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Değerli Meslektaşlarımız,

Değerli Kadın Melektaşlarımız,

EMO Ankara Şubesi Bülteninde biz kadın meslek-
taşlara, kadın komisyonu üyelerine ayrılan sayfadan 
merhaba diyoruz sizlere... EMO Ankara Şubesi Yö-
netim Kuruluna ve Yayın Kuruluna bu özenli yakla-
şımları nedeniyle teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki 
bültenlerde de buluşmaya, üretimlerimizi, sorunları-
mızı, fikir ve önerilerimizi paylaşmaya ve dayanışma-
ya devam edeceğiz. Bu vesileyle belirtmek isteriz ki, 
her kadın meslektaşımız kadın komisyonunun doğal 
üyesi olduğu için bu sayfalar tüm kadın üyelerimizin 
fikir ve önerilerine, üretimlerine açıktır.Tüm kadın 
üyelerimizin bülten sayfa-
larında üretimlerini, biri-
kimlerini bizlerle paylaş-
malarını ilgi ile bekliyoruz.

Şubemizin yeni döne-
minde Kadın Komisyonu 
olarak çalışmalarımıza 
başlamış bulunuyoruz. 
Elbette hedeflerimiz var, 
yapmayı düşündüğümüz, 
plânladığımız çalışmalar 
var. Kadın temalı festival-
lere, fuarlara katılımdan 
tutalım da mesleki alanda 
yaşadığımız sorunlar ve 
bunlara çözümler üret-
mek, kadın kimliğimizle 
daha güçlü var olmaya 
devam etmek için yapı-
labilecek, sosyal akademik çalışmalara kadar çeşit-
lendirebileceğimiz bir çok hedefimiz var. Tüm bu he-
deflerimizi gerçekleştirebilmek için ve bu doğrultuda 
kadın üyelerimizin katkı ve katılımlarını arttırabilmek 
için çocuk bakım desteği sağlayabilmek de yine he-
deflerimiz arasındadır. Ancak yapmak istediğimiz 
tüm çalışmalar, siz üyelerimizin istekleri, ihtiyaçları 
ve emekleri doğrultusunda esas içeriğine kavuşacak-
tır. Sözün özü, aslolan kadın üyelerimizin ne istediği, 
ne söylediği, ne yaptığıdır...

Gerek ülkemizin, gerek mesleğimizin ve çalışma 
alanlarımızın içinde bulunduğu koşullar giderek 
ağırlaşsa da biz umudumuzu kaybetmeden, daha 
kararlı, daha üretken ve her bir üyemize daha çok 

katkısı olabilecek çalışmalar yapabilmek hedefiyle 
yola çıktık. Aslında burada ne tek tek sorunlarımızı, 
ne de neler yapabileceğimizi yazmak istiyoruz; çünkü 
bunları sizlerle birlikte yapmak istiyoruz...Hayatın 
her alanında karşı karşıya kaldığımız tüm sorunların 
çözümünde yan yana, ele ele, omuz omuza olarak  
birbirimize güç katmak istiyoruz. Sosyal hayatta ve 
meslek hayatımızda karşılaştığımız tüm baskılar, cin-
siyetçi yaklaşımlar, taciz, tecavüz, kadın cinayetlerin-
den tutalım da mesleğimizin uygulanması sırasında 
esas işin kendisinin, yani üretim, montaj vb. işlerin 
dışında tutulmaktan, hala mühendislik mesleğinin 
“erkek işi” olduğu düşüncelerine kadar, aynı işi yapan 
kadın mühendisin erkek meslektaşından daha düşük 
ücretlerde çalışmak zorunda bırakılmasına kadar 

bir çok sorun önümüzde duruyor. 
Mesleğimizde gelişebilmek, iler-
leyebilmek için erkek çalışma ar-
kadaşlarımıza göre çok daha fazla 
emek ve çaba sarfetmek zorunda 
kalan biz kadın mühendisler, ade-
ta mühendis olduğumuzu kabul 
ettirmek ve sonra da bu mesleği 
“yapabiliyor” olduğumuzu ispat et-
mek durumunda bırakılıyoruz.Hâlâ 
“kadın” adıyla başlayan herhangi 
bir üretimin, çalışmanın erkekler 
tarafından neden “kadın bilmem 
nesi var da erkek bilmem nesi yok” 
diyerek tartışıldığı, meselenin içinin 
boşaltılarak anlaşılmadığı koşullar-
da biz tam da kadın kimliğimizle, 
kadın mühendis kimliğimizle var ol-
maya devam edeceğiz. Kendi mes-

lek örgütümüz de dahil olmak üzere bulunduğumuz 
her ortamda bu zihniyetle, bu cinsiyetçi yaklaşım ve 
dille mücadele etmeye devam edeceğiz.

Hep söylediğimiz gibi hayatın her alanında var olma-
ya ve sözümüzü söylemeye devam edeceğiz. Sanat 
alanında sahnelerde, şantiyelerde sahalarda, fabrika 
ve işletmelerde üretimin içinde etkin olmaya devam 
edeceğiz. Erk bizi görmek istemese de, eril zihniyet 
bizi yok saymaya, “arkada” tutmaya çalışsa da biz 
“sahneden” inmeyeceğiz. Ve hayatın “başrolünde” 
olmayı bırakmayacağız...Hepinizi sevgiyle, dostlukla 
ve her daim dayanışma ile kucaklıyoruz.

EMO Ankara Şubesi Kadın Komisyonu

Hayatın Başrolünü Bırakmayacağız!


