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ANKARA KATLİAMINI NEFRETLE KINIYOR, LANETLİYORUZ
Oda Yönetim Kurulu, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara Kızılay’da gerçekleştirilen ve 37 yurttaşımızın ölümü-
ne neden olan saldırıyı yaptığı açıklama ile kınadı.

Ankara‘da yine bir bombalı eylem sonucunda, ilk açık-
lamalara göre 37 yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiş, 
100‘den fazla yurttaşımız da yaralanmıştır. Yaşamlarını 
kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, bütün 
yaralılara acil şifalar diliyoruz. TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası olarak bu terör eylemini de nefretle kınıyor, 
lanetliyoruz.

Unutmamak gerekiyor, Gezi Parkı Direnişi, 7 Haziran 
seçimleri ve son olarak 1 Kasım seçimlerinden bu yana 
Türkiye adeta “katliamlar ülkesi” haline getirilmiştir. Bu 
sonuncusu, başkent Ankara‘da beş ay içinde gerçekle-
şen üçüncü katliamdır. Ülkeyi yönetenler, ülke içinde ve 
Suriye‘de savaş politikalarında ısrar etmekte, halkın esen-
liğini ve can güvenliğini sağlayamamaktadır. Yaşamlarını 
kaybeden yurttaşlarımız için taziye mesajları yayınlamak, 
yaralılara şifa dilemek ve basmakalıp demeçlerle bir ülke 
yönetilemez. Türkiye‘yi bir savaş alanı olarak görmek, 
terörden medet ummak, halklar arası düşmanlıklar ya-

ratmak ve milliyetçiliği pekiştirmek asla benimsenemez. 
Terör nereden, kimden gelirse gelsin terördür, benim-
senemez. Ölümlerin olmadığı, hiç kimsenin burnunun 
kanamadığı bir ülkede yaşamak, bütün yurttaşlarımızın, 
hepimizin hakkıdır ve bu husus siyasi iktidarın sorumlu-
lukları arasındadır.

Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona 
esir edecek, insana değer vermeyen, Türkiye‘yi daha bü-
yük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidiş söz 
konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, barışın, emeğin, 
insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir. Türkiye halk-
ları, emek ve demokrasi güçleri bu gidişe bir son verecek 
duyarlılık ve refleksleri göstermelidir. Odamız, teröre, 
kan sevicilerine, emek, barış, demokrasi, laiklik düşman-
larına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

                     TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 Yönetim Kurulu

ANKARA`DAKİ TERÖR SALDIRISINI NEFRETLE KINIYORUZ
17 Şubat 2016 tarihinde Ankara`da gerçekleştirilen bombalı saldırı ile ilgili olarak Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar bir açıklama yayınladı.

Dün Ankara‘da bombalı bir aracın patlatılması sonucu, 
ilk açıklamalara göre çoğu askeri ve sivil personel olmak 
üzere 28 yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiş, 61 yurttaşı-
mız yaralanmıştır. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
örgütlülüğü olarak yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın 
aileleri ve yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılara acil şifa-
lar diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

Daha önce defalarca belirttiğimiz üzere, Gezi Parkı Di-
renişi ve 7 Haziran seçimlerinden bu yana, ülkemizi kan 
gölüne çeviren; dozu, şiddeti ve etkileri giderek artan 
bir süreç yaşanmaktadır. Uludere, Reyhanlı, Diyarbakır, 
Suruç, Ankara, İstanbul Sultanahmet ve en son dün ger-
çekleşen katliam, ülkemizin her köşesinin açık bir şiddet-
terör alanı haline getirildiğini göstermiştir. Bütün bu kanlı 
sürecin oluşum ve gelişimi izlenen iç ve dış siyasetle doğ-

rudan bağlantılıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, insana, ül-
kemize, halkımıza düşman güçlerin yaptığı bu katliamı da 
nefretle kınıyoruz. Ülkemizde, bölgemizde ve dünyada 
barış şarttır. Ülkemiz, emperyalizmin ve bölgesel işbirlik-
çilerinin pis oyun alanından, etnik düşmanlık ve mezhep-
çiliğin yıkıcı ortamından mutlaka çıkmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, teröre, kan sevi-
cilerine, savaş yanlılarına, emek, barış, demokrasi, laiklik 
düşmanlarına karşı mücadeleye kararlılıkla devam ede-
cektir.

