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[     ]KURULTAYLAR

TMMOB 40. Olağan 
Genel Kurulu’nda, 
sekretaryasını 
TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası’nın  
yapacağı “TMMOB 
Kadın Mühendis, 
Mimar ve Şehir 
Plancıları Kurultayı” 
gerçekleştirme kararı 
alınmıştır.

Çalışma yaşamında 
karşılaşılan “cinsiyetçi iş bölümü” anlayışına göre, 
erkeklerin fi ziki güç ve teknik yatkınlık gerektiren işlere, 
kadınların ise tekrarlanan, sabır gerektiren, incelikli 
ama insiyatif gerektirmeyen işlere yatkın olduğu var 
sayılmıştır. Eğitim düzeyleri yükselen kadınların, cinsiyetçi 
iş dünyasında daha fazla yer edinebilmelerine rağmen, 
yüksek öğrenim gerektiren mesleklerde cinsiyetçi iş 
bölümünden payına düşeni almaktadır. 

Mühendislik-Mimarlık ve Şehir Planlama, kuramsal olarak 
kadınlara açık olmakla birlikte; şantiyelerde, fabrikalarda 
vb. iş yerlerinde özellikle erkek işçileri yöneterek çalışmayı 
gerektiren işlerde, “yetersiz” kalacakları, evlenip çoluk 
çocuğa karışarak işi yarım bırakacakları, ev ve iş hayatını 
bir arada yürütmeye çalışırken işi ihmal edebilecekleri 
gibi erkekler için söz konusu edilmeyen gerekçelerle 
karşılaşılabilinen mesleklerdir.  Bu mesleklerdeki 
kadınların çoğunluğu, adeta gizli bir iş bölümü ile 
ofi s içlerinde ifa edilebilecek, dikey hiyerarşide çok 
yükseklerde yer almayan işlere itilmektedirler. 

Daha iş arama sürecinde çoğu iş ilanına salt cinsiyeti 
nedeniyle başvuru yapması engellenen kadınlar, 
erkek meslektaşlarından dolayısıyla mesleğin kendi 
sorunlarından ayrı, cinsiyetçi değerlerin kaynaklık 
ettiği özgül sorunlar yaşamaktadırlar. Öğrencilik, iş 
arama, uzmanlık alanı seçimi, vasfa uygun istihdam, 
ücretlendirme, mesleki gelişim ve kariyer süreçlerinde 
erkek meslektaşlarından farklı sorunlarla da karşılaşan 
kadın mühendis-mimar-şehir plancılarının, bu sorunların 
tespitinde ve çözümünde bir araya gelebilecekleri bir 
organa duydukları ihtiyaç ortadadır. Bu alanlarda çalışan 
kadınların, cinsiyet temelli mesleki sorunları ekseninde bir 
araya gelerek örgütlü bir şekilde, yaşadıklarının politikasını 
yapmaları çözüm için zorunludur. 

Son dönemde yaşanan krizle de en kolay işini kaybeden, 
daha düşük ücrete tabi olan ve kayıt dışı çalıştırılanların 
çoğunun yine kadınlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Kurultay sürecinde bir taraftan kadınlara özgü  sorunlar 
değerlendirilirken, diğer taraftan da  kadın üyelerle 
tanışmak, dayanışmak ve TMMOB organları içinde 
örgütlülüğü güçlendirmek hedefl enmektedir.

Kurultay Hazırlık Süreci

TMMOB’nin kurultay kararından sonra, ilk olarak 20 
Aralık 2008’de Kurultaya Doğru Forum etkinliğiyle 
çeşitli Oda’lardan kadınlar bir araya gelerek kurultaya 
yönelik fi kir ve beklentilerini paylaştı. Forum sonucunda, 
kurultayın içeriğine dönük öneriler arasında iş hayatındaki 
cinsiyetçi yaklaşımların ele alınması, krizlerin kadınlara 
etkisi, kadın mühendis, mimar, şehir plancıların 
örgütlülüğü gibi konular vardı. Kurultaydan beklentinin ise 
TMMOB’de kadın olma bilincini yükseltmek ve TMMOB’de 
bir kadın politikası oluşturulması olarak özetlendi. 

Forumdan sonra, TMMOB’den kurultayla ilgili Düzenleme 
Kurulu isimlerinin onaylanmasıyla kurultay çalışmaları 
resmen başlamış oldu. Düzenleme Kurulu, TMMOB 
odalarındaki kadın meslektaşlar, kadın sendika üyeleri, 
akademisyenler ve aktivistlerden oluşmaktadır.

***

21-22 Kasım 2009 tarihinde İstanbul’da yapılacak olan  

kurultayın hazırlık sürecinde, çeşitli yerel toplantılar 

ve bölgesel çalıştayların gerçekleştirilmesine karar 

verildi. Bölgesel çalıştaylar, seçilen aşağıdaki 6 bölgede 

düzenlenecektir:

 Marmara Bölgesi (İstanbul / 7 Haziran 2009)           
 Doğu Anadolu Bölgesi (Diyarbakır / 13 Eylül 2009)
 Akdeniz Bölgesi (Adana / 27 Eylül 2009)
 Ege Bölgesi (İzmir / 4 Ekim 2009)
 Karadeniz Bölgesi (Samsun / 11 Ekim 2009)
 İç Anadolu Bölgesi (Ankara / 18 Ekim 2009)

Kurultay çalışmalarında şu ana kadar üç Düzenleme 
Kurulu toplantısı ve dört Yürütme Kurulu toplantısı 
yapılmış olup, her ay yapılan Düzenleme Kurulu 
toplantıları ve her 15 günde bir yapılan yürütme kurulu 
toplantıları ile çalışmalar devam etmektedir. Yerel 
toplantılar, bölgesel çalıştaylar ve kurultayla ilgili diğer 
tüm bilgiler, aşağıdaki kurultay web sitesinden güncel 
olarak takip edilebilir:

http://www.emo.org.tr/etkinlikler/tmmob_kadin_krlt/

Bu doğrultuda tüm kadın üyelerimizi kurultay sürecinde 
aktif olarak yer almaya, kurultay boyunca yapılacak yerel 
ve bölgesel çalıştaylara katılmaya davet ediyoruz...

TMMOB KADIN 
MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARI 
KURULTAYI 


