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Bilindiği üzere son zamanlarda çocuk istismarı, tecavüzü 
ve tecavüz sonrası cinayetlerinde belirgin bir artış gözlen-
mektedir. Ensar Vakfı ve Kaimder‘e bağlı ev ve yurtlarda 
bir öğretmenin 45 çocuğa defalarca tecavüz etmesini, 
bir bakan, “bir kere”lik bir olay diye hafifletmeye çalıştı. 
Geçen hafta Kocaeli‘nde tecavüz edilen 3 yaşındaki Arda 
bebek öldü, Şanlıurfa‘da tecavüz edilen bir çocuk intihar 
etti. Bunlar bir buzdağının yalnızca yüzeye çıkmış halidir. 
Ülkemizi yönetenlerse “bir kere”lere, kendilerine bağlı 
vakıf vb. kuruluşlar ile tarikat ağlarını aklamaya, yayın ya-
saklarına, ilgili gensoru önergesinin reddedilmesine, te-
cavüz edilenleri değil tecavüzcüleri gözeten ibretlik yargı 
kararlarına ve çocuk istismarlarını, ensest ilişkileri örten 
“kutsal aile kurumu”na sığınmayı yeğliyorlar.

Duyarlı bütün yurttaşlar, meslek, kitle örgütleri gibi 
Odamız da, bu asla “bir kere”den ibaret olmayan olaylar 
zincirini, onun arkasındaki istismarcı dinci siyasal gerici 
zihniyeti ve konuyu örtbas etmeye çalışanları nefretle kı-
namaktadır.

Söz konusu vakıf dâhil iktidarın “sivil toplum örgütü” ko-
numundaki yandaş kuruluşlarına kamu arazileri ve bina-
larının tahsis edilmesi, bu gerici kuruluşların Milli Eğitim 
Bakanlığına bağlı okullarda çalışma yapmalarına olanak 
tanınması yaygın bir uygulamadır. Çocuk istismarının 

ÇOCUKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ, ENSAR DAVASININ 
TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

Ensar Vakfı ve Kaimder’e bağlı ev ve yurtlarda bir öğretmenin 45 çocuğa defalarca tecavüz etmesi ile ilgili 20 
Nisan 2016 tarihinde görülecek dava öncesi Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar bir açıklama yaptı.

özellikle laiklik karşıtı gerici kesimde yoğunlaşması, eği-
tim-öğretim dâhil olmak üzere gerçekleştirilen neolibe-
ral dönüşümün, sosyal devletin tasfiyesinin, din şemsiyesi 
altındaki görünür yüzleridir.

4+4+4 gerici eğitim sistemi, okulların İmam Hatipleş-
tirilmesi, ortaöğretimde türbanın serbestleştirilmesi, 
çocuk işçilik, özellikle kız çocuklarının evlendirilmesinin 
teşviki ve çocuk tecavüzleri, övünülen “yeni Türkiye”nin 
can yakıcı, iç acıtıcı gerçekleridir.

Ensar Vakfı adında simgeleşen tecavüz olayları, gizlene-
meyecek bir yargı davasına dönüşmüş durumdadır. Ço-
cuklarımızı gericiliğin karanlığına teslim etmeyecek, on-
lara sahip çıkacak, yarın başlayacak olan Ensar davasını 
takip edeceğiz.

Odamız, gözbebeğimiz olan çocuklarımızın eğitsel, cin-
sel, bedensel, ruhsal, yaşamsal ve dinsel baskı altına alına-
rak köleleştirilmesinin, vakıf ve tarikatlar, İmam Hatipler 
ve “Milli Eğitimin” iç içe geçirilmesinin panzehirinin bilim, 
aydınlanma, laiklik ve parasız kamusal eğitim ve parasız 
kamusal barınma olduğuna inanmaktadır.

 Ali Ekber Çakar

           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

İSTANBUL KATLİAMINI NEFRETLE KINIYOR, LANETLİYORUZ
İstanbul katliamına ilişkin Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 21 Mart 2016 tarihinde yazılı bir 
açıklama yaptı.

“Katliamlar ülkesine” dönen ülkemizde bu kez 19 Mart 2016 Cumartesi günü İstanbul‘da İstiklal Caddesi 
üzerinde bir katliam yapıldı. Başka ülkelerin yurttaşı olan 4 insan yaşamını kaybetti, aralarında çocukların 
da olduğu onlarca insan yaralandı. İnsana, yaşama, demokrasiye, laikliğe düşman güçlerin yaptığı bu katliamı 
nefretle kınıyor, lanetliyor; halkların başı sağ olsun diyor, yaralılara ivedi şifalar diliyoruz.

Ülkemizi yönetenlerin ve “teröre alışmalıyız” diyenlerin aksine; teröre, katliamlara, demokrasi düşmanlığına, 
gericiliğe, faşizme, emperyalizmin oyunlarına ve ülkemizin mahvedilmesine alışmayacağız, teslim olmayaca-
ğız, susmayacağız diyoruz. Katliamları ve yaşamlarını kaybedenleri unutmayacak, unutturmayacağız.

