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Kadın Mühendisler

TMMOB 
3. KADIN 
KURULTAYI 
YAPILDI

Daha önce 16 ilde yapılan ve İstanbul ayağı Gezi 
Direnişi nedeniyle 29 Eylül 2013 günü gerçekleştirilen 
yerel çalıştaylarla örgütlenen 3. Kadın Kurultayı 
16-17 Kasım tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirildi. 
Kurultaya bölgelerden 325 Kadın Mimar, Mühendis ve 
Şehir Plancısı katıldı. 

Açılış konuşmalarının ardından kurultay, Divan ve 
Sonuç Bildirgesi Komisyonu‘nun seçimleri ile devam 
etti. Divan Başkanlığına Ayşegül Akıncı Yüksel, 
başkan yardımcılıklarına Meltem Öz ve Aysel Şeren, 
yazmanlıklara İmren Taşkıran ve Zeliha Aziret seçildi. 

Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü‘nden Dr. 
Zeynep Beşpınar‘ın "Türkiye‘de Kadın Politikaları-
Gericilik ve Piyasacılık Sarmalında Kadınlar" başlıklı 
sunumunun ardından verilen yemek arasından sonra 
kurultay tarafından alınan kararla İMO önünde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Kadın bedenine 
ve yaşam biçimlerine yönelik saldırıların protesto 
edildiği basın açıklamasında, son dönemde artan 
muhafazakar politikalar da eleştirildi. 

KESK Kadın Sekreteri Canan Çalağan'ın "Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye‘de Kadın Emeği" 
konulu bir sunum gerçekleştirdiği kurultay "Gezi 
Sürecinde Kadın" konulu oturumla devam etti. 
Bu oturumda ilk sözü Şubemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı Beyza Metin aldı. Metin, Gezi Direnişi’nde 
ve yaşamın birçok alanında kadınların hep önde 
olduğuna şaşırmamak gerektiğini belirterek şunları 
söyledi:
“Gezide kadınların bu kadar ön planda olmasına 
şaşacak bişey yoktu. Toplumsal ve özel alandaki tüm 
mücadelelerde asli bileşen olarak yer alan kadınların 
insanların kentine, çevresine, doğasına, yaşam 
alanlarına sahip çıkmak için sokaklara döküldüğü bir 
ortamda olmamasına şaşmak gerekirdi.
Kadınlar son yıllarda zaten sokaklardaydı; 
HES direnişlerinde en öndelerdi, gecekondu 
mahallelerinde evlerine sahip çıkmak için en 
öndelerdi. İşçi kadınlar Tekel'de, Novamed’de, HEY 
Tekstilde, THY grevinde en öndelerdi.

"Barış mücadelesinde barış anneleri, çocuklarının 
katillerinden her  cumartesi hesap soran Cumartesi 
anneleri, Fethiye, N.Ç vb toplu tecavüz davalarında, 
kadın cinayetleri davalarında kadınlar hep 
sokaklardaydı.

"Gezi'de kadınlar en öndeydi çünkü hakları en çok 
gasp edilen kadınlardı. AKP'nin politikalarından 
en fazla canı yanan kadınlardı. Yaşamlarının tüm 
alanlarına olan iktidarın müdahalesine karşı kadınlar 
Gezi'de ve Türkiye'nin her yerinde sokaklara çıktılar.”

Daha sonra söz alan Mimarlar Odası İstanbul 
Büyükkent Şubesi‘nden Taksim Dayanışma Platformu 
Sözcüsü Mücella Yapıcı, Gezi sürecinde polisin 
kadınlara yönelik tacizlerine değinerek, kadınlara 
“iffetsiz” muamelesi yapıldığını, erkeklerle aynı 
hücrelere konulup, fiziki ve sözlü tacizlere uğradığını 
dile getirdi. "Kadın sorununu erkeklerle tartışmam" 
diyen Yapıcı'nın konuşması salondan büyük alkış aldı. 

Daha sonra, "TMMOB‘de Kadın Örgütlülüğü" 
oturumunda TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı 
Ülkü Karaalioğlu tarafından "Kadın Kurultayları ve 
Kadın Çalışmalarının Değerlendirilmesi" sunumu 
yapıldı. Sunum eksikliklerine rağmen TMMOB 
içerisindeki kadın çalışmasının geldiği noktayı ortaya 
koyması açısından bilgilendiriciydi. 

TMMOB 3. Kadın Kurultayı Düzenleme Kurulu 
Başkanı Ayşe Işık Ezer'in "Örgütlenme ve Mücadele 
Olanakları" başlıklı sunumu ise örgütsel bürokrasinin 
dışavurumuydu. Sunum içerisinde yer alan 
örgütlenmenin oda örgüt yapısı ile kalması, kadınlarla 
ve mücadele yöntemleriyle ilgili bir açılım getirmemesi 
başka bir handikaptı. 

Kurultayın son oturumunda bölgelerden gelen kadın 
komisyonları sunumları vardı. Adana, Ankara, Antalya, 
Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Trabzon ve 
Zonguldak İl Koordinasyon Kurullarının sunumları 
yatay kadın örgütlenmelerinin gerçekleştirilmesi 
bakımından etkileyiciydi. 


