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Farklı illerden 250 kadın mühen-
dis, mimar ve şehir plancısının katılı-
mıyla gerçekleştirilen TMMOB Kadın 
Kurultayı, İnşaat Mühendisi Görkem 
Aygün'ün müzik dinletisi ile başladı. 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına 
M. Işık Gürbulak’ın konuşmasıyla de-
vam eden etkinlikte; TMMOB Yönetim 
Kurulu adına Ayşegül İbici Oruçkaptan, 
söz aldı. Son aylarda elektrik, doğal-
gaz ve temel gıda maddelerine yapı-
lan zamlara değinerek konuşmasına 
başlayan Oruçkaptan, işsizlik ve yok-
sulluktan kadınların daha çok etkilen-
diğine vurgu yaptı. Kadınların çalışma 
hayatında yaşadığı sorunları aktaran 
Oruçkaptan, “Yatırımların tamamen 
durması, projelerin iptal edilmesi, reel 
sektörün tıkanması, kadın arkadaşla-
rımızı işsizlik, işten çıkarılacaklar lis-
tesinde ilk sıralarda yer alma, düşük 
ücretlerle çalıştırılma ya da işsizlikle 
tehdit edilerek ağır koşullarda çalış-
maya zorlanma, evlenmemeleri, çocuk 
doğurmamaları yönünde baskı yapı-
larak psikolojik şiddete maruz kalma 
gibi pek çok tehditle karşı karşıya bı-
rakıyor” diye konuştu.

Yerel seçim yenilgisinden son-
ra iktidarın antidemokratik yüzünün 
daha fazla belirginleştiğini ifade 
eden Oruçkaptan, laiklik karşıtı politi-
kaların kadınlar üzerinden yürütüldü-
ğünü kaydetti. Kadın bedeni üzerinde 
“sahiplik” mekanizmaları kurulmak 
istendiğine vurgu yaparak, gerici yak-
laşımın kadın cinayetlerini artırdığını 
ifade etti. Etkinliğin TMMOB’da kadın 
temsiliyetinin artmasına vesile olma-
sını dileyen Oruçkaptan, “Biliyor ve 
inanıyorum ki gün boyunca yürüte-
ceğimiz her tartışma, alacağımız her 
karar, TMMOB örgütlülüğünü ve kadın 
mühendis, mimar ve şehir plancıları-
nın dayanışmasını büyütecek, yaşadı-
ğımız kentlere döndüğümüzde bizlere 
mücadele ve örgütlenme için özgüven 
ve cesaret aşılayacaktır” ifadeleriyle 
konuşmasını tamamlandı.

Kurultayın Divan Kurulu, Sonuç 
Bildirgesi Komisyonu ve Önergeler 
Komisyonunun seçiminin ardın-
dan sırasıyla TMMOB Kadın Çalışma 
Grubu, Mardin, İzmir ve Trabzon Kadın 
Çalışma Grupları adına sunumlar ge-
çekleştirildi. 

“Kadın İşsiz Sayısı Rekor Seviyede”
Kurultayın ilk gününde düzenle-

nen basın açıklamasında ise kadınla-
rın hayatın farklı alanlarında yüz yüze 
kaldıkları eşitsizlikler dile getirildi. 
Açıklamada, İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 
yüzde 82’si kadın ve gençlerden oluş-
tuğu belirtilerek, “İŞKUR’a kayıtlı işsiz 
sayısı tüm zamanların rekorunu kıra-
rak, 3 milyon 509 bin 603’e ulaşmış 
durumdadır. İŞKUR’a kayıtlı diplomalı 
işsiz kadın sayısı 445 bin 300’e yük-
selmiştir” bilgisine yer verildi. İŞKUR 
verilerine göre; 2003 yılında 118 bin 
olan işsiz kadın sayısının 2018’de 1 
milyon 805 bine yükseldiğine dikkat 
çekilen açıklamada, “Geride bırakılan 
16 yılda işsiz kadın sayısı ise yüzde 
bin 430 artmıştır” denildi.  

Basın açıklamasının ardından 
Kocaeli, Adana, Eskişehir, Bursa ve 
Malatya Kadın Çalışma Gruplarının su-
numları gerçekleştirildi ve önergeler 
üzerine tartışmalar yapıldı. Kurultayın 
ikinci günü Concencus filmi gösterimi 
ile başladı. Ardından İstanbul, Diyarbakır 
ve İskenderun Kadın Çalışma Grupları 
adına sunumlar gerçekleştirildi. 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı'nın altıncısı "Her Yerde Kadın" temasıyla 
16-17 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da, Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Kurultayın ilk gü-
nünde düzenlenen basın açıklamasında diplomalı kadın işsiz sayısındaki rekor artışa dikkat çekilerek, kadın işsizlerin 
sayısının 1 milyon 805 bine yükseldiği belirtildi. 

TMMOB 6. Kadın Kurultayı Gerçekleştirildi...
“HER YERDE KADIN"


