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KADIN KOMİSYONU

Görev Dağılımı Sicil No Adı Soyadı 
Başkan 32186 Eylem Ölmezoğlu P.

19868 Erdal Apaçık 
35969 Özlem Özmen
51132 Neslihan Yeşil
16323 Sevda Elçek
41197 Cansel Aslan
38611 Emel Akpınar
10857 Nagehan Abacılar
23376 Tülay Koç
36819 Çiğdem Işıkyürek
52731 Eda Yenigül
48637 Fatma Derya Sevinçli
50739 Armanç Eşin
54531 Neval Zümrüt
39535 Hüsnü Gül Gök
50856 Ruhşen Kardaş
23589 Zeliha Aziret
22358 Bennur Nadar
45298 Oya Kiraz
23588 Nazan Erşahin
54098 Emine Tekerek 
44451 Burcu Bozkurt
40831 F. Filiz Dedekurt
36959 Beyza Metin
10788 F.Zerrin Aşkan
14258 Hacer Öztura
46836 Sezer Kızılkaya
44803 Hilal Dankaz
39888 Özgül Güney
48778 Deniz Çam
37359 Aynur Doğdaş Agit
12726 Ruhsar Kazak
45143 Beril Değermenci
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Komisyon dönem içerisinde 
• 28.06.2014 tarihinde Ankara’da,
• 20.09.2014 tarihinde Eskişehir’de,
• 15.11.2014 tarihinde Diyarbakır’da,
• 24.01.2015 tarihinde Adana’da,
• 07.03.2015 tarihinde Ankara’da,
• 23.05.2015 tarihinde Antalya’da,
• 17.10.2015 tarihinde İstanbul’da,
• 12.12.2015 tarihinde Denizli’de

olmak üzere 8 toplantı yapmıştır. Toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda;
• “Ortaöğretimde Başörtüsü Serbestliği” ile ilgili 2 Ekim 2014 tarihinde açıklama 
yapılmıştır.
• Kadın üyelerimiz tarafından hazırlanan 18 makalenin yer aldığı Kadın Bülteni’nin 2. 
sayısı 1 Kasım 2014 tarihinde yayımlanmıştır.
• 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım 2015 tarihinde 
“Kadına Yönelik Şiddet Sistematik İşletiliyor” başlıklı açıklama yapılmıştır. 
• TMMOB 1. Kadın Sempozyumu’na (17 Ocak.2015) katılım sağlanmıştır.
• “Bir Paket de Suruç İçin Alıyoruz” sloganıyla 29 Ocak 2015 tarihinde yardım kampan-
yası başlatılmıştır. 
• Özgecan Aslan cinayeti ile ilgili 18 Şubat 2015 tarihinde “Yasta Değil İsyandayız” 
başlıklı açıklama yapılmıştır. 
• 2015 Kadın Ajandası basılarak kadın üyelere dağıtılmıştır.
• EMO Genel Merkezi’nde 7 Mart 2015 tarihinde 8 Mart kapsamında “Kendine Ait Bir 
Oda” etkinliği düzenlenmiştir. 
• Ankara’da 8 Mart 2015 tarihinde yapılan 8 Mart Mitingi’ne TMMOB pankartı altında 
katılım sağlanmıştır. 
• Kadın üyelerimiz tarafından hazırlanan 12 makalenin yer aldığı Kadın Bülteni’nin 3. 
sayısı 1 Nisan 2015 tarihinde yayımlanmıştır. 
• Bahadır Grammeşin cinayeti ile ilgili 1 Haziran 2015 tarihinde “Unutulmayacaksın” 
başlıklı açıklama yapılmıştır.
• TMMOB 4. Kadın Kurultayı’na (14.11.2015) katılım sağlanmıştır. 

katletmek var. Bu nefret, yakın zamanda bir kardeşimizi daha aramızdan aldı… Mücadelenin 
içinden bir güzel insanı, Bahadır Grammeşin‟i kaybettik… 

Kadınların özgürleşmesinden korkan zihniyetin tacizine sessiz kalmayan devrimci 
öğretmen Bahadır, gözü dönmüş bir grubun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 

İktidarın kışkırttığı, fiilen sivil polisliğe özendirdiği tetikçi esnaf yine gözdağı vermek 
istiyor yüreği sevgi ve mücadele dolu aydınlık insanlara. Adaletsizliğe, namertliğe, insan 
onurunu ayaklar altına alacak her duruma başkaldırmanın bedelini ağır ödetiyor. 

