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Cinsiyetçi 
Uygulamalara,  
Güvencesizliğe Karşı 
Haklarımız Var !

Kadınlar 'sokaklarda, iş yerlerinde, yaşamda biz 
de varız' diyerek eşitlik ve özgürlük mücadelelerine 
devam ediyor. Kadın mühendisler, mimarlar, 
şehir plancıları olarak bizler de bu mücadelelerde 
yerimizi alıyoruz. Meslek örgütümüz TMMOB'de 
kadın örgütlülüğünü büyüterek dayanışmamızı ve 
mücadelemizi ilerletmek istiyoruz. 

Bu istek ve amaçla düzenlenen TMMOB Kadın 
Kurultayı'nın bu yıl dördüncüsü yapılacak. 
TMMOB 4. Kadın Kurultayı için kadın mühendis, 
mimar, şehir plancıları 14-15 Kasım 2015'te 
İzmir'de toplanacak. 

Kurultay için TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu (İKK) Kadın Komisyonu olarak 
hazırlıklarımıza başladık. Bir çok ilde olduğu 
gibi İstanbul'da da ön tartışma yaparak, kararlar 
alarak kurultayımıza gideceğiz. Bunun için 13 
Eylül Pazar günü İstanbul Yerel Kadın Kurultayı'nı 
gerçekleştireceğiz. 

Kurultayda, eğitim süreçlerimizden başlayarak 
çalışma yaşamımızı konuşacağız. AKP'nin  
kadınlara yönelik gerici, piyasacı politikaları 
doğrultusunda hazırladığı paketlere, programlara 
karşı nasıl mücadele edeceğimizi, şiddete, 
kadın cinayetlerine karşı neler yapabileceğimizi 
konuşacağız. Ve tüm bunlar için TMMOB'de 
örgütlülüğümüzü nasıl güçlendireceğimizi 
tartışacağız.

Evde, sokakta, çalışma yaşamında varız ve 
haklarımız var! Tüm kadın meslektaşlarımızı 
İstanbul Yerel kadın Kurultayı'na bekliyoruz.

13 Eylül 2015 Cumartesi
İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
09.30-17.30

TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu
twitter: @tmmobkadinist

8 Mart'ta TMMOB'lu Kadınlar Eylem ve 
Etkinliklerde Buluştu
TMMOB'li kadınlar her 8 Mart'ta olduğu gibi 
bu yıl da mitinglere katıldı, etkinlikler yaptı. 
TMMOB İstanbul İKK Kadın Komisyonu, 8 
Mart Pazar günü miting öncesi geleneksel 
buluşmasını İnşaat Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi'nde gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 
yıldan bu yıla kadınların gündemi, AKP'nin 
kadınları daha fazla güvencesizliğe mahkum 
etmeye çalıştığı 'Ailenin ve dinamik nüfusun 
korunması yasa tasarısı' sunuşları gerçekleşti. 
İstanbul'da direnişlerine devam eden kadın 
direnişçiler de kadın mühendis, mimar, 
şehir plancılarının buluşmasını büyüttü. 
K o n u ş m a l a r ı n ardından buluşma 
kokteyle, halaylarla 
devam etti. 
TMMOB'li kadınlar 
8 Mart Pazar günü 
de pankartlarıyla 
Kadıköy mitinginde 
yerini aldı. 

Kadın Mühendisler


