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TMMOB 7. Kadın Kurultayı, 
İnşaat Mühendisleri Odası Teoman 
Öztürk Toplantı Salonu’nda 20-21 
Kasım 2021 tarihlerinde düzenlendi. 
Kurultay, TMMOB Kadın Çalışma Grubu 
2. Başkanı Fatmagül Çıra, TMMOB 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A. Ülkü 
Karaalioğlu ve CHP Kadın Kolları 
Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın açılış 
konuşmalarıyla başladı. 

TMMOB Yönetim Kurulu adına 
kürsüye gelen Karaalioğlu konuşma-
sına, katledilen Mimar Başak Cengiz’i 
anarak başladı. Her iki yılda bir düzen-
lenen kurultaylarla TMMOB’de kadın 
politikalarının belirlenmesi, kadın ör-
gütlülüğünün güçlendirilmesini he-
deflendiğini ifade eden Karaalioğlu, 
ekonomik krizin derinleştiğine işa-
ret ederek, TMMOB’un düzenlediği 
“Çözüm İstiyoruz” kampanyasına des-
tek isteyerek, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: 

“Çünkü 2022 bütçesinde kadın-
lar yok! 2022 bütçesine bakıldığında 
bütçe hazırlama genel gerekçe hedef-
leri arasında ne yazık ki kadın erkek 
eşitliği bir yana, kadının toplumsal 
statüsünün iyileştirilmesi bile yer 
almamaktadır. Bakanlığın kadınlarla 
ilgili olarak hazırladığı 2018-2023 
Stratejik Eylem Planı’nın hedefleri de 
maalesef bütçe hedefleri arasında yer 
bulmamıştır.”
“Cezasızlık Şiddetti Artırıyor”

Kadın yoksulluğunun derinleş-
tiği bu dönemde toplumsal cinsiyet 
eşitliğini hedeflemeyen bir bütçenin 
kabul edilemeyeceğine vurgulaya-

rak, “İstanbul Sözleşmesi fesih kara-
rı geri çekilsin, Uluslararası Çalışma 
Örgütü’nün (ILO) 190 nolu Şiddet ve 
Taciz Sözleşmesi onaylansın” diye ko-
nuştu. Son bir yıl içerisinde 338 kadının 
öldürüldüğü hatırlatan Karaalioğlu, 
“Kadına yönelik şiddetin sıklıkla ceza-
sız kalması daha fazla şiddet ve kadın 
cinayetini beraberinde getirmekte-
dir” diye konuştu. İlk TMMOB Kadın 
Kurultayı’nın 12 yıl önce düzenlen-
diğini hatırlatan Karaalioğlu, alı-
nan kararlar doğrultusunda TMMOB 
Disiplin Yönetmeliği’nde köklü de-
ğişiklikler yapıldığını anlattı. Kadın 
Çalışma Grubu’nun, TMMOB ve bağlı 
odalarda toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin içselleştirilmesi için çalışmalarını 
kararlılıkla sürdürdüğünü ifade eden 
Karaalioğlu, “Kadınlar Örgütlü TMMOB 
Daha Güçlü” vurgusuyla konuşmasını 
tamamladı. 
“Eşit İş, Eşit Ücret” 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 2. 
Başkanı Fatmagül Çıra ise kadın ça-

lışmalarını TMMOB içinde kurumsal-
laştığını belirterek, kurultaylarının 
yanı sıra 4 kez de Kadın Sempozyumu 
gerçekleştirildiğini belirtti. Kurultay 
öncesindeki hazırlık çalışmalarına 
ilişkin bilgi veren Çıra, 16 il ve ilçede 
yerel kurultay düzenlendiğini belirtti. 
İş bölümünün cinsiyete değil, liyaka-
ta dayalı olarak yapılması gerektiğini 
dile getiren Çıra, kadın ve erkeklerin 
eşit işlerde, eşit ücret ve sosyal hak-
lara sahip olmasını öngören ILO’nun 
100 nolu sözleşmesinin gereklerinin 
yerine getirilmesini istedi. Çalışma ha-
yatında zorbalık ve tacize maruz kalan 
herkesi korumayı hedefleyen ILO’nun 
190 nolu sözleşmesinin de imzalana-
rak, uygulanmasını talep etti. 