Bu bir nefret cinayetidir! 
Sokağa çıkan, hayata karışan, ezilenin yanında duran, zorba ile savaşan devrimci 

karakter ve davranışa duyulan nefretin bir yansımasıdır. Üzerinde yaşadığımız topraklar 
üzerinde kurgulanan ve hoşgörüyü, nezaketi, saygıyı bizlere unutturmaya çalışan bir 
toplumsal mühendisliğin sonucudur. Bu, AKP iktidarının fitne tohumlarını ektiği, her fırsatta 
kanla suladığı, korkuyla beslediği bir karanlıktır. 

İktidarın tetikçi yargısı, saldırıya karışan 12 kişiden 8‟ini serbest bırakmış ve yeni bir 
hukuksuzluğun daha yolunu açmıştır. Bahadır öğretmen için ADALET İSTİYORUZ! 

…ve iktidara sesleniyoruz: 
Bahadır öğretmen, karanlığınızın üzerinde doğmuş bir devrimci güneştir. Güneş 

balçıkla sıvanmaz! 
Öğretmenim, unutulmayacaksın! Bu karanlık zihinler, kirli kalpler, kör vicdanlar elbet 

bir gün yenilecek! Takipçisi olacağız! 
 

ELEKTRĠK MÜHENDĠSLERĠ ODASI  
KADIN KOMĠSYONU 

1 HAZĠRAN 2015 
 
 

 

2.Toplantı/Eskişehir 
 

2.Toplantı/Eskişehir
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BASIN AÇIKLAMALARI

ORTAÖĞRETİMDE BAŞÖRTÜSÜ SERBESTLİĞİ
Eğitimi dinselleştirme hamlesi, ortaokul ve lisede başörtüsünü serbest(!) bırakma 
kararı ile sürüyor. 22 Eylül 2014’de gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısından sonra 
Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 5. sınıftan itibaren kız çocuklarının okullara başörtüsü 
ile gelebileceğini “ailelerin çocuklarını nasıl yetiştireceklerini belirleme özgürlüğü” 
vurgusuyla duyurdu.

Sistem Geri Yükleme: “Özgürlük Kapsama Alanında Değilsiniz”
Özgürlük yolunda atılan -ancak her seferinde bir zorunluluğa dönüştürülen- adımlara 
bir yenisi daha eklendi: “Babalara kız çocuklarının başlarını örttürme özgürlüğü”. 
İktidar tarafından özgürlük, Sünni mezhepsel dini kaidelere, fıtrata, dindarlık ve kin-
darlık sınırlarına, iktidarın kendi ideolojik duruşuna göre yine ve yeniden tariflenen bir 
kavram haline geldi. Özgürlük, demokrasi, eşitlik gibi temel evrensel kavramların içi 
boşaldı. Oysa tarih boyunca da gözlenen her iktidarın kendi özgürlük alanını yaratma 
çabası, günümüz dünyasında kabul edilemez.

Sözde özgürlüklerimize iktidar tarafından her gün bir yenisi ekleniyor. Peki kaçımız 
bize sunulduğu iddia edilen özgürlüklerden pay alabiliyoruz? Toplumun ne kadarı 
kendini gerçekten özgür hissediyor? Kadının başörtüsünü özgür bırakan iktidar, 
kadına düşünme, üretme, eğitim görme, sağlık hizmetlerinden faydalanma, çalışma 
alanında ne kadar özgürlük bahşediyor? Peki özgürlüklerimizi talep etmekte ne 
kadar özgürüz?

Biliyoruz ki büyük çoğunluk, iktidar tarafından “lütfedilen” özgürlüklerin kapsama 
alanı dışında, özellikle de kadınlar.

