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CADI AVINA SON!
15 Temmuz darbe girişimi sonrası çağdaş, ilerici ve demokrat kamu çalışanlarının görevlerinden alınmasına 
ilişkin, Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 5 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz darbe girişimi bastırıldı ancak antidemok-
ratik ortam Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) 
yoğunlaşarak sürmektedir. OHAL ilanı ve KHK uygu-
lamaları ile birlikte Meclis devre dışı bırakılmış durum-
dadır. KHK uygulamaları yasama, yürütme, yargı süreç-
lerine yeni darbeler indirmektedir. Görevden alma ve 
tutuklamalar, darbe girişimcileri ve Cemaat mensupları 
dışına taşmış; emek, demokrasi, barış savunucularına, 
toplumsal muhalefet unsurlarına yönelmiş durumdadır.

Akademisyenler, öğretmenler, meslektaşlarımız ve 
birçok alandan ilerici, demokrat insan, hukuka aykırı 
bir şekilde ve hiçbir gerekçe gösterilmeksizin kamu 
görevlerinden atılmakta, tutuklanmakta, çalışma hakla-
rı ömür boyu sürecek şekilde ellerinden alınmaktadır. 
En son 672 sayılı KHK ile emeği, barışı, demokrasiyi, 
laikliği savunan kamu çalışanları bu uygulamaya maruz 
kalmıştır.

Darbe girişimcileri ve bağlı oldukları Cemaat örgütlen-
mesi dahil her türlü darbe ve diktaya karşı çıkan mu-

halif ilerici kesimlere yönelen tasfiye dalgası, yakın bir 
zamana kadar söz konusu darbe girişimcileri ile birlikte 
iktidar ortaklığı yapanların açık dikta yöneliminin somut 
bir örneğidir. Bilimi, demokrasiyi, laikliği, hukukun üs-
tünlüğünü savunanlara yönelik baskı ve tasfiyeler adeta 
bir cadı avına dönüşmüştür. Bu operasyonların genişle-
yeceği de yapılan açıklamalardan anlaşılmaktadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, haksız, 
hukuksuz, adaletsiz bir şekilde görevden alınan çağdaş, 
ilerici, demokrat akademisyenlerin, öğretmenlerin ve 
diğer kamu görevlilerin yanındayız. Aralarında meslek-
taşlarımızın da bulunduğu kamu çalışanlarının görevle-
rinden alınmasını şiddetle kınıyor ve kabul etmiyoruz.

Liyakat esasına göre görev yapan kamu çalışanları der-
hal görevlerine iade edilmeli, bu yanlıştan bir an önce 
geri dönülmeli, cadı avına son verilmelidir.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

TERÖRÜ LANETLİYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, artan terör ve şiddet eylemleri nedeniyle 21 Ağustos 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Katliamlar ülkesi haline getirilen ülkemizde her gün bir 
başka acıyı yaşıyoruz. Diyarbakır, Van, Elazığ saldırıla-
rından sonra dün de Gaziantep‘te bir düğün evi kana 
bulandı, yine canlarımız katledildi, yine çok sayıda ölü, 
yine çok sayıda yaralı var.

Ülkemiz uzun zamandan beri karanlık bir süreç için-
dedir. Ülkemiz bir iç savaş sürecine sürüklenmektedir. 
Halkın can güvenliği kalmamıştır. Irak ve Suriye‘de ol-
duğu gibi her gün bombalar patlatılmakta, çocuk, genç, 
yaşlı insanlarımız ardı ardına katledilmektedir.

Ülke, yurttaşlar, halk olarak içimiz yanıyor; patlayan 
bombalar, katliamlar bu ülkenin kaderi değildir, olma-
malıdır diyoruz. Teröre teslim olmayacak, istendiği gibi 
teröre alışmayacağız.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, insanımızı 

ve ülkemizi hedef alan bu karanlık zemini hazırlayanla-

rı, kışkırtanları ve saldırıları gerçekleştirenleri şiddetle 

kınıyor; yaşamlarını kaybeden insanlarımızın aileleri ve 

yakınlarına baş sağlığı, bütün yaralılara acil şifalar diliyor, 

acılarını paylaşıyoruz.

Odamız, teröre, kan sevicilerine, emek, demokrasi, la-

iklik ve barış düşmanlarına karşı mücadeleye kararlılıkla 

devam edecektir.

 Ali Ekber Çakar

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ
Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar “1 Eylül Dünya Barış Günü” nedeniyle 31 Ağustos 2016 tarihinde 
yazılı bir açıklama yaptı.