Tekrar belirtmek istiyoruz; halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona esir edecek, insana değer 
vermeyen, Türkiye‘yi daha büyük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Bu gidişe 
bir son verilmeli, barışın, emeğin, insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir.

  Ali Ekber Çakar

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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İŞSİZLİKLE MÜCADELE, İSTİHDAMSIZ EKONOMİ 
POLİTİKALARINI REDDETMEKLE OLANAKLIDIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 31 Mart 2016 tarihinde 2015 yılı resmi işsizlik rakamları üzerine 
yazılı bir basın açıklaması yaptı.

2015 yılı resmi işsizlik oranı ‘psikolojik sınır‘ olarak da 
adlandırılabilinen yüzde 10 seviyesini aşmıştır. Gençler 
arasında işsizlik oranı yüzde 18,5‘e dayanırken, genç ka-
dınlardaki işsizlik oranı yüzde 22‘leri buldu. Ne iş ne de 
eğitim sürecine katılamayan gençlerin oranı ise yüzde 
31,6 ile, yüzde 15 olan OECD ortalamasının oldukça 
üzerinde kalırken, ülkemiz gencinden yaşlısına eğitim, 
çalışma ve emeklilik haklarının yok sayıldığı bir ülke ha-
line getirildi.

Odamız tarafından yayınlanan ve ekonomide inşa edilen 
yapısal işsizlik sorununa ışık tutmayı amaçlayan birçok 
çalışmada, daha yüksek bir işsizliğin kapıda olduğu defa-
larca belirtilmişti. Ortalaması yüzde 3‘te kalan ve düşük 
büyüme dönemi olarak adlandırılabilecek 2012-2014 
döneminin ardından yeniden tırmanışa geçen işsizliğin, 
öncelikli olarak, geçmiş büyüme hızları ile yarattığı is-
tihdam imkanları arasındaki uyumsuzluk nedeniyle, sa-
nayide işsizlik artışı gözleneceğine dair birçok uyarıda 
bulunmuştuk. Nitekim kamuoyundaki tartışma ve ta-
leplere karşı kulağı sağırlaşmış AKP iktidarının çarpık 
ekonomi politikalarındaki ısrarı sonucunda bugün resmi 
işsiz sayısı 3 milyon 204 bine ulaşmış durumdadır.

İşsizliğin sanayi iş kolundaki gidişatı ise kaygı vericidir. 
Yüksek seviyede bir işsizlik, sanayide yerleşik bir hale 

gelmiştir. Bu sorunun en temel kaynağı işgücünün üre-
tim sürecinde tasarruf kaleminden ibaret görülmesidir. 
Yüksek derecede dışa bağımlı Türkiye ekonomisinde 
TL‘nin dolar karşısındaki değer kaybının sürmesi, itha-
lata bağımlı olan üretimin maliyetlerini artırmakta, bu 
maliyetlerin kârlar üzerindeki olumsuz etkisi, emek 
maliyetlerini daha da aşağı çekmek suretiyle giderilmek-
tedir. Nitekim yakın zamanda sanayi işverenlerinin is-
tihdamda daha kolay bir azaltmaya yani iştn çıkarmalara 
gitmeye hazırlandıkları, kıdem tazminatı yükünü hafif-
leştirecek düzenlemeler yapılmasına yönelik ısrarların-
dan anlaşılabilir.

Artan işsizlik, AKP rejiminde hem geliri olmayanların 
sayısındaki artış, hem üretim ve asgari tüketimden dış-
lanan kesimlerin genişleyen nicel boyutu, hem de bü-
yüyen işsizliğin daha güçlü bir tehdide dönüştürülerek 
güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimlerinin bir ikna aracı 
haline getirilmesi gibi pek çok açıdan bütünlüklü olarak 
incelenmelidir. Aksi halde salt rakamlara indirgenmiş, 
siyaset ve ekonomi politikalarıyla dışsal birer parametre 
olarak toplumsal yaşama yabancı bir öğe gibi gösteril-
meye devam edecektir.

Tüm işçi ve emekçilerin, emeğiyle geçinen tüm çalı-
şanların bu dönemde ‘güvenceli çalışma hakkı‘ talebi 
etrafında bir araya gelerek işsizliğe, çalışma rejiminin 
kuralsızlaştırılmasına, modern köle pazarlarının inşasına, 
kiralık işçiliğe karşı mücadeleyi yükseltmeleri sorunun 
tek çözümü olarak karşımızdadır. Sanayide atıl görünen 
işgücünü tasfiye etmek yerine, sanayide kapasite kulla-
nımını daha da yükseltecek, yeni yatırımlarla atıl işgücü-
nü kullanacak, sanayi odaklı bir büyüme paradigmasının 
mümkün olduğu da tüm yetkililere ayrıca hatırlatılma-
lıdır.

 Ali Ekber Çakar

           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı


