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar İstanbul Atatürk Havalimanı`nda yaşanan katliama ilişkin 
29 Haziran 2016 tarihinde “Terörü Lanetliyoruz” başlıklı yazılı açıklama yaptı.

Dün akşam İstanbul Atatürk Havalimanı’nda yine bir 
terör eylemi ve yine bir katliam yaşandı. Şu ana kadar 
açıklanan resmi bilgilere göre 36 insanımız yaşamını 
kaybetmiş, 147 insanımız yaralanmıştır. Yaşamlarını 
kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, bü-
tün yaralılara acil şifalar diliyor, duyarlı kamuoyunun 
acılarını paylaşıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, insa-
nımızı ve ülkemizi hedef alan bu terör eylemini de 
nefretle kınıyor, lanetliyoruz. 

Türkiye, ne yazık ki, Gezi Parkı Direnişi ve son bir 
yıldan bu yana katliamlar ülkesi haline getirilmiş-
tir. İstanbul`daki bu sonuncu olayın, bir yıl içindeki 
onuncu toplu katliam olması düşündürücüdür.  

Ülkeyi yönetenler, çok açık ki halkımızın ve ülkemizi 
ziyaret edenlerin esenlik ve can güvenliğini sağlaya-
mamaktadır. Halkın can güvenliğini sağlamanın yolu, 
yaşamlarını kaybeden insanlar için taziye mesajları 
yayınlamak, yaralılara şifa dilemek, basmakalıp de-

meçler vermek ve cenaze törenlerinde boy göster-
mek değildir.

Türkiye`yi ve bölgeyi bir savaş alanı olarak görmek, 
mezhepçi politikalar izlemek, şeriatçı terör örgütleri 
arasında "iyi-kötü" ayrımı yapmak doğru bir politika 
ve çıkar yol değildir. Ölümlerin olmadığı, hiç kimse-
nin burnunun kanamadığı bir ülkede yaşamak hepi-
mizin hakkıdır ve bu husus siyasi iktidarın sorumlu-
lukları arasındadır.

Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyo-
na esir edecek, insana değer vermeyen, Türkiye`yi 
daha büyük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir 
gidiş söz konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, eme-
ğin, insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir.

Odamız, teröre, kan sevicilerine, emek, demokrasi, 
laiklik ve barış düşmanlarına karşı mücadeleye karar-
lılıkla devam edecektir.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

KENDİ ÜLKEMİZDE MÜLTECİ OLMAYACAK, MESLEĞİMİZ VE YASAMIZA 
SAHİP ÇIKACAĞIZ

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 4 Temmuz 2016 tarihinde Uluslararası İşgücü Kanun Tasa-
rısı üzerine bir açıklama yaptı.

Lisans Eğitimine Dayalı Meslek Alanları ile TMMOB Yasası'nda Değişiklik Öngören "Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı" TBMM'den Geri Çekilmelidir

Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık unvanlarının kullanıl-
ması hakkındaki uygulamalar, 1938 tarihli 3458 sayılı Mü-
hendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun, 1954 tarihli 6235 
sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve 
Anayasa‘nın 135. maddesine dayanmaktadır.

Yabancı mühendis ve mimarların ülkemizde çalışma ko-
şulları ise 06.03.2003 tarihinde Resmi Gazete‘de yayım-
lanarak yürürlüğe giren 4817 sayılı Yabancıların Çalışma 
İzinleri Hakkında Yasa ile belirlenmişti. Bu yasa ülkemizde 
çalışacak yabancı mühendis, mimarların çalışma izinlerini 

ve çalışma koşullarını düzenlemekte; yetkilendirdiği ku-
rumlar vasıtasıyla yabancı çalışanların takibinin yapılmasını 
sağlayan önemli bir düzenleme idi. Bu yasa ile ülkemizde 
unvanlarını kullanacak yabancı mühendis ve mimarların fa-
aliyetleri, yürürlükteki 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık 
Hakkındaki Kanun ve 6235 sayılı TMMOB Kanunu‘nun il-
gili maddeleri ile uyumlu kılınmakta idi. Böylece 4817 sayılı 
Yasa’dan önce yabancıların çalışması ile ilgili olarak kurum-
lar arasında yaşanan yetki sıkıntısı ve karmaşa giderilmiş, 
uygulama bir standarda oturtulmuştu. Bu çerçevede, yet-
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  DEMOKRASİYİ BÜTÜN ANTİDEMOKRATİK GÜÇLERE KARŞI 
KARARLILIKLA SAVUNACAĞIZ

Oda Başkanı Ali Ekber Çakar, 15 Temmuz Darbe Girişimine karşı 18 Temmuz 2016 tarihinde bir basın açık-
laması yaptı.

Demokrasiyi ihlal eden, sömürü ve zulüm düzenini savunan 
güçler arası iktidar kavgası sonucunda Türkiye bir kez daha 
bir darbe girişimi yaşadı. Bu durum, Erdoğan-AKP rejiminin 
ülkemizi sürüklediği demokrasi dışı ortamın bariz bir sonu-
cudur.

Açık ki çatışmanın tarafları demokrasi dışı yollarda mutabık-
tırlar. Mevcut durumun müsebbibi, iktidar ve eski koalisyon 
ortaklarıdır. Bu güçler şu anki rejimin yollarına birlikte taş-
lar döşediler ve el birliği ile ülkemizi mahvettiler.

