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Tepekule Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirilen İzmir Yerel Kadın 
Kurultayı’nın açılışında, 2008’den bu 
yana faaliyet gösteren TMMOB İzmir 
İKK Kadın Çalışma Grubu’nun çalış-
malarını özetleyen tanıtım filminin 
gösterimi yapıldı. TMMOB İzmir İKK 
Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü 
Güniz Gacaner Ermin, açılış konuşma-
sına, kadınların TMMOB’un, üyelerinin 
beşte birini oluşturduğuna dikkat çe-
kerek başladı. Kadın dayanışması, ve 
örgütlenmesini daha güçlü hale ge-
tirmek istediklerini ifade ederek, Oda 
çalışmalarına katılımı ve Oda organ-
larında temsiliyeti artmak için çalışma 
yürüttüklerine vurgu yaptı. Kadınların 
hakları ve sorunlarına yönelik far-
kındalık artırmaya yönelik etkinlikler 
düzenlediklerini ifade eden Ermin, 

mesleki, siyasi ve sosyal alanlarda 
eksikliği duyulan “kadın politikaları-
nın” oluşturulmasına yönelik çalışma 
yürüttüklerini vurguladı. Egemen sı-
nıfın çıkarlarına hizmet eden cinsiyet 
ayrımcılığı çözülmeden özgür ve eşit 
bir toplumun oluşmasının da mümkün 
olmadığını ifade eden Ermin, kadınla-
rın TMMOB içerisinde örgütlülüğünün 
güçlenerek devam edeceği konusunda 
kararlılığını belirterek konuşmasını, 
“Haklarımızdan, eşitlikten, adaletten 
vazgeçmiyoruz” sözleriyle tamamladı.

TMMOB İzmir İKK Sekreteri Aykut 
Akdemir ise konuşmasında, yaşamın 
her alanında her alanında olduğu gibi 
TMMOB çatısı altında da kadınlarla 
omuz omuza mücadele etmenin öne-
mine vurgu yaptı. 

TMMOB 46. Dönem Yönetim 

Kurulu Üyesi Ayşegül Akıncı Yüksel 
ise konuşmasında, bugüne kadar 
TMMOB içerisinde elde edilen kaza-
nımları anlatarak bu yolda 16 Eylül 
2021 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanan “Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliği’ne 
“psikolojik yıldırma/baskı/her türlü 
taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcı-
lığı yapanlar” ifadesinin eklendiğini, 
ilk İnceleme, Soruşturmacı Atanması 
ve Soruşturmanın Yöntemine iliş-
kin gerçekleştirilen değişikliklerle, 
kadınların kazanımlar elde ettiğini 
ifade etti. Cinsiyet ayrımcılığı sorunu 
çözülmeden, demokratik bir toplum 
yaratılmasının mümkün olmayacağı-
nı ifade ederek, kadın ve erkeğin eşit 
bir şekilde, yaşamı paylaşarak, omuz 
omuza mücadele etmesi gerektiğine 

TMMOB 7. Kadın Kurultayı’na hazırlık amacı ile düzenlenen İzmir Yerel Kadın Kurultayı, 25 Eylül 2021 tarihinde ger-
çekleştirildi. “Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz” başlığı altında düzenlenen yerel kurultaya, TMMOB’a 
bağlı odaların İzmir, Aydın, Manisa ve Denizli’de yaşayan kadın üyeleri katılım sağladı.

TMMOB‘li Kadınlar: VAZGEÇMİYORUZ!!!
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vurgu yaptı. Sözlerini “Kadınlar örgüt-
lü TMMOB daha güçlü” ifadeleriyle 
sürdüren Yüksel, “Adaletten, Eşitlikten 
ve Haklarımızdan Vazgeçmiyoruz” şek-
linde bitirdi.

Kurultayın ilk oturumunda KESK 
9. Dönem Yürütme Kurulu Eş Genel 
Başkanı Aysun Gezen, “İstihdam 
ve Ücretlendirilme Konusunda 
Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsiyetçi İş 
Tanımlamaları” başlıklı konuşmasını 
gerçekleştirdi.  Konuya ilişkin istatis-
tikleri ve görüşleri aktararak, devle-
tin kadınlara sermaye ile patriyarka 
arasındaki ilişkiyi bozmayacak şekil-
de iş hayatı öngördüğünü ifade etti. 
Mesleklerdeki kadın-erkek dağılımı 
farklarına dikkat çekerek, toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin meslek dağı-
lımlarında da etkili rol oynadığını be-
lirtti. Kadınların evde ücretsiz bakım 

hizmetlerinde de çalıştığını belirten 
Gezen, AKP Hükümetlerinin eğitim 
politikaların bu yükü artırdığını vur-
guladı. Bu oturumda ikinci konuşmacı 
olarak söz alan Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi 29. Dönem Şube 
Sekreteri Selda Ünver, TMMOB Üye 
Profili Araştırması Raporu’na ilişkin 
sunumunu yaptı. Kasım 2019’da ya-
yınlanan TMMOB MMO Oda Raporu 
ve TMMOB’ye bağlı odaların üye is-
tatistiklerine ilişkin bilgi veren Ünver, 
mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınlara ilişkin istihdam, Oda üye-
liği ve delege oranı konulara ilişkin 
istatistikleri aktardı. Mühendisler için 
istihdam sorunun büyüdüğüne vurgu 
yapan Ünver, kadın mühendisler için 
işsizlik sorunun daha yüksek seviyele-
re çıktığı ifade edildi.

Kurultayın ikinci oturumunda ise 
ilk olarak Jeoloji Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi 15. Dönem Yönetim 
Kurulu Yazmanı Aysun Yıldız, “İzmir 
İKK Kadın Çalışma Grubu Yapılanması 
ve Kazanımlar” başlıklı sunumunu 
gerçekleştirdi. Yıldız, sözlerini şu söz-
lerle tamamladı: 

“TMMOB’da toplumsal cinsiyet bi-
lincinin örgüt geneline yayılması ve 
kurultay kararlarının örgütün tümü 

tarafından benimsenmesi bu politika-
ların hayata geçmesi ancak kadınların 
örgütlülüğü ve dayanışmasıyla müm-
kün olacaktır! Anladık ki bu mücade-
le daha sürecek. Tüm bu kazanımları 
elde etmek uzun soluklu bir çaba is-
tiyor. Ancak unutmamalıyız ki emekle 
kazanılan her şey çok değerlidir ve bir 
daha kaybetmeyi göze alamayız.” 

Bu oturumda KESK 9. Dönem 
Yürütme Kurulu Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen ise “Karma Kurumlarda 
Kadın Örgütlenmesi” başlıklı sunumu-
nu gerçekleştirdi. Karma örgütlerde 
sınırların iyi çizilmesi gerektiğini ifa-
de eden Gezen, kadın politikalarının 
öznesinin sadece kadınlar olmasının 
önemine vurgu yaparak, mücadelenin 
kararlıkla sürdürülmesi gerektiğini 
ifade etti. “Kadın kadının yurdudur” 
sözünde ısrar ederek, kadınların tüm 
örgütsel mekanizmalarda yer alması 
gerektiğini ifade etti. 

Kurultay çalışmaları, iki oturumun 
konuşmacılarının yer aldığı soru-ce-
vap bölümü sonrası düzenlenen ser-
best kürsü ile tamamlandı. Görüşlerini 
kürsüden paylaşan mühendis, mimar 
ve şehir plancısı kadınlar, sözlerini 
“Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten 
Vazgeçmiyoruz!” ifadeleriyle tamam-
ladılar. 


