Değerli Üyelerimiz,
2021 yılının son Bülten’inden merhabalar!
Bu sene sonu itibari ile şubemizin 13. Çalışma Dönemi’ni bitiyor ve
14.’sü için çalışmalara başlıyoruz.
Bu 2 yıllık çalışma dönemimiz maalesef, bildiğiniz üzere Covid-19
pandemisine denk geldi. Bu süreçte çalışmalarımız elbette sekteye
uğradı. Her şey den önce ‘sağlık’ dedik ve çalışma programlarımızı
güncelledik. Yüz yüze etkinlik, eğitim vb. faaliyetleri online platformlara taşıdık.
Teknik hizmetlerimizi personellerimizin dikkatli ve özverili çalışmaları ile hiç sekteye uğratmadan devam ettirdik. Elbette her pandemi
gibi Covid-19 pandemisi de bulunan aşı ve gelişen tıbbi çalışmalar ile
biraz olsun rahatladı. Bazı etkinliklerimizi yüz yüze ve gerekli önlemler
altında yaptık.
Geçen yıl bu süreç içerisinde gerçekleştiremediğimiz ‘geleneksel
plaket törenimizi’ bu yıl yüz yüze yaparak uzun süredir görmediğimiz
üyelerimiz ile hasret giderdik. Uzun süredir online olarak yapılan ‘Şube
Danışma Kurulu’ toplantılarımızın sonuncusunu da yüz yüze yaparak,
üyelerimizden güç aldık.
Değerli Üyelerimiz,
14. Çalışma Dönemi hazırlıklarımıza sizlerin desteği ile başladık. İlk
olarak 13-14 Şubat 2021 tarihlerinde Şube Genel Kurulu Toplantısı ve
Seçimlerimizi yaparak, yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu
ve denetleme kurulu üyelerimizi seçeceğiz. Bildiğiniz üzere her seçim
bizleri güçlendirerek sonuçlanır. Bu süreçte tüm üyelerimizi genel kurulumuza ve seçimlerimize davet ediyorum.
Genel Kurul süreçlerini üyelerin en üst seviyede katılım göstermesi
gereken etkinlikler olarak görüyor ve bu ciddiyet ile hazırlıklarımızı
yapıyoruz. Üyelerimizin de aynı ciddiyet ve özveri ile genel kurul toplantımıza gelirken mutlaka başka üyelerimize bilgi vermesini, onları
davet etmesini özellikle genç meslektaşlarımızı bu ortamı görmeye
getirmesini rica ediyoruz.
Her genel kurul sürecinin getirdiği zorlukların birlikte ve dayanışma ile
aşılacağına olan inancımızı sizlerle paylaşıyor, bu zorlu süreçte her zaman olduğu gibi destekçimiz olmanızı istiyoruz.
Saygılarımızla,
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şubesi XIII. Dönem Yönetim Kurulu

bülten
MMO Denizli Şubesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk
(Şube YK Başkanı)
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Cihan Deligöz
(Şube Sekreteri)
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BODRUM İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Temel Yapı İş Merkezi Kat: 2 No: 2
Gümbet / Bodrum - MUĞLA
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Yayın Baskı Hazırlık
Hüseyin Hıdır

FETHİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
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Fethiye - MUĞLA
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MARMARİS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

Yayın Yönetim
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NAZİLLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
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Tel: 0256 313 17 15 - Faks: 0256 313 17 15

ŞUBEMİZE BAĞLI MESLEKİ DENETİM BÜROLARI
ORTACA MESLEKİ DENETİM BÜROSU

DİDİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU
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ŞUBEMİZ EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Şubemiz eğitim birimi olarak; Temmuz ayından beri Genel Merkez ve diğer şubelerimizle tam bir
dayanışma içerisinde meslektaş ve ara teknik personel eğitimlerine devam etmektedir.
COVİD-19 pandemisi sebebi ile süreçlerin çok büyük bir kısmını online olarak gerçekleştirdiğimiz
eğitim ve sınav faaliyetleri şubemizde de Covid-19 tedbirleri kapsamında aralıksız olarak devam
etmektedir.
Temmuz ayından beri şubemizde yaptığımız eğitimler ve katılımcı sayıları aşağıdaki gibidir. Toplamda 6 eğitimde 70 üyemizi belgelendirdik.
Sıra

Eğitim Adı

Katılımcı
Sayısı

Şube /
Temsilcilik

1

Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu

9

Denizli Şube

2

Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlusu
Eğitimi

11

Denizli Şube

3

Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli
Mühendis Yetkilendirme Yenileme Eğitimi

1

Denizli Şube

4

Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi
(3 Gün)

7

Denizli Şube

5

Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu

11

Aydın İl Tems.