Özgürlük mü? Kadın Bedenine Müdahalede Özgürsünüz!
Biz kadınlar gün geldi en yetkili ağızlardan “Bana kadın erkek eşit dedirtemezsiniz” 
cümlesini işittik. Gün geldi “Her kürtaj Uludere’dir” söylemleriyle devletin, kürtaj 
ve katliamı denk gördüğüne tanık olduk. En az üç çocuk vurgusu kafamıza kazındı. 
Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, tacizin olmadığı gün geçmedi. Kadın 
düşmanlığı iktidar eliyle sürekli perçinlendi ve erkek egemen devlet yapısı, yargı-
sından kolluk kuvvetlerine, medyasından televizyon programlarına kadar patriyarkal 
örgütlenmesini katmerledi. Son on yıldır muhafazakar toplum yaratma yolunda kadın 
bedeni üzerinden yapılan gövde gösterilerine hep bir yenisi eklendi.

Gericiliğinin temeli olan kadın düşmanlığı, eğitim alanının dinselleştirilmesi saldı-
rısının da nüvesini oluşturmaktadır. Kadınlar üzerinde dinsel söylem ve pratiklerle 
kurulan baskı, eğitim alanına kurumsal düzeyde taşınmıştır ki bu, kadınların eşitlik ve 
özgürlük talebinin tümden reddidir. İktidarın savunduğu “ailelerin çocuklarını nasıl 
yetiştireceklerini belirleme özgürlüğü” düşüncesi, kız çocuklarının başını kapatma 
kararını “ailelere” bırakmış, çocukların özgür bireyler olarak karar alma hakkını yok 
saymıştır. Burada bahsedilebilecek tek özgürlük, “erkeklerin kadın bedenini çocuk-
luktan başlayarak denetleyebilme özgürlüğü”dür.
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Gericilik Kadın Bedeni Üzerinden Topluma Empoze Ediliyor
Anaokulundan yükseköğrenime eşit, parasız, sınavsız, bilimsel, anadilde eğitim gibi 
en temel sorunların çözül(e)mediği bir eğitim-öğretim yılına daha girdik. Üniversite-
lerin özerkliğinin önündeki en büyük engel olan ihtilal dayatması YÖK’ün varlığı hala 
sürüyor. Kadrolaşma adına birçok eğitimci, eğitim yılının başında görev değişikliğine 
uğradı. Çözülmeyi bekleyen birçok sorun varken iktidarın gündemi yıllardır aynı.

Eğitim, iktidarların elindeki ideolojik aygıtlar arasında tüm toplumu etkileyen yapısı 
ve geleceği inşa etme bakımından önemi ile sıkça müdahale edilen bir alan olmuştur. 
“Dindar nesil yaratmak” çabasını her fırsatta dile getiren iktidar, attığı adımlarla 
bilimden uzak, özgür düşünebilme ve sorgulama yeteneğinden yoksun bireylerin 
yetişmesine neden olmaktadır.
AKP iktidarının 4+4+4 ile uygulamaya geçirdiği zorunlu-seçmeli din dersleri dayat-
masının, imam hatiplere dönüştürülen okulların ardından ‘kılık kıyafet serbestliği’ 
olarak sunulan ve eğitimde başörtüsü serbestliğinin önünü açan düzenleme geldi. 
Binlerce liseliye ‘Ya imam hatip lisesi ya açık lise’ denildi. TEOG sistemi ile 40 bin 
öğrenci istekleri dışında imam hatiplere kaydedildi. İmam hatiplere dönüştürülen 
okullar yetmedi, okulların içine imam hatip sınıfları eklendi. Okullarda mescit zorunlu 
hale getirildi. Görülen o ki ortaöğretimdeki başörtüsü serbestliği kararının ardından 
sıradaki hedef karma eğitim olacak.
İktidarın kurgusunun demokratik ve özgür toplum iddialarının aksine “muhafazakar, 
dindar, ataerkil toplum” olduğunu hepimiz biliyoruz. Bilimden uzak, cinsiyet ayrım-
cılığı temelli, fıtrata dayalı eğitim sistemiyle yetişen bireylerin olduğu bir toplumda 
kadın cinayetlerinin, homofobik ve transfobik şiddetin, tecavüz olaylarının, tacizlerin 
yaşanacağına dikkat çekiyor ve “eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim” talebimizi bir 
kez daha yeniliyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
 KADIN KOMİSYONU

2 EKİM 2014
 

3.Toplantı/Diyarbakır 
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25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde EMO Kadın 
Komisyonu’ndan Uyarı...

KADINA ŞİDDET SİSTEMATİK İŞLETİLİYOR
25 Kasımlarda dünyanın dört bir yanındaki kadınlar; toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, 
erkek şiddetine, tecavüze, tacize, savaşa, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı kadın dayanış-
masını örüyor, seslerini yükseltiyorlar. Şüphesiz, ne Mirabel kardeşler şiddete uğrayan 
ilk kadınlardı, ne de kadına yönelik sistematik erkek şiddeti son buldu. Yaşadığımız 
her anda; evde, işte, sokakta, okulda, karakolda şiddet gören, tecavüze ve tacize uğra-
yan sayısız kadın var. Erkeklerin kadın emeği ve bedeni üzerinde kurmak istedikleri 
tahakkümün ürünü olarak, her gün şiddet haberleriyle sarsılıyoruz. 2014’ün ilk on 
ayında erkekler tarafından 235 kadın öldürüldü, 88 kadına ve kız çocuğuna tecavüz 
edildi, 499 kadına şiddet uygulandı, 95 kadına ve kız çocuğuna cinsel tacizde bulu-
nuldu. LGBTİ’lere yönelik körüklenen nefret nedeniyle 37 trans birey katledildi. 
1960 yılının 25 Kasım’ında, Dominik Cumhuriyeti’nin kuzey bölgesinde, bir uçuru-
mun dibinde üç kadının cesedi bulunur. Ertesi sabah gazetelere “kaza” olarak geçecek 
olan bu olayın aslı hiç de göründüğü gibi değildir. Mirabel kardeşler, ülkelerindeki 
Diktatör Trujillo’ya karşı siyasal özgürlük için mücadele etmektedirler ve bu yüzden 
diktatörlük tarafından defalarca hapse atılırlar. “Haklı olan herşey için savaşmaya 
devam edeceğiz” diyerek mücadelelerinden asla vazgeçmeyen Mirabel kardeşler, 
25 Kasım 1960 yılında içinde bulundukları otomobilden zorla indirilerek tecavüze 
uğrarlar ve işkenceyle katledilirler. 
Bugün de devam eden sistematik şiddetin en önemli öğesi, devletin kadına yönelik 
şiddetle mücadelede; kadını değil aileyi koruma eksenli politikalar yürütüyor olması. 
Şiddet gören kadınların barınabilecekleri sadece 120 sığınma evi var. Sığınma evleri 
kadının lehine işletilmiyor, adresleri gizlenmiyor, mahremiyet ilkesi ihlal ediliyor. 
Öldürülen kadınların çoğu korunma kararı olan ama devletin koru(ya)madığı kadınlar.
Dünyanın birçok bölgesinde savaşlar ve çatışmalar sürmekte. Özellikle yakın coğ-
rafyamızda mezhep savaşlarına tanık oluyoruz. Kadın bedenine hakimiyet kurma 
noktasında dini referanslarla temellendirilen “kadın düşmanlığı” sistemli olarak 
uygulanıyor. İŞİD çeteleri kadın bedeni üzerinden fetvalar verirken, insanlığına kulak 
veren Kader Ortakayalar katlediliyor. Kadın katili erkekler mahkeme salonlarında 
“Öldürme hakkımı kullandım” diye pervasızlaşıyor. Kadın ve Adalet Zirvesi’ne katı-
lan Cumhurbaşkanı, “Kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz, fitrata terstir” 
diyebiliyor. 
Devlete yardım ve yataklık etmede sınır tanımayan erkek medya ise körüklediği bu 
cinayetleri haber yaparak reyting elde edip fırsatçılığını iki kere konuşturuyor. 
Yine de bizler, kadın dayanışmasının kazanımlarını elde etmeye başlamış kadınlar 
olarak, örgütleniyor ve her tür erkek şiddetine karşı sesimizi duyuruyoruz. Uzun ve 
zorlu bir yolumuz olmasına karşın, dayanışmamızın engel tanımayacağını kamuoyuna 
haykırmaktan geri durmuyoruz. Çünkü artık biliyoruz ki, 
“Tek başına kurtuluş yok”:
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
KADIN KOMİSYONU

25 KASIM 2014
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YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ!
Bu ülkede her gün kadınlar öldürülüyor, tecavüze uğruyor, şiddet 

görüyor, taciz ediliyor!
Özgecan Aslan, 20 yaşında, okuyan, yaşayan, sokağa çıkan, toplu taşıma araçlarıyla 
ulaşım hakkını kullanan genç bir kadın, okulundan evine gitmek için bindiği mini-
büste katledildi. 
Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada ve ataerkiye yandaş basın yayın 
organlarında, Özgecan’ın ölümüyle ilgili pek çok haber yapıldı. Bir kesim yine kadın 
cinayetlerini münferit vaka olarak lanse etmeye çalışırken, bir kesim katilin hasta 
olduğunu ima ederek bilinçaltımıza şefkat üflemeye çalıştı. “O katili de bir anne 
yetiştiriyor” aldatmacasını dillendirdi başka bir grup; “Bir bebekten bir katil, bir 
sapık, bir tecavüzcü” yaratan toplumun suçunu bir annenin üstüne atıp vicdanını 
temizlemeye çalıştı. İdam cezasının geri gelmesini istedi bazıları; idam cezasının 
tecavüzcüler için uygulanmayacağı gerçeğini unutarak!
Oysa kadın cinayetleri politiktir!
Sistem, her gün erkekleri tacize ve tecavüze teşvik ederken; kadın düşmanlarına 
hafifletici nedenler öne sürmek için gerekçeler yaratırken; çalışan, okuyan, hayata 
katılan kadınları her fırsatta hedef gösterirken; biz kadınlar her gün patriyarkanın 
altında biraz daha eziliyoruz.
Kadın cinayetleri, sistem tarafından planlanmaktadır. Psikolojik bir rahatsızlık olma-
dığı gibi antidepresanlarla da önlenemez. Hele ki erkekler egemenliklerini korumak 
adına işbirliği içindeyken; babalar oğullarının elinden tutup geneleve ve hatta artık 
tecavüze bile götürmekteyken; bu sessiz anlaşmanın dışına çıkan erkekler sosyal 
hayattan dışlanırken; LGBTİ bireylere karşı nefret suçları körüklenirken; bunlara 
başkaldıran kadınlar toplum tarafından cezalandırılırken; hiç bir kadına yönelik şiddet 
vakasının suçlusu bir başka kadın olamaz. Kadın, sistemin mağdurudur.

 

3.Toplantı/Diyarbakır 
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Özgecan’ımızın katilinin verdiği ilk ifade ile uzman yardımı aldıktan sonra söyle-
dikleri arasında önemli farklar olması, katilin yine kollandığını ve yargı sürecinde 
algı yönetimi yapılmak istendiğini açıkça göstermektedir. Erkek yargının bir kadını 
daha görmezden geleceği endişesini haklı olarak taşımaktayız. Bu kutsal erkek 
dayanışmasını mahkemelerde, karakollarda, mahallelerde, sokaklarda, hayatın her 
alanında her yerde gördük. Bu ittifaklar tecavüzcüleri ve kadın katillerini akladı, 
aklamaya devam ediyor.