Katliamlar ülkesi haline getirilen ülkemiz her gün bir baş-
ka acıyı yaşıyor, her gün savaş nutukları dinliyor, izliyoruz. 
İç ve dış politika, şiddet-savaş eksenli olarak yürütülüyor. 
Ülkemizin toplumsal atmosferi militarizmle, milliyetçilik-
le belirleniyor. Kürt sorununda sergilenen baskı,  şiddet, 
terör, her iki tarafta derin acılara, yarılmalara yol açıyor.

Yıllardır Suriye`ye yönelik emperyalist müdahalenin 
yanında yer alıp bu ülkenin yıkımında rol üstlenenler, 
şimdi de IŞİD ve YPG/PYD`ye müdahale gerekçesiyle 
Suriye`ye yeni bir müdahalede bulunuyorlar. "Suriye`nin 
toprak bütünlüğü"nden söz edenler, bu ülkenin toprak-
larına giriyorlar.

Kısaca, halkımız ve bölge halkları her gün şiddet ve savaş 
ortamını soluyor. Oysa gereksinimimiz, barış, kardeşlik, 
refah ve mutluluktur. Ne yazık ki henüz bu gereklilikler-
den çok uzakta bulunuyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ve Türkiye`nin ge-
reksinimi açısından söylenmesi gereken, "savaşa hayır, 
barış hemen şimdi" ve "ülkede, bölgede, dünyada barış" 
olmalıdır.

"Evlatlarımızı feda etmeye hazırız" sözlerini tekrar duy-
mak ve acılara alışmayı istemiyoruz.

Odamız, TMMOB çatısı altında, emperyalizme, faşizme, 
gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşit, özgür, laik, demokratik ve bir arada yaşamın hâkim 
kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadelesine devam 
edecek; savaş tamtamlarına karşı barışın yanında yer ala-
caktır.

Barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkündür diyor, 
meslektaşlarımızı, halkımızı ve kamuoyunu silahların 
susturulması, ölümlerin durdurulması, adil bir barış, 
emperyalizmin ve siyasal iktidarın Suriye`ye müdahale-
yi durdurması, savaş yuvaları olan İncirlik, ABD-NATO 
üslerinin kapatılması, bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, ba-
rış içinde bir Türkiye, bölge ve dünya için tutum almaya 
çağırıyoruz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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12 EYLÜL DARBESİNİN 36. YILINDA DARBELERE VE DİKTALARA YİNE 
HAYIR DİYORUZ

12 Eylül’ün 36. yılı dolayısıyla Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 11 Eylül 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

Bilindiği üzere 12 Eylül 1980‘de yapılan askeri darbe, IMF 
ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardın-
dan yapılan, kapitalizmin neoliberal uygulamalarına geçişi 
sağlayan, emek ve demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi.

Aradan geçen 36 yılda Türkiye‘nin kamu idari yapısı, 
planlama, sanayileşme, kalkınma paradigması ve mühen-
dislik uygulamaları yerle bir edilmiştir. Serbestleştirme 
ve özelleştirmelerle sanayisizleştirme ve tarımın tasfiye-
si egemen olmuştur. Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma 
biçimleri ile sendikasızlaştırma emekçileri kuşatmıştır. 
Kamu idari yapısı, eğitim, sağlık, kent-imar vd. alanlar-
da gerçekleştirilen neoliberal dönüşümler, sömürü-rant 
ilişkilerini yerli, yandaş ve yabancı sermaye güçleri lehine 
derinleştirmiştir. Keza demokrasi ve laiklik ayaklar altına 
alınmıştır. Antidemokratik düzenleme ve uygulamalar, 
her gün bir yenisine tanık olduğumuz üzere, bugünkü 
iktidar tarafından öncekilerini aşan bir tarzda uygulan-
maktadır. Meslek örgütleri, demokratik kitle örgütleri 
ve toplumsal muhalefete yönelik baskı politikaları 12 
Eylül‘ün devamı ve tepe noktası niteliğindedir.

12 Eylül 2010 anayasa referandumu ve 2011 yılında çı-
karılan Kanun Hükmündeki Kararnamelerle gücünü 
pekiştiren iktidar, bugün de darbe fırsatçılığıyla KHK 
düzenlemelerini devreye sokmuştur. Bir 12 Eylül uygu-
laması olan ve temsili parlamenter sistemi dışlayan bu 
uygulama ile 28 bini MEB bünyesinde olan 50 bini aşkın 
kamu emekçisi ile onlarca akademisyen savunma hakkı 
tanınmadan ihraç edilmiş; en son 11 bin 285 öğretmenin 

açığa alınmıştır. Bu uygulamanın diğer kamu kurumlarına 
da yayılması söz konusudur. "At izi it izine karıştı" vb. söy-
lemlerle meşrulaştırılan uygulamalar, darbe girişimcileri 
ve yandaşlarını hedeflemeyi aşmış, ülkemizin ilerici, çağ-
daş, demokrat, kamucu, emekten, halktan, demokrasi 
ve laiklikten yana aydınlık güçlerini hedefleyen boyutlara 
ulaşmıştır. Darbecilere darbe indirilirken demokrasiye, 
laikliğe, liyakatı temsil eden dürüst kamu görevlilerine ve 
toplumsal muhalefete darbeler vurulmakta, açık bir dik-
tanın yoluna taşlar döşenmektedir.