6

Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu

8

Uşak İl Tems.

7

Mekanik Tesisat

14

Denizli Şube

8

Mekanik Tesisat Tasarımı Uygulama Eğitimi

8

Denizli Şube

9

Havuz Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

16

Denizli Şube

10

Havalandırma Tesisatı Mühendis Yetkilendirme
Kursu

12

Denizli Şube

11

Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli
(Pompacı) Kursu

7

Uşak İl Tems.

12

Şantiye Şefliği

9

Denizli Şube

13

Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme Kursu

12

Denizli Şube
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ARALIK AYI EĞİTİM TAKVİMİ

Odamız ve diğer şubelerimizin eğitimlerini takip etmek için makina.mmo.org.tr adresinden
TC Kimlik numaranız ve Oda Sicil Numaranız ile giriş yapabilirsiniz.
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10 EKİM KATLİAMI'NDA HAYATINI KAYBEDENLER
DENİZLİ’DE ANILDI
10 Ekim Ankara Katliamı'nda hayatını
kaybedenler Denizli’de de anıldı. Denizli
Çınar Meydanı’nda gerçekleştirilen anma
törenine Denizli Emek ve Demokrasi
Bileşenleri ile SOL Parti, EMEP ve CHP
Denizli İl Örgütleri katıldı.
Denizli Emek ve Demokrasi Bileşenleri adına açıklama yapan Selçuk Göçer,
şunları söyledi:
“10 Ekim Katliamı'nın üzerinden altı yıl geçti. 'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi' diyenlere düşmanca saldırdılar. Türkiye’nin dört bir yanından gelen on binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen
Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimize savaştan, gerilimden, kaostan, kutuplaşmadan beslenen
karanlık odaklar katliamla cevap verdiler. 103 insanımızı yitirdiğimiz, yüzlerce insanımızın fiziksel, yüzbinlerce insanımızın ruhsal olarak yaralandığı 10 Ekim katliamı, emek, barış ve demokrasi uğruna ödenen ağır bedellerden sadece biridir. 10 Ekim katliamı, 6 Haziran Diyarbakır ve 20
Temmuz 2015 Suruç katliamlarıyla başlayan ve ardı ardına gelen IŞİD saldırılarının bir parçasıdır.
Başta 10 Ekim katliamı olmak üzere 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015 seçimleri arasında bunca
katliamın neden yaşandığının cevabı verilmeden 10 Ekim katliamının arka planı aydınlatılamayacaktır.
Katliam sonrası anket yapıp oylarının ne kadar arttığını araştıranların, “Kokteyl örgüt” diyerek
davayı sulandıranların, yol kontrollerini kaldırarak katillere adeta koridor açanların, saldırı olacağı
istihbaratını tertip komitesinden gizleyenlerin, patlamaların ardından birçok kişinin yaşamını yitirmesine neden olan gaz sıkma emri verenlerin, ambulansların geç gelmesinin sorumlusu olanların, güvenlik tedbiri almayanların katliamdaki rolü ortaya çıkarılmadıkça, asıl failler yargılanmadıkça 10 Ekim dosyası kapanmayacaktır. 1 Mayıs katliamından Maraş katliamına, Bahçelievler
katliamından Sivas katliamına, bu ülkenin katliamları ile hesaplaşmak için mücadele verenlerin
karşısına çıkarılan duvarları ve engelleri biliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne duvarlar örerlerse
örsünler, o duvarı yıkacak tuğlaları çekip çıkaracağımızdan kimse kuşku duymamalıdır.
10 Ekim katliamında rolü olan, görevini ihmal eden, katliama yol veren ve emir veren tüm sorumlular yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak istenmesine izin vermeyeceğiz. Katledilen arkadaşlarımızın hesabını mutlaka soracağız.
DİSK-KESK-TMMOB ve TTB olarak; 10 Ekim Ankara katliamının beşinci yıldönümünde sözümüzü bir kez daha yineliyoruz: Bu toprakları katliamlarla, faili meçhul cinayetlerle anılmaktan
çıkararak barış ve demokrasiyle taçlandıracak, emeğin ve bir arada yaşama iradesinin egemen
olduğu Türkiye’yi yitirdiğimiz canlarımıza, yoldaşlarımıza, 103 karanfilimize armağan edeceğiz.”
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13. DÖNEM, 4. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
YAPILDI