25  Kas ım ’ ın  Domin ik 
Cumhuriyeti’nde katledilen Mirabal 
kardeşlerin anısına mücadele günü 
ilan edildiğini hatırlatarak, “Dominik’te 
diktatörlüğün yıkılmasında önem-
li rol oynayan Mirabal kardeşleri ve 
demokrasi ve insan hakları yolunda 

TMMOB 7. Kadın Kurultayı Düzenlendi

TMMOB 7. Kadın Kurultayı, 20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Kadına yönelik şiddetin arttığına 
dikkat çekilen Kurultay’da toplumsal cinsiyet eşitliğinin içselleştirilmesi için mücadele edileceği vurgulandı. İstanbul 
Sözleşmesi’nin önemine dikkat çekilen Kadın Kurultayı’nda, çalışma hayatında tacize maruz kalanları korumayı hedef-
leyen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 190 nolu sözleşmesinin imzalanması talebi ön plana çıktı. 
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verdikleri onurlu mücadeleyi saygıy-
la anıyoruz” diye konuştu. TMMOB 
üyesi kadınların anayasal hakları ve 
Cumhuriyet değerlerini korumak için, 
emek, eşitlik, özgürlük, barış ve laiklik 
mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği-
ne vurgu yaptı. 

TMMOB 7. Kadın Kurultayı, açılış 
konuşmalarının ardından çalışma-
larını, divanın oluşturulması, sonuç 
bildirgesi ve önergeler komisyon-
larının seçimleriyle devam etti. 
Kurultay’da çalışmaları, il veya ilçe 
koordinasyon kurullarının (İKK) ger-
çekleştirdiği yerel etkinliklere ilişkin 
sunumlarla sürdürüldü. İlk olarak 
Makina Mühendisleri Odası Adana 
Şubesi’nden Derya Irmak “Örgütlenme” 
başlıklı sunumunu yaptı. TMMOB 
Ankara İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
Yerel Kadın Kurultayı’na ilişkin su-
num ise “Haklarımızdan, Eşitlikten, 
Adaletten Vazgeçmiyoruz” başlığı 
altından Ayşegül İbici Oruçkaptan 
tarafından yapıldı. Sonraki sunum, 
Bodrum İKK üyesi Elif Aytaç tarafın-
dan “Dünyanın Yarısı Kadınlar Olarak, 
Eşitliğin Tanımını Biz Yapacağız” baş-
lığı altında gerçekleştirildi. Eskişehir 
sunumu Duygu Karaca tarafından 
“Kadınlar Örgütlü, TMMOB daha 

Güçlü” başlığıyla paylaşıldı. Mersin 
Yerel Kadın Kurultayı adına Besime 
İçgören tarafından ise “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” başlıklı sunum ya-
pıldı. MMO İzmir Şubesi’nden Aslıhan 
Yılmaz Okan ise “Kadın İstihdamı-
Şiddet” başlıklı sunumu gerçekleş-
tirdi.  Bursa Yerel Kadın Kurultayı 
çalışmaları ise Esra Özkan tarafından 
“Kadına Şiddet ve Kadın İstihdamı 
için Önerilerimiz” başlığıyla payla-
şıldı. Beliz Gülcüoğlu Yörük, TMMOB 
Aydın Yerel Kadın Kurultayı’na ilişkin 
sunum yaptı. TMMOB İstanbul Kadın 
Yerel Kurultayı sunumu ise Özlem 
Kizir tarafından gerçekleştirildi. 
Kıymet Yıldız ise “Kaldığımız Yerden 

Devam Ediyoruz” başlıklı sunumuyla 
Diyarbakır Kadın Yerel Kurultayı’na ça-
lışmalarını aktardı. TMMOB Muğla İKK 
Yerel Kadın Kurultayı’na ilişkin sunum 
ise Görkem Acer tarafından düzen-
lendi. Ceren İlter tarafından Şanlıurfa 
Kadın Yerel Kurultayı’na çalışmaları, 
“Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten 
Vazgeçmiyoruz” başlıklı sunumla pay-
laşıldı.

TMMOB 7. Kadın Kurultayı, su-
numların ardından değerlendirme 
bölümüyle devam etti. Seçilen komis-
yonun hazırladığı TMMOB 7. Kadın 
Kurultayı'nda Sonuç Bildirgesi’nin 
Ferda Yamanlar’ın okumasıyla çalış-
malarını tamamladı.

TMMOB adına, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından “Enerji 

Yaşam ve Demokratikleşme” ana başlığı altında gerçekleşecek TMMOB 

13. Enerji Sempozyumu, 9-10-11 Aralık 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzen-

lenecektir. Sempozyum programına ve ayrıntılı 

bilgilere https://bit.ly/3pkI2Kh adresinden ve 

QR Kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

TMMOB 13. Enerji Sempozyumu 
Düzenleniyor