Hemen herkes görüyor ki, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. 12 
Eylül‘e yeni 12 Eylül‘ler eklenmesi, savaş atmosferi ve ka-
mudaki ilerici, demokrat insanların tasfiyesi önümüzdeki 
dönemde acı sonuçlar üretecektir. Ülkemiz ve halkımız 
bu karanlık tabloya mahkûm değildir, olmamalıdır. Başka 
bir Türkiye ve dünya özlemimiz karartılamayacaktır.

12 Eylül darbesinin 36. yılında darbelere ve diktalara yine 
ve kararlılıkla hayır diyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bi-
limsel-teknik, mesleki-toplumsal gerekliliklerin kamudan 
dışlanmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara 
karşı duracak; eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağım-
sız, barış içinde, sanayileşmiş, kalkınmış bir Türkiye‘yi ve 
bölgeyi savunmaya devam edeceğiz.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÜYELERİ, 19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, 
MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ’NDE ALANLARDA OLACAK
19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekber Çakar, 17 Eylül 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 19 Eylül 1979 günü 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) 
çağrısıyla, ekonomik-demokratik talepleri için ülke ça-
pında bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Bu 
eyleme 49 il ve 443 işyerinde mühendis, mimar, şehir 
plancıları ile birlikte işçi, teknik eleman ve sağlık görev-
lileri dâhil 100 bini aşkın kamu çalışanı katılmış, eylemi 
teknik eğitim gören öğrenciler de desteklemişti. Tarihi-
mizde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül, altı yıldan beri 
"TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü" olarak kutlanmakta, mücadele geleneğimiz sürdü-
rülmektedir.

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek disiplinleri 
ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin neoliberal dönemi-
nin sermaye birikimi ve rant politikalarına tabi kılınmaya 
çalışılmaktadır. Mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı 
alanlardaki yetkileri uluslararası sermaye kuruluşlarına 
devredilmiş, bazı alan ve yetkiler kısıtlanmış, bazıları or-
tadan kaldırılmış, eğitimde önemli dönüşümler gerçek-
leştirilmiştir. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hiz-
metlerinin ana sektörleri kamusal yarar yaklaşımından 
çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin 
unsurları haline getirilmiştir. Esnek, güvencesiz çalışma 
koşulları tüm emekçilerle birlikte üzerimizdeki sömü-
rüyü yoğunlaştırmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca 
barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı 
denetimi, kent politikaları,  enerji, tarım, orman, su kay-
nakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, şehir plancı-
lığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre 
dışı bırakılmakta, evrensel bilimsel mesleki gereklilikler 
tasfiye edilmektedir.

Birliğimiz TMMOB ve Odalarımız da söz konusu neolibe-
ral dönüşüm programı ve doymak bilmez rant sevdasın-
dan dolayı uzun bir süreden beri iktidarın hedefindedir. 
Siyasal iktidar, kamusal hizmet ve kamusal denetimi or-
tadan kaldırmak istemektedir. Anayasal dayanağı bulunan 

TMMOB Yasası‘nı değiştirmek, önemli bazı yetkilerimizi 
almak, iktidarın hep gündemindedir. Fakat belirtmek is-
teriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-
rant güçleri lehine tasfiyesine, mesleğimize ve örgütümü-
ze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 
1970‘lerden günümüze uzanan mücadeleci geleneğimiz 
doğrultusunda sürecektir.

Odamız, meslek disiplinlerimiz ve örgütlerimize yönelik 
tasfiyeci politikalar ile ülke çapında izlenen piyasacı po-
litikalar ve toplumsal muhalefetin sindirilmesi çabaları 
arasındaki bağların bilincindedir. Cumhuriyet, demokra-
si, laiklik, eşitlik, özgürlük, barış ve kardeşlik, güvenceli 
çalışma, sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileşme, kal-
kınma, kamusal yarar, kamusal hizmet, kamusal denetim 
mücadelemiz bu bilinçle sürecektir. TMMOB Makina 
Mühendisleri Odası üyeleri, 19 Eylül Pazartesi günü ülke 
çapında düzenlenecek olan dayanışma etkinliklerinde 
bu bağlamda yerlerini alacak; insandan, yaşamdan, ülke-
mizden, halkımızdan, mesleklerimizden, geleceğimizden 
yana istemlerimizi dile getirecektir.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü.

 Ali Ekber Çakar
 TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı


