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Kadın Mühendisler

8 MART'TAN 
1 MAYIS'A EŞİTLİK 
VE ÖZGÜRLÜK İÇİN 

SOKAKLARA...
Kadınlar, AKP iktidarıyla artan 
gerici, piyasacı, kadın düşmanı 
politikalara karşı mücadelelerin ön 
saflarında görünüyor. Suyunun ve 
toprağının talan edilmesine karşı 
buldozerlerin önüne yatan kadınlar, 
barınma hakkı mücadelesinde 
yaşam alanlarını terketmiyor. 
Kürtaj yasasına karşı yürüttükleri 
mücadeleyle yasayı geri püskürten 
kadınlar, gelecekleri için 4+4+4 
eğitim sistemine karşı sürdürülen 
eylemliliklerin peşini bırakmıyor.

Türkiye'nin dört bir tarafında 
kadınların eşitlik ve özgürlük 
mücadelesinin günü olan 8 
Mart'lar her yıl kitleselleşerek 
gerçekleştiriliyor.

TMMOB'li kadınlar da yükselen 
kadın mücadelesinin bileşeni olarak 
çalışmalarını sürdürüyor, alanlarda 
yerini alıyor. Mor kurdeleli baretler 
eşliğinde kortej oluşturan TMMOB'li 
kadınlar çalışma yaşamlarında 
yaşadıkları güvencesizliğe 
karşı seslerini yükseltiyor. Aynı 
işi yaptıkları halde eşit ücret 
alamayan, istedikleri pozisyonda 
çalışamayan, ekonomik koşulların 
kötüleştiği durumlarda ilk olarak 
gözden çıkarılarak işsiz kalan kadın 
mühendisler tüm bu ayrımcılıklara 
karşı çıkıyor.

Şimdi de 1 Mayıs'ta, eşitliğin ve 
özgürlüğün mücadele gününde, 
TMMOB'li kadınlar, EMO'nun kadın 
üyeleri;

n Irkçı, gerici, piyasacı ve cinsiyetçi 
politikalara

n Şiddete/tacize/tecavüze
n Çalışma yaşamlarımızdaki 

ayrımcılıklara ve güvencesizliğe 
n Bedenlerimiz, emeklerimiz ve 

yaşamlarımızdaki erkek egemen 
tahakküme karşı mücadeleyi 
büyütmek üzere alanlara 
çağırıyor.

EMO İstanbul Şubesi Kadın Komisyonu’nun, kadın mühendis olmanın 
getirdiği ek sorunlarla da mücadele etmek zorunda kalan kadınların 
bir araya gelme, yaşadıkları sorunları paylaşma ihtiyacından hareketle, 
Kadın Üye Buluşması düzenlendi.

“İstanbul Şube Üyesi Kadınlar olarak, sıkıntılarımızı paylaşmayı, 
işyerinde, evde, sokakta yaşadığımız sorunlarımızı tartışmayı ve çözüm 
yollarını aramak için 9 Mart 2013 Cumartesi günü Şubemizde bir araya 
gelip, kadın kadına dertleşiyoruz” çağrısına üyemiz kadın mühendisler 
cevap vererek, bir araya geldi. 

Kısa bir tanışma ile başlayan toplantıya, Şubemiz üye ve yöneticisi 
kadınlarla birlikte diğer meslek odalarından kadın mühendisler de 
katıldı. Şubemizin ilk kadın Yönetim Kurulu Başkanı Beyza Metin’in 
tüm katılanlara hoş geldin diyerek, EMO daki Şube ve Merkez Kadın 
Komisyonlarının yürüttüğü kadın çalışmaları ile ilgili katılımcıları 
bilgilendirmesinin ardından, TMMOB kadın çalışmalarını anlatan bir 
sinevizyon gösterimi yapıldı. 

Mühendislikte Kadın Olmak Forumu, şantiyelerde kadın mühendis 
olmanın, işyerindeki tacizlerin, kadın mühendislik öğrencisi olmanın, 
hem anne hem çalışan bir kadın olmanın, sadece kadın olduğumuz 
için tekrar tekrar mühendislik bilgimizi kanıtlamak zorunda kalmanın, 
daha çok iş yaparken daha az ücret almanın  zorluk ve acılarının 
paylaşıldığı, deneyimlerin aktarıldığı ve katılanların birbirini sevgiyle 
kucakladığı güzel bir sohbet toplantısına dönüştü.

Daha sonra Sesler ve Düşler grubunun çaldığı güzel müziklerle, kadınlar 
yaşadıkları sorunları hatırlamanın yarattığı gerginliği üstlerinden atıp, 
eğlenmeye başladılar. Eğlence, komisyon üyelerinin kendi elleri ile 
hazırladığı kanepe, börek ve mercimekli köftelerin yer aldığı ikramların 
paylaşılmasıyla devam ederken, Metalurji Mühendisi İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu üyesi Güneş Bodur, flamenko dans gösterisi sundu. 
Bu arada buluşmaya çocuklarıyla katılan üyelerimiz önce sorunlarını 
paylaşıp, sonra eğlenirken çocukları da palyaçomuzla birlikte oyunlar 
oynayarak keyifli zaman geçirdi. Bu buluşmanın her yıl tekrarlanarak, 
gelenekselleşmesi ve tüm kadın üyelerin katılımı ile güçlenmesi dileği 
ile vedalaşıldı.

8 MART MİTİNGİ
8 Mart Kadın Platformunun düzenlediği 
ve 10 Mart günü  Kadıköy Meydanı'nda 
yapılan mitingte, TMMOB‘nin kadınları 
bu yıl da emekleri ve kimlikleri için, 
güvencesizliğe, şiddete, yok sayılmaya 
karşı haykırmak için, barış istedikleri 
için biraraya geldiler.

EMO KADIN ÜYE BULUŞMASI


