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Merhabalar, bir 
dönemin daha 
sonuna geldik 

neredeyse. Bu bültende, 
biz EMO Ankara Şubesi 
Kadın Komisyonu olarak 
neler yaptık, neler yapmak 
istiyoruz gibi başlıklardan 
bahsetmek istedik. 

2018-2020 yılları arasındaki 
2 yıllık sürede her Şube bültenine kadın komisyonu 
adına ya da kadın komisyonu üyesi bir mühendis 
olarak dertlerimizden ya da hayallerimizden 
bahsettik sayfa sayfa. Sadece yazı yazmakla 
kalmadık, her 8 Mart’ta her 25 Kasım’da isyanı 
büyüttük kız kardeşlerimizle beraber. Sadece bu 
gibi günlerde de sokakta değildik elbette, “Çocuk 
İstismarına Dur De” eyleminde, 1 
Mayıs’ta, kadın cinayeti davalarında, 
Las Tesis dansında hep alanlarda diğer 
kadınlarla beraberdik.

2019 yılında toplamda 474 kadın 
öldürüldü erkekler tarafından, hepsi 
için ses çıkaramadık ama kişisel de 
olsa her birimiz öldürülen kadınlara, 
kız kardeşlerimize ses olmaya, 
kavgayı büyütmeye çalıştık elimizden 
geldiğince. Eski koca, yeni katil Fedai 
Varan kızının gözü önünde ‘Yaşamak istiyorum’ diye 
çığlık atan Emine Bulut’u öldürdüğünde susmadık. 
Şule Çet’in katilleri Çağatay Aksu ve Berk Akand’ın 
yargılanmaları sırasında ve Şule Çet cinayetinin 
suçlusu oldukları karara bağlandığında ve dava 
süresince susmadık. Basın açıklamaları ve duruşma 
çağrıları ile seslerini yükseltmeye çalıştık. Bir kişi 
daha eksilmeyelim diyerek, yaşamak istiyoruz 
diyerek elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Kız kardeşlerimiz 
öldürülürken, her güne 
birden fazla kadın 
cinayeti düşerken 
Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti 2011 yılında ilk 
imzacılarından biri olduğu 
İstanbul Sözleşmesi’ni 
uygulatmamaya devam 

ediyor hâlâ! Bunun 
farkındayız ve bunu 
üyelerimize de fark 
ettirmek en azından, 6284 
sayılı kanundan ve İstanbul 
Sözleşmesi’nden doğan 
haklarından bahsederek 
onları da bilinçlendirmek 
için etkinlikler düzenledik. 
Bu etkinlikleri en azından 
Sözleşmeden doğan hakları 
tüm üyelere anlatmak kadın avukat arkadaşımızla 
röportaj yaptık ve bültende yayınladık.

Yeni kadın üyelerimizle neler yapmak istediğimizi 
keyifli bir kahvaltıda konuştuk ve bir sürü fikir 
geliştirdik birlikte. Lokalde beraber film gösterimi 
yaptık, duygusal sahnelerde mahcup mahcup peçete 

istedik birbirimizden.

Meslek Odamızın mevzuatında ve 
yönetmeliklerinde mesleki bir hata 
yapılması durumunda bunun Oda 
organlarının uygulayabileceği bir sürü 
yaptırımı varken bir Oda üyesi, mühendis 
olsun ya da olmasın bir kadını taciz 
ettiğinde bu suçun karşılığı sadece TMMOB 
mevzuatında var. Bu bizim Meslek Odamız 
adına büyük bir eksikliktir. Bunun dışında 

Oda Onur Kurulu’nda kadın üyelerin var 
olmasına çabalanırken, bu durum pozitif ayrımcılık 
olarak değil kural olarak koyulmuş bir kadın 
kotası olmalıdır. Bir taciz vakası olduğunda sadece 
soruşturmacıyı kadın olarak atayıp işin kolayına 
kaçılmamalıdır. Bu iki durum için genel kurulda 
önergeler vereceğiz, kabul olması ve sonrası için hep 
birlikte uğraşacağız.

Bir dönem biterken hep beraber önümüze bakma 
zamanı şimdi. Tabi ki 
eksikliklerimiz oldu ama 
kadın kadının umududur. 
Bu umudu beraber 
büyütüp birbirimizin 
eksikliklerini hep beraber 
tamamlayacağımız bir 
dönem olsun.

KADIN KADININ UMUDUDUR!
EMO Ankara Şubesi Kadın Mühendisler Komisyonu
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