 Ali Ekber Çakar

           TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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8 Mart‘ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan 
edilmesi, 1857 yılında New York‘ta tekstil işkolundaki 
kadın işçilerin düşük ücretlere ve insanlık dışı çalışma 
koşullarına karşı yaptıkları grevde 129 kadın işçinin kat-
ledilmesine dayanıyor. Ancak o tarihten bugünlere dek 
eşit oy hakkı vb. bütün gelişmelere karşın, bugün tarihin 
hem en ilkel hem de en gelişkin sömürü ve baskı biçimle-
ri sürüyor. Kadınların her alandaki gerçek eşitlik istem ve 
mücadeleleri bu nedenle sürüyor, sürecek.

Anayasa‘da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi dü-
şünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denmesine 
karşın gerçeğin farklı olduğunu, kadınlar üzerindeki baskı 
ve sömürünün, düzenin ve gericiliğin temel dayanakla-
rı arasında olduğunu biliyoruz. Aile, eğitim, çalışma ya-
şamı, istihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça 
görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında giderek art-
mıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşa-
ğılanmalar, günlük yaşamda her yerde ve mevzuatlarda 
sürmektedir. AKP iktidarında kadın cinayetlerinde 14 kat 
artış olması tesadüfî değildir. Zira bugün ülkemizi yöne-
ten iktidar, laiklik karşıtıdır, dinsel bir toplum kurgusuna 
sahiptir, kadın-erkek eşitliğine inanmamaktadır. Hemen 
her vesileyle kadınların bedenleri ve varlıkları üzerinde 

8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN! 
MMO OLARAK KADINLARIN HAKLI İSYANININ YANINDAYIZ, 8 MART 

ETKİNLİKLERİNİN YASAKLANMASINI PROTESTO EDİYORUZ

baskı ve “sahiplik” mekanizmaları oluşturmaya çalışmak-
tadır. Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” söylemi, 4+4+4 
gerici eğitim sistemi, “kürtajın vatana ihanet olduğu” vb. 
söylem ve uygulamalar, sermaye çıkarları ile gericiliğin 
ideolojik-kültürel, siyasal dünyasının nasıl uyuştuğunu 
göstermektedir.

Odamız, bu sorunların köktenci bir tarzda aşılması ge-
rektiğine inanmaktadır. Dünyayı, yaşamı ve aklı erkekler 
ile birlikte anlamlandıran kadınların yaşadığı çok yönlü 
sorunları tarihselliği ve güncelliği içinde toplum bilincine 
çıkararak özenli davranmak ve gerçek çözümlerine yö-
nelmek gerekiyor. Mevcut koşullarda hem reformlar/iyi-
leştirmeler yapılmasını sağlamak hem de nihai çözümlere 
yönelik toplumsal bilinç oluşturmak durumundayız. İş ya-
saları, ceza yasaları ve işyerlerine, ilköğretimden yüksek 
öğrenime, siyasal yaşama, toplumsal yaşam ve törelere 
dek köktenci, bütünlüklü adımlar atılması gerekiyor. Ça-
balarımızın böylesi bir bütünsellik içinde anlamlanacağı 
bir tarihsel dönüşüm için, kadın-erkek hep birlikte müca-
dele etmek durumundayız. Biz bu tarihsel gerekliliğe ve 
kadın-erkek eşitliğine inanıyoruz. Kadınlara yönelik artan 
sömürü, baskı ve şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. Bu vesiley-
le 6 Mart Pazar günü birçok kentte kadınların demokra-
tik eylemlerini engelleyen antidemokratik yasaklamaları 

protesto ediyoruz.