Şubemizin 13. çalışma dönemine ait 4. Danışma Kurulu Toplantısı 2 Ekim 2021 Cumartesi günü,
Richmond Hotel Thermal'de düzenlendi.
Toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanımızın açılış konuşmasının ardından İdari ve Mali Faaliyet
raporlarının sunumu ile devam etti.
Toplantıya OYK Başkanı Yunus Yener, OYK Üyeleri Arife Kurtoğlu ve Deniz Alp Yılmaz'ın yanı sıra
79 danışma kurulu üyemiz katılım sağladı.
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MESLEKTE ONUR YILI ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın 67'nci, Şubemizin 27'nci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında meslek hayatlarında 25, 40 ve 50 yıllarını dolduran üyelerimize günün anısına tebrik plaketlerinin ve sertifikalarının
takdim edildiği etkinliğimiz 2 Ekim 2021 Cumartesi günü, Richmond Hotel Thermal'de 258 üyemiz ve yakınının katılımı ile gerçekleştirildi. Etkinliğimize OYK Başkanı Yunus Yener, OYK Üyeleri
Arife Kurtoğlu ve Deniz Alp Yılmaz'da katıldılar.
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PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ VE TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ DEKANLARINI
ZİYARET ETTİK.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Kavaklıoğlu'nu ve Teknoloji
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ'ı ziyaret ederek, Oda-Üniversite işbirliği ve öğrenci
örgütlenmesi üzerine görüş alış verişinde bulunduk.
Makina Mühendisleri Odası ve Pamukkale Üniversitesi işbirliğinin artarak devamı çalışmaları
doğrultusunda, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Kadir Kavaklıoğlu, Teknoloji Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Osman Nuri Ağdağ, Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Altan
Dombaycı'yı, Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. Harun Kemal Öztürk, Şube
Müdürümüz Behice Çetinkaya Dilbaz ve Teknik Görevlimiz Mustafa Cemal Özkan ile ziyaret
ettik. Bu ziyaretimiz esnasında bizi en güzel şekilde ağırlayan değerli hocalarımız Prof. Dr. Cemal
Meran, Prof. Dr. Tezcan Şekercioğlu, Dr. Öğretim Üyesi Sidem Küçükodacı Kaner ve Dr. Öğretim
Üyesi Öner Atalay'a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.

ETKİNLİKLER
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AYDIN ADÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRENCİLERİ
İLE BULUŞTUK

Aydın İl Temsilciliğimiz tarafından, Adnan Menderes Üniversitesi'nde öğrenim gören makina
mühendisliği öğrencilerine yönelik Odamızı ve Odamız Faaliyetlerinin tanıtıldığı bir etkinlik düzenlendi.
35 öğrenci üyemizin katıldığı etkinlikte; Aydın İl Temsilciliği YK Sekreteri Tunç Erlaçin ve Aydın İl
Temsilciliği Teknik Görevlisi Ali Bayhan tarafından öğrencilere oda yapısı, oda faliyetleri ve öğrenci üyelik hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Düzenlenebilecek etkinlikler hakkında görüş alış
verişinde bulunuldu.
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AYDIN ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUMUZ NURDİL
SOĞUTMA VE WENTA KAZAN FİRMALARINA TEKNİK
GEZİ DÜZENLEDİ.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde örgütlü öğrenci üye komisyonumuz, organize ettiği
teknik geziler ile Nurdil Soğutma ve Wenta Kazan firmalarını gezerek, üretim süreçleri ve firmaların sektörleri konularında bilgi aldılar.
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TMMOB 67 YAŞINDA!

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin 67. kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, TMMOB Denizli
İKK tarafından Çelenk Sunma ve Söyleşi etkinlikleri düzenlendi.
18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun 67. yıldönümünü
ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu
tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı. Çelenk sunma programından sonra Denizli
İKK Sekreteri Mehmet Akköse tarafından bir basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklamasının devamında şubemiz İ. Yener Acar Konferans Salonu'nda Şubemiz YK Üyesi
Mehmet Sarıca ve Gıda Mühendisleri Odası Denizli İl Temsilcisi Esin Aysan Pişik'in konuşmacı
olarak katıldığı TMMOB Örgütlülüğü ve TMMOB Öğrenci Yapılanması konularında söyleşiler düzenlendi.
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MEKANİK TESİSATLARDA OTOMATİK KONTROL
WEBİNARI DÜZENLENDİ.

