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MESLEKTE CİNSİYET AYRIŞTIRMASINI 
İSTEMİYORUZ!

Meslekte cinsiyet ayrıştırması demek gözünüzün 
önüne gelen figürle ilgilidir. Sekreter, yönetici, mü-
hendis, hastabakıcı, hemşire, doktor dendiğinde 
cinsiyetçi bir yaklaşım sergi-
liyorsanız orada bir durmalı 
ve bunun için de erkek hem-
şire ile kadın doktora gidip 
acilen tedavi olmanız gerek-
mektedir.

Eğer bir mühendisten bah-
sederken, kafanızdaki/kafa-
lardaki kalıba uymuyor diye 
başına kadını ekleme ihtiyacı 
hissediyorsanız; “Kadından 
mühendis olmaz.”, “Kadın 
avukat olamaz.”  söylemle-
rinin tuzağına düşüyorsanız 
zihninizin hurafelerden te-
mizlenmesi gerekmektedir. 

Bilinmelidir ve anlaşılmalıdır ki mesleklerin ve ya-
şamların cinsiyeti yoktur. Kadın işi, erkek işi yoktur. 
Ancak ve ancak bireylerin cinsiyetlere biçtiği roller ve 
toplumsal sınırlar vardır ki, onlar da yıkılmak zorun-
dadır. Türkiye'de erkek işi olarak kanıksanan otobüs 
şoförlüğü de dâhil mühendisliğe kadar uzanan tüm 
meslekler elbette ki kadınlar tarafından gerçekleştiri-
lebilmektedir. 

SAHALARDA VEYA İŞYERLERİNİN ORTAK 
ALANLARINDA KADINLARI AŞAĞILAYAN 
ŞAKA -KÜFÜR-İMA SÖYLEMLERİNİ DUYMAK 
İSTEMİYORUZ!

Mühendislik meslek grubunda erkek sayısının fazla 
olmasının bir sonucu da cinsi-
yetçi küfürler ve kadın bedeni 
üzerinden yapılan şaka ve ima-
lardır. Ancak biz kadın mühen-
disler, saha ve işyerlerimizde 
cinsiyetçi ve kadını aşağılayan 
söylemler duymak istemiyoruz! 

Üstelik bu söylemlerden rahat-
sızlığımızı belirttiğimizde ga-
ripseniyor olmamız da kişilerin 
erkek değil öncelikle insanlık 
nazarında insana saygıyı öğ-
renmeleri gerektiğini göster-
mektedir. 

İŞYERLERİMİZDE EŞİT 
SORUMLULUK İSTİYORUZ!

Mühendislik faaliyeti, fiziksel değil, zihinsel bir iştir 
ve bunun cinsiyet ayrımcılığı yapılmasını gerektiren 
bir durum söz konusu değildir. Gerekli olan tek et-
ken zihin gücüdür. Sahada, tasarımda, donanımda, 
üretimde ya da başka birimde kendini geliştirmiş bir 
mühendis oraya uygundur ve bu sorumluluk veril-
melidir. Bizim mühendisliğimiz satın almayla sınırlı 
değildir.

KADIN MÜHENDİSLER 
NELERİ GÖRMEK İSTEMİYOR ?
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Bizler bu güne kadar, makalelerde, araştırmalarda, dergilerde, söyleşilerde kadın hak 
ve özgürlüklerini tartışırken, ne olsun, nasıl olsun, ne istiyoruz bunları paylaştık. Bugün 

sizlerle neler olsun istemiyoruz, hayatın, doğanın gerçekliğine aykırı neler yaşıyoruz, 
neler son bulsun istiyoruz,  bunları tartışmak istedik. Evet kıssadan hisse biz  

NE OLSUN İSTEMİYORUZ?
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İşlerin zorluğu fiziksel değildir, kadınların üstlerinden 
bakıp ve mobbingi kadına sonuna kadar hissettiren 
“Bakalım kadın mühendis yapabilecek mi bu işi?” 
diye bilinçli/bilinçsiz baskı kuran anlayışla mücade-
ledir zor olan.  Zaten mühendislerin çoğu fiziksel 
zorluk, dayanıklılık gerektiren işlerle uğraşmazlar, 
onların işi beyinledir, zihinledir. Ne yazık ki kadın mü-
hendisler her iş alanı ve sektörde olduğu gibi burada 
da bir ön yargıyla karşılaşır ve üstlerinin kalıplaşmış 
düşüncelerini kırana kadar fazladan gayret sarf et-
mek zorunda bırakılmaktadırlar.

MEDENİ DURUMUMUZUN, ANNELİK 
PLANLARIMIZIN İŞE ALIM SÜRECİNDE 
BELİRLEYİCİ OLMASINI İSTEMİYORUZ!

Mülakatlarda özellikle en çok rastladığımız soru-
lardan bir kaçı; “Evli misin? , Evlenmeyi düşünüyor 
musun?”, “Çocuğun var mı?”, “Çocuk düşünüyor mu-
sun?”, “E sen hamilelik izni de istersin o zaman?”

Tüm bu sorular, özel hayata ilişkin sorulardır ve 
gerçekten de bizlerin özel hayatı sizi neden ilgilendi-
riyor? Sahiden niçin hem evli olup hem sahada çalı-
şamayalım? Neden erkek mühendislere sorulmayan 
sorular biz kadın mühendislere soruluyor? 

Bunun cevabı ise yine ataerkil zihniyetin daha doğar 
doğmaz çocuklara biçtiği toplumsal cinsiyet rolleri. 
Çünkü doğumumuzdan itibaren bizlere aşılanan 
kadın çocuk bakar, evdeki işlerin sorumluluğu her 
zaman kadındadır ve eğer evlenirse ve hele bir de 
çocuğu olursa sorumluluk öyle bir artacaktır ki kadın 
işyerindeki işini yapmaz hale gelir. Bu da işverene ge-
lir kaybettirir. Maalesef bu zihniyette insanlar olduk-
ça kadının sorumluluğu bitmeyecek 
ama meslek eğitimini almış, kendini 
bu konuda geliştirmiş insanın işini 
yapmasına engel olmayacaktır. Umu-
dumuz odur ki kadının evlendiğinde 
yahut doğum yaptığında kariyer ya-
pamayacağını düşünen ataerkil zihin-
ler bir gün muhakkak tükenecektir. 

AYNI İŞİ YAPAN ERKEK 
MESLEKTAŞIMDAN DÜŞÜK 
ÜCRETLE ÇALIŞMAK 
İSTEMİYORUZ! EŞİT İŞE EŞİT 
ÜCRET İSTİYORUZ!

Bildiğiniz gibi mühendislik meslek 
grubunda eşit işe eşit ücret kavramı 
hala oturabilmiş değildir. Cinsiyet 
ayrımcılığı hâlâ devam etmektedir. 
Aynı işi yapmamıza rağmen erkekler-

den az ücret almak kadınlar olarak ne yazık ki hala 
problemlerimizin arasındadır. Bu gibi eşit işe az ücret 
durumunu yaşamak istemiyoruz. 

CİNSEL TACİZ VE PSİKOLOJİK, EKONOMİK, 
FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ KALMAK 
İSTEMİYORUZ!

Erkek meslektaşlarımıza soruyoruz; Hanginiz iş or-
tamında bir kadın tarafından şiddete, tacize maruz 
kaldınız? Hanginiz günlerini korku dolu geçirdi ya da 
tacize karşılık vermediği için işten atılma korkusu ya-
şadı? Kim bilir kaç kadın evine ekmek götürmek için, 
işsiz kalmamak için boyun eğdi bu şiddete, kaç kadın 
kendini suçladı ve sessiz kaldı?

Niçin kadınlar öldürmüyor, dövmüyor, dokunmuyor, 
taciz etmiyor da hep niçin erkeklerden görüyoruz 
bunları sahalarda, işyerlerinde. Niçin kadınlar saha-
da korkuyla çalışıyor, hiç düşündünüz mü? Umarız ki, 
biraz düşündürmüşüzdür sizleri.

Biz kadın mühendisler; kimseden korkmadan, çe-
kinmeden mesleğimizi, görevimizi yerine getirmek 
istiyoruz. İş ararken, iş görüşmeleri yaparken biri ra-
hatsız eder mi diye değil de kim bize bir şey katabilir, 
mesleğimizi daha iyi yerine getirebilmek için kimle 
dayanışma içerisinde bulunabiliriz diye düşünmek 
istiyoruz. 

Ve her ne olursa olsun hiçbir baskı, şiddet biz kadın-
ları yıldıramayacak! Mücadelemiz ve inancımız büyü-
yerek devam ediyor.


	_GoBack
	_GoBack
	_heading=h.gjdgxs
	_GoBack
	_GoBack