Kapitalizme, erkek egemenliğine, toplumsal cin-
siyet eşitsizliklerine, kadınlar üzerindeki bütün 
şiddet biçimlerine, gericiliğe, sömürüye, güven-
cesizliğe karşı kadınların haklı isyanını destekli-
yor, selamlıyoruz. Başta kadın üyelerimiz olmak 
üzere bütün kadınların 8 Mart‘ı kutlu olsun, he-
pimizin mücadele günü olsun diyor, her türlü is-
tismar, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybe-
den kadınları ve bütün Özgecan‘larımızı saygıyla 
anıyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu
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2016 BÜTÇESİ HUKUKSUZLUĞUN, YOKSULLUĞUN, 
DİNSELLEŞTİRMENİN VE SAVAŞIN BÜTÇESİDİR

Oda Yönetim Kurulu, 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu üzerine 11 Mart 2016 tarihinde bir basın açıklaması 
yaptı.

1 Kasım erken genel seçimleri nedeniyle olağan süresi içeri-
sinde görüşülememiş olan 2016 Yılı Merkezi Bütçe Kanunu 
Tasarısının görüşmeleri tamamlanmış ve yasalaşmıştır. Mer-
kezi bütçeler, hazırlama dönemleri ve işlevi açısından ekono-
mik, toplumsal, siyasal yaşamda oldukça önemli bir yer tut-
maktadır. Oluşturulması ve gelir-gider planlaması, bütünü ile 
hükümetlerin sınıfsal tercihlerinin bir yansıması olan bütçenin 
belirlendiği süreçlerde, kamu adına yapılacak harcamaların 
hangi alanlara yöneleceğinin ve finansmanının kimlerden sağ-
lanacağının kararları, bu tercihin bir yansımasını oluşturmak-
tadır.

Bu kapsamda her yıl olduğu gibi 2016 yılı bütçesinin oluşum 
süreci ve yapısı, ülkemizi ekonomik, sosyal ve siyasi alanda 
karanlığa sürükleyen AKP politikalarından bağımsız değildir, 
demokratik hak ve özgürlükler konusunda hükümetin duru-
şunu bir kez daha ortaya koymaktadır.

Öncelikle demokratik bir katılımdan uzak hazırlanan ve Sayış-
tay denetimini yok sayan bütçe, işçinin, emekçinin, köylünün, 
emeklinin, yoksulun, kadının, çocuğun, gencin, bir bütün ola-
rak toplumsal alanın büyük bir bölümünün dışlandığı bir büt-
çedir. Kısaca 2016 yılı bütçesi halkın bütçesi değildir. Kamu 
gider ve gelirlerinin belirlenmesinde halkın söz sahibi olması 
anlamına gelen ve evrensel yasalarla korunan bütçe hakkı yine 
yok sayılmaktadır.

Önceki bütçeler gibi 2016 yılı bütçesinin ana kaynağı vergi ge-
lirleridir. Dolaylı ve doğrudan vergiler kanalıyla tüm işçiler ve 
emekçiler bütçenin gelirini sırtlamaktadırlar. Vergi gelirlerinin 
yüzde 70‘i dolaylı vergilerden, kalanı da yine büyük bölümü-
nün emekçilerin maaşlarından, ücretlerinden elde edilen gelir 
vergisinden oluşmaktadır. AKP hükümeti 2016 yılında dolaylı 
vergi gelirini geçen yıla göre 72,2 milyar lira artırarak 351,5 
milyar liraya yükseltmeyi hedeflemekte, toplam vergi hedefi 
ise 504,5 milyar liraya ulaşmaktadır. Gıda ve enerji fiyatlarının 
tüm dünyanın aksine Türkiye‘de arttığı göz önünde bulundu-
rulursa bu hedefin nasıl tutturulacağı sorusuna AKP iktidarının 
cevabı akaryakıt, otomotiv, iletişim, tütün ve alkollü içecek 
vergilerine yapılan zamlar olmaktadır. Dolaylı vergi kaynaklı 
bütçe gelirleri hasılatının hedeflendiği gibi elde edilmesi için 
tüketim borçlanma kanalıyla kamçılanmakta, fiyatlara yapılan 
zamlarla halkın cebinden daha yüksek vergiler elde edilmek-
tedir.