Şubemiz Tesisat Mühendisliği Komisyonu tarafından düzenlenen 'Mekanik Tesisatlarda Otomatik Kontrol' konulu webinar 26.10.2021 Salı günü, 30 üyemizin katılımı ile gerçekleştirildi. Webinarı organize eden Tesisat Mühendisliği Komisyonu'muza ve Odamız Eğiticisi Hakan Yavuz'a
teşekkür ederiz.
Webinar sonrası Otomatik Kontrol Tesisatı Eğitiminin ilki 13 - 17 Aralık tarihlerinde Eğitmen Hakan Yavuz tarafından verilecektir.

ETKİNLİKLER
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MUĞLA'DAKİ SMM ÜYELERİMİZ İLE TOPLANTI
GERÇEKLEŞTİRDİK.

Muğla'da hizmet veren SMM Üyelerimiz ve Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde görevli meslektaşlarımız ile Muğla genelinde üretilen mekanik tesisat projelerinin çeşitli şekillerde geliştirilmesi ve ortaklaştırılması hususlarında toplantı gerçekleştirdik.
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BASIN AÇIKLAMASI

TMMOB'NİN 67. KURULUŞ YILI
18-21 Ekim 1954 yılında gerçekleştirilen TMMOB'nin Birinci Genel Kurulu'nun
67. yıldönümünü ve Mühendislik-Mimarlık Haftasını kutlamak amacıyla
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 18 Ekim 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.
KURULUŞUMUZUN 67. YILINDA AYNI KARARLILIKLA MÜCADELEYE,
MESLEĞİMİZİ, MESLEKTAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SAVUNMAYA DEVAM
EDİYORUZ!
18-21 Ekim 1954 tarihlerinde Ankara’da toplanan genel kurulumuzla faaliyetlerine başlayan Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, bugün tam 67 yaşında! Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme
ve faaliyetlerini kolaylaştırma, mesleğimizin kamu çıkarları doğrultusunda gelişimini sağlama ve
mesleki dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılımızı ve tüm meslektaşlarımızın “Mühendislik ve Mimarlık Haftası”nı kutluyoruz.
1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Kanun uyarınca farklı mühendislik ve mimarlık disiplinlerinden temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen ilk genel kurulumuzda, TMMOB tüzüğü kabul edilmiş ve birlik bünyesinde 10 meslek odası kurulmuştu. Bugün 108 farklı mühendislik, mimarlık ve
şehir plancılığı disiplininden 600 binin üzerinde meslektaşımızın üye olduğu TMMOB, 24 Odası,
bu Odalara bağlı 226 Şube ve 50 İl/İlçe Koordinasyon Kurulu ile ülkemizin en büyük mesleki demokratik kitle örgütlerinden birisidir.
Birliğimiz ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanayiden planlamaya, kentleşmeden enerjiye, gıda güvenliğinden ormanlara, çevre politikalarından yapı denetime, işçi sağlığından madenciliğe, ulaşımdan iletişime kadar insana ve topluma dair her alanda mesleki bilgi ve birikimimizi emekten,
halktan, ülkemizden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana kullanmaktadır.
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını, ülkemiz çıkarları temelinde koruyup geliştirirken, mesleki birikimlerimizin toplum yararına kullanılmasının zeminini yaratmak TMMOB’nin
mücadele diyalektiğidir.
Yıllar içerisinde ülkemizdeki emek ve hak arayışı mücadelesinin en önemli dinamiklerinden birisi
haline gelen birliğimiz, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının
önemine vurgu yapan, kamu yararı ve hakça paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve
toplumcu bir çizgide çalışmalarına devam etmektedir.
Uzun yıllardır devam eden ve giderek derinleşen ekonomik kriz, tüm halkımızın olduğu gibi
emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve şehir plancılarının yaşamlarını da olumsuz etkilemektedir. Uygulanan neoliberal politikalar yüzünden yıllar içerisinde kamusal yatırımların ortadan
kalkması, sosyal devlet uygulamalarının sınırlandırılması, kamusal hizmetlerin ticarileştirilmesi
ve sınırsız bir sömürü düzeninin yaratılması nedeniyle, ekonomik krizin toplumsal sonuçları her
geçen gün ağırlaşmaktadır.
Giderek güçleşen yaşam koşulları altında işsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik,
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
öncelikli sorunları olmaya devam etmektedir.
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Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eşitsiz ücret, sözleşmeli istihdam, özlük hakkı kayıpları ve
teknik personel ataması yapılmaması gibi sorunlarla yüz yüzedir. Kriz tüm meslektaşlarımızın emeğinin değersizleşmesine, gelirlerinin düşmesine ve borçlarının artmasına neden olmaktadır.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına yakını yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, güvencesizlik,
sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret kaybı gibi sorunlar tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.
Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret protokolünün
SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesi, meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız biçimde sömürülmesine zemin hazırlamaktadır.
Siyasal iktidarın karar ve uygulamaları, meslektaşlarımızı olduğu
kadar meslek alanımızı ve mesleki faaliyetlerimizden faydalanan
halkımızı da olumsuz etkilemektedir. Bilime ve tekniğe aykırı
olarak çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değişiklikleri nedeniyle halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı
hizmeti alması engellenmektedir.
Birliğimiz, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal çözülmesi, ekonomik krizin emek yanlısı bir
programla aşılması, üreten-sanayileşen-kalkınan bir Türkiye’nin yaratılması için mücadele etmektedir.
Birliğimiz, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmeti alması için mücadele
etmektedir.
Birliğimiz, yaratıcı fikirlerin, aklın ve teknolojinin gelişmesi, öne çıkması ve toplumsal yaşamı kolaylaştırması için mücadele etmektedir.
Birliğimiz, mesleğimizin gelişmesi, meslektaşlarımızın korunması için mücadele etmektedir. Bu mücadelemizden asla geri adım atmayacağız!
TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı
laikliği, faşizme karşı özgürlükleri, ırkçılığa karşı eşitliği, linç kültürüne karşı bir arada yaşamı, rant ve
sömürüye karşı emeği, yağma düzenine karşı kamusallığı, emperyalizme karşı bağımsızlığı savunmaya devam etmektedir.
Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci
içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her
çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”
Bu inanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB’yi savunmaya, büyütmeye ve güçlendirmeye devam
edeceğiz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelemiz!
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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TMMOB 7. Kadın Kurultayı İMO KKM Teoman Öztürk Toplantı Salonunda 20-21 Kasım 2021
tarihlerinde gerçekleştirildi.