Haksız tahrik indirimleriyle, hafifletici sebeplerle kadın cinayetlerinin erkek egemen 
sistemle olan bağının koparılarak münferitleştirilmesi çabaları, her zaman bildiğimiz 
senaryolar. Oysa tecavüz, kadınların kıyafetleri, tavırları, bakışları ile kışkırtılan bir 
eylem değildir. Kadınların kimlikleri, emekleri, bedenleri üzerinde denetim kurma-
nın bir parçasıdır ve bir erkeklik eylemidir. Planlı cinayetlerin, bir anlık öfke kılıfıyla 
sinir krizlerine dönüştürülmesini, cinnet kisvesine büründürülmesini; tecavüzlerin 
yok sayılmasını, katillere “haksız tahrik” bahanesi sayılacak yanlı beyanlar verilmesini 
kabul etmiyoruz.

Biliyoruz ve yineliyoruz ki, KADIN CİNAYETLERİ POLİTİKTİR.

6284 sayılı kadına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin kanun etkin bir biçimde uygu-
lanmalı; kadınların korunmasındaki bürokratik engeller kaldırılmalı; kadın katillerine 
indirimler uygulanmamalı; caydırıcı cezalar verilmeli; şiddet gören kadınlara psikolojik 
ve mali destek sağlanmalı; kadınların korunması için bütçeden yeterli pay ayrılmalı; 
İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanması sağlanmalıdır.

Muhafazakar pembe düşleriniz de pembe otobüsleriniz de sizin olsun. 

ERKEK ADALET DEĞİL, GERÇEK ADALET İSTİYORUZ!
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

KADIN KOMİSYONU
18 ŞUBAT 2015

BAHADIR ÖĞRETMEN UNUTULMAYACAK!
Nefret dolu karanlık yüzler, sistemli bir şekilde aydınlık insanların üzerine yürü-
meye devam ediyor. Yıllar öncesinden başladı bu kara oyun. Sağ-sol, Türk-Kürt 
Alevi-Sünni… Nihayet “biz” ve “onlar” diyerek son noktayı koydular.
Güçlüden korkmak, ona el pençe divan durmak, zayıfı ise ezip horlamak var bu son 
noktada. İçinde sevgi olan, mutluluk olan, hayat olan hiçbir şeye tahammül ede-
memek... Öyle ki, kartopu oynayanı ya da mahallesindeki çetelerle mücadele edeni 
ya da tacize karşı duranı katletmek var. Bu nefret, yakın zamanda bir kardeşimizi 
daha aramızdan aldı… Mücadelenin içinden bir güzel insanı, Bahadır Grammeşin’i 
kaybettik…

Kadınların özgürleşmesinden korkan zihniyetin tacizine sessiz kalmayan devrimci 
öğretmen Bahadır, gözü dönmüş bir grubun saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
44. Dönem Çalışma Raporu

545

İktidarın kışkırttığı, fiilen sivil polisliğe özendirdiği tetikçi esnaf yine gözdağı vermek 
istiyor yüreği sevgi ve mücadele dolu aydınlık insanlara. Adaletsizliğe, namertliğe, 
insan onurunu ayaklar altına alacak her duruma başkaldırmanın bedelini ağır ödetiyor.

Bu bir nefret cinayetidir!

Sokağa çıkan, hayata karışan, ezilenin yanında duran, zorba ile savaşan devrimci karak-
ter ve davranışa duyulan nefretin bir yansımasıdır. Üzerinde yaşadığımız topraklar 
üzerinde kurgulanan ve hoşgörüyü, nezaketi, saygıyı bizlere unutturmaya çalışan bir 
toplumsal mühendisliğin sonucudur. Bu, AKP iktidarının fitne tohumlarını ektiği, 
her fırsatta kanla suladığı, korkuyla beslediği bir karanlıktır.

İktidarın tetikçi yargısı, saldırıya karışan 12 kişiden 8’ini serbest bırakmış ve yeni bir 
hukuksuzluğun daha yolunu açmıştır. Bahadır öğretmen için ADALET İSTİYORUZ!

…ve iktidara sesleniyoruz:

Bahadır öğretmen, karanlığınızın üzerinde doğmuş bir devrimci güneştir. Güneş 
balçıkla sıvanmaz!

Öğretmenim, unutulmayacaksın! Bu karanlık zihinler, kirli kalpler, kör vicdanlar elbet 
bir gün yenilecek! Takipçisi olacağız!
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