2016 yılı bütçesinin harcama ve dağılım kısmı da finansmanı ka-
dar sıkıntılıdır. Giderler dağılımı her yıl benzer bütçe paylaşım 
tarzlarına uyumlu olarak bu yıl da Saray politikalarına kaynak 

oluşturacak şekilde hazırlanmaktadır. Çalışma Bakanlığı‘nın 
alacağı bütçe payı düşürülmüş, MİT ve Diyanet‘in payları ar-
tırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı bütçesindeki artış yüzde 9, MİT 
bütçesindeki artış yüzde 47‘dir. Savunma ve güvenlik bütçe-
sinde 11 milyar TL‘lik artış öngörülerek, geçen yıla göre yüzde 
20 gibi yüksek bir oranda artırılması ve toplamda 62 milyar 
300 milyon TL‘yi bulması, 2016 bütçesinin aynı zamanda yeni 
bir savaş bütçesi olarak oluşturulduğunu göstermektedir. Üs-
telik bu rakamlara Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığa bağlı 
örtülü ödenek olmak üzere, iç ve dış güvenliğe ilişkin bazı ka-
lemler ve kayıtlara geçmeyen kimi harcamalar dâhil değildir. 
Savunma ve güvenlik harcamalarının 2016 merkezi bütçesinin 
yüzde 11‘ini oluşturmasının temel nedeni, AKP‘nin içeride ve 
dışarıda izlediği güvenlik ve savaş politikalarından bağımsız de-
ğildir.

Öte yandan AKP, sermaye destekli rejimini güçlendirmek 
için, kamusal hizmetler alanını sermayenin tahakkümüne aç-
maya, eğitim gibi alanlarda rejimin ihtiyaçları doğrultusunda 
halkın geleceğine yön verme çabalarına devam etmektedir. 
Türkiye‘de okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar öğrenci 
başına yapılan kamusal eğitim harcamaları ve eğitim yatırım-
larına ayrılan pay gerilemeye devam ederken, eğitim faaliyet-
lerine yapılan yatırımların oranı yüzde 11‘lerden yüzde 8‘lere 
inmiştir. Büyük çapta ticarileştirilmesi ve dinselleştirilmesi ta-
mamlanan eğitim alanında, eğitim faaliyetlerinin maliyeti gün 
geçtikçe daha fazla velilerin omuzlarına yüklenmekte, bütçe 
harcamalarının büyük bir kısmının ciddi bir bölümü imam ha-
tipleşmiş okullardaki personel giderleri oluşturmaktadır.

Sağlık alanında ise sağlık hizmetlerinin bütçeden finansmanı 
yerine katkı payı uygulaması ile halkın cebinden finansmanı 
anlayışı sürmektedir. Koruyucu-önleyici sağlık hizmetlerinden 
hızla uzaklaşılırken, bugün bütçeden ayrılan pay tedavi edici 
sağlık hizmetlerine yönelmekte, ilaç tekellerine, yüksek katkı 
paylı teknolojik hizmetlere ayrılmaktadır.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, 2016 yılı bütçesinin insan-
ca yaşam ilkesini hayata geçirecek bir bütçe tasarımından uzak 
bir içerikle hazırlandığı ortadadır. Bu bütçe, antidemokratik 
bir işleyişle hazırlanmıştır; savaşçı politikalar eşliğinde, gelir 
dağılımını bozucu, sanayileşmeci, kalkınmacı bir büyüme pers-
pektifi ile herkese eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir bir kamu 
hizmeti anlayışını dışlamaktadır.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası

 Yönetim Kurulu