Darbe girişiminin ardından camilerden okunan, medyadan 
yayılan ve telefonlara gönderilen mesajlarla adeta cihat çağ-
rıları yapılmaktadır. Türkiye, mevcut durumu derinleştire-
cek, açık bir diktatörlüğe vardırılmak istenen yeni bir kaotik 
sürece girmiştir. Bu süreçten arzulanan açık bir diktatörlük, 
açık faşizm ve başkanlık rejimidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak belirtmek iste-
riz ki, bu yönelimi durduracak tek güç, halkın, gerçek de-
mokrasi güçlerinin birleşik muhalefetidir.

Ülkemizin mahvedilmesine karşı, eşitlikçi, özgürlükçü, de-
mokratik, laik, barıştan yana güçlerin birleşik iradelerini 
ortaya koymanın tam zamanıdır. Biz bu yönde çaba sarf 
edecek, halkımızın demokrasi istem ve özleminin darbe ve 
diktatörlük soslu demokrasi aldatmacaları ile yok edilmesi-
ne izin vermeyeceğiz. Bütün antidemokratik güçlere karşı 
demokrasiyi kararlılıkla savunacağız. Demokratik kamuoyu 
bu tehlikeli gidişe bir dur demeli, bir son vermeli, geleceği-
mizi kendi ellerine almalıdır.

Ne darbe ne dikta, yaşasın bağımsız demokratik Türkiye.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TMMOB'ye bağlı odaların üyeleri ve yakınları 1 Temmuz - 30 Eylül 2016 
tarihlerinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
konaklayabilecek. TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi’nde kahvaltı dahil olmak üzere günlük tek kişilik odada 40 TL, iki 
kişilik odada 60 TL.  katılım payıyla konaklama yapılabilecek.
TMMOB’ye bağlı odaların ve üyelerin katkılarıyla oluşturulan ve öğrenim 
döneminde TMMOB üyelerinin çocukları ile mühendislik, mimarlık ve 
şehir plancılığı öğrencilerinin konakladığı tesiste yaz döneminde üyeler 
ve yakınlarının konaklamasına imkân tanınacak.

İletişim:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

Ulaşım:
Kızılay'dan 220, 221, 297 numaralı otobüslerle Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü durağında;
Ulus Hacettepe Köprüsü altından Batıkent dolmuşlarıyla Ankara İl Sağlık 
Müdürlüğü durağında;
Metroyla Macunköy durağında inerek

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi'ne ulaşabilirsiniz.

ÜYELERİMİZE VE YAKINLARINA YAZ DÖNEMİNDE TEOMAN ÖZTÜRK 
ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ’NDE KONAKLAMA İMKÂNI…

SİVAS KATLİAMINI YAPAN GERİCİLİK HEDEF BÜYÜTMÜŞ VE MESAFE KAT 
ETMİŞ DURUMDADIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, Sivas katliamının 23. yılı nedeniyle 1 Temmuz 2016 tarihinde 
bir açıklama yayımlayarak, gericiliği ve faşizmi lanetledi ve bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, başka bir 
Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaştı.

2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas‘ta Madımak Ote-

linde yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, 

yurtsever yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla 

anıyoruz.

Madımak’ta o canlarımızı, yakan ve yaktıranlar, 

aydınlanma ve bilim düşmanı karanlığının, dog-

matizmin sürmesini isteyenlerdir. Dinci-mezhepçi 

gericilik ile milliyetçilik, sömürü-baskı zincirine, 

emperyalizme ve faşizme hizmet etmektedir.

Şubat 1969 Kanlı Pazar, 1977 1 Mayıs, Aralık 1978 

Maraş, Mayıs-Temmuz 1980 Çorum ve 2 Tem-

muz 1993 Sivas katliamlarını yapan gerici faşist 

gelenek, ülkemizdeki ilerici, aydın kesimlere kar-

şı hep tahammülsüz olmuştur. Orhan Yavuz‘dan 

Bedrettin Cömert‘e, Turan Dursun ve Hrant 

Dink‘e kadar birçok demokrat insan bu nedenle 

katledilmiştir.

23 yıl önce Sivas‘ta aydın ve sanatçılarımıza kıyan 

gerici faşist güçler, bugün de işbaşında, hedef bü-

yütmüş, mesafe kat etmiş durumdadır. Cumhuri-

yet, demokrasi, laiklik ve emekçi halk bugün çok 

yönlü ve şiddetli bir saldırı altındadır. Dinselleştirme, 

eğitimde, kamusal, toplumsal yaşamda, mezhepçi bir 

tarzda hâkim kılınmaktadır. Din, mezhep, inanma-inan-

mama farklılıkları, düşmanlık ve çatışma tohumları ek-

meye varacak tarzda kullanılmaktadır. Mezhepçilik, iç ve 

dış siyasette özel bir yere sahip olmuştur. Emperyalizmin 

ve yerli gericiliğin kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu 

katliamlarla ülkemizi kana bulamaktadır.

Günümüz Türkiye‘sinde bağımsızlık, laiklik, aydınlanma, 

demokrasi, eşitlik ve özgürlük istemleri her zamankinden 

daha fazla önem taşımaktadır. Bu istemler için mücade-

le, Gezi direnişinden beri emekçiler, kadınlar, gençler, 

liseliler, halktan yana bütün ilerici güçler tarafından geri 

adım atmaksızın sürdürülmektedir. Odamız, Sivas katlia-

mının 23. yılında, bu mücadelelerle dayanışma içindedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, gericiliği ve 

faşizmi lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür, demokratik, laik, 

başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

 Ali Ekber Çakar

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı


