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Sunuş

EMPERYALİZME TESLİMİYET YASASINA HAYIR DİYORUZ 

ÜLKEMİZİN SÖMÜRGE, YURTTAŞLARIMIZIN İKİNCİ SINIF UCUZ İŞGÜCÜ 
OLMASINA KARŞI MÜCADELE EDECEĞİZ

İktidar halka ve TMMOB’ye karşı yeni bir hamle 
daha yaptı. Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı, Bakanlar 
Kurulu’nun 22 Haziran 2016 tarihli kararının ardından 23 
Haziran’da TBMM Başkanlığına iletildi ve 28 Haziran’da, 
TMMOB’nin itirazlarına karşın Meclis komisyonunda jet 
hızıyla aynen onaylandı. Tasarı ülkemizi sömürge, nitelikli 
ve niteliksiz yerli işgücünü ikinci sınıf ucuz işgücü olarak 
gören bir yaklaşımla hazırlanmıştır. Uluslararası sermaye 
ve yerli işbirlikçileri lehine olan tasarı, TMMOB Yasası’nda 
değişiklik yapılmasını da öngörmektedir. Tasarı, birçok 
akademik meslek disiplini ile birlikte mühendis, mimar, 
şehir planlamacılarını, bu dallarda eğitim gören öğrenci-
leri ve hatta vasıfsız emekçileri doğrudan hedeflemekte-
dir. Yabancı sermaye ve yabancı işgücü akımının ülkemiz, 
halkımız üzerindeki egemenliğini bir üst düzeyde tesis 
edecek olan, “egemen devlet” ve uluslararası hukukta 
yeri bulunan “karşılıklılık” ilkesini dışlayan tasarı neolibe-
ral politikaların doruğu niteliğindedir.  Konu, şu anda mü-
hendislik, mimarlık öğrenimi gören 435 bin öğrencimizin 
geleceğiyle de doğrudan ilgilidir. Tasarının yasalaşması 
durumunda milyonlarca insanımız, mühendis, mimar, şe-
hir planlamacısı arkadaşımız, mevcut istihdam sorunları 
yanında yeni ve büyük bir sömürü, işsizlik ve mesleki ge-
leceksizlik tehlikesi ile karşı karşıya kalacaktır.

Uluslararası İşgücü Kanun Tasarısı üzerine Odamız ve 
TMMOB açıklamaları Bülten’de yer almaktadır. TMMOB 
konuyla ilgili bir kampanya başlatmıştır. Şimdi örgütü-
müzün ve öğrenci üyelerimizin tam kapasite ile hareke-
te geçme zamanıdır. Tasarı bütün halkımızı ilgilendirdiği 
için konunun toplumsallaştırılması ayrıca büyük önem 
taşımaktadır. TMMOB’nin diğer ilgili meslek örgütleri ile 
birlikte mücadele girişimleri buna bir zemin hazırlayacak-
tır. Ancak konu üyelerimize, öğrenci üyelerimize ve halka 
özel olarak anlatılmalı, tepkilerini göstermelerine yönelik 
çalışmalara hız verilmelidir.

1973-1980 dönemi TMMOB Başkanlığı görevini başarıy-
la yürüten Teoman Öztürk’ü aramızdan ayrılışının yirmi 

ikinci yılında anıt mezarı başında ve Uluslararası İşgücü Ka-
nun Tasarısı üzerine yapılan forum ile andık. Onu bugü-
nün koşulları ve görevleri içinde anmak, onun sözleriyle 
“emperyalizme ve sömürgenlere” karşı mücadele görev-
lerini yerine getirmekle daha bir anlamlanacaktır. 

Şimdi görevimiz, bütün örgüt ve öğrenci üyeler olarak, 
“kapitalist-emperyalist sömürüye hayır” demek, bunun 
için mücadele etmek, bu gerçekliğin toplumsal algıda yer 
edinmesini sağlamaktır. 

*  *  *

Terör bu kez İstanbul Atatürk Havalimanı’nda can aldı. 
Onlarca insanımız yaşamını kaybetti, yüzlerce insanımız 
yaralandı. Olay üzerine yaptığımız açıklamada, yaşam-
larını kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, 
bütün yaralılara acil şifalar diledik, duyarlı kamuoyunun 
acılarını paylaştık. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak, insanımızı ve ülkemizi hedef alan bu terör eyle-
mini de nefretle kınıyor, lanetliyoruz. Çok açık ki, ülkeyi 
yönetenler, ülkeyi baştan aşağı yeniden biçimlendiren-
ler, halkımızın ve ülkemizi ziyaret edenlerin esenlik ve 
can güvenliğini sağlayamamaktadır. Bu gidişe bir son ve-
rilmesi, emeğin, insanın, demokrasinin sesi yükseltilmesi 
gerekliliği görevlerimiz arasındadır. Odamız, teröre, kan 
sevicilerine, emek, demokrasi, laiklik ve barış düşmanla-
rına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir. 

Şu gerçek de çok açık ki, 2 Temmuz’da yirmi üçüncü yı-
lında lanetlediğimiz Sivas katliamını yapan gericilik hedef 
büyütmüş ve mesafe kat etmiş durumdadır. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası olarak, emperyalizmi, gerici-
liği ve faşizmi lanetliyor; bağımsız, eşit, özgür, demokra-
tik, laik, başka bir Türkiye özlemi için mücadeleye devam 
diyoruz. 

Esenlik dileklerimizle. 
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