TMMOB 7. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kurultay müzik dinletisiyle başladı. Ardından TMMOB Kadın Çalışma Grubu 2. Başkanı Fatmagül Çıra,
TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi A. Ülkü Karaalioğlu ile CHP Parti Meclisi Üyesi ve CHP Kadın
Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka birer açılış konuşması yaptılar.
TMMOB Yönetim Kurulu adına TMMOB 7.Kadın Kurultayı açılış konuşmasını yapan Karaalioğlu şöyle
konuştu:
"Sayın Konuklar, Değerli Katılımcılar, TMMOB’nin aydınlık yüzlü kadınları; TMMOB Yönetim Kurulu
adına hepinizi sevgiyle, saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.
Bu yıl 7.sini düzenlediğimiz TMMOB Kadın Kurultayımıza hepiniz hoş geldiniz.
Öncelikle vahşice öldürülen meslektaşımız Mimar Başak Cengiz nezdinde TMMOB ve bağlı Odalarda
özverili çalışmalar yürütmüş, TMMOB’nin mücadelesinde yer almış çeşitli nedenlerle kaybettiğimiz
tüm arkadaşlarımızı saygıyla anıyorum.
TMMOB’de kadın politikalarının belirlenmesi, kadın örgütlenme modelinin oluşturulması ve örgütlülüğünün güçlendirilmesi doğrultusunda; Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kadınların sorunlarına ve
çözüm önerilerine yönelik olarak 2 yılda bir düzenlediğimiz ve bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz TMMOB
Kadın Kurultayı’nın köşe taşlarını, bundan öncekilerde de olduğu gibi yine yerel kurultaylarda hep
birlikte döşedik.
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Bu vesileyle, TMMOB Yönetim Kurulu olarak; Kurultayın gerçekleşmesi için büyük emek harcayan
TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na ve İKK Kadın Çalışma Gruplarına çok teşekkür ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz dönem; tüm dünyayı sarsan pandemi, artan göçmen sorunları, ekonomik krizin sonucu olarak yoksullaşma, işsizlik, aşırı pahalılık, demokratik meslek örgütlerinin yıpratılmaya
çalışılması, iktidarın kazanılmış kadın haklarına yönelik saldırıları, İstanbul Sözleşmesi’nin feshi, toplumsal cinsiyet kavramının yasaklanması, LGBTİ+’ların yok sayılması, trans kadınların evlerinin mühürlenmesi, kayyumlara direnen öğrenci hareketinin suçlandırılması, öğrencilerin barınma sorunlarına çözüm üretilememesi, ırkçı ve antidemokratik yasal düzenlemelerin ve fiili baskı uygulamaların
artmasıyla diğer dönemlerden çok daha fazla olumsuzluk taşıyor.
Ekonomik krizin giderek derinleştiği bu günlerde, gelirleri giderek düşen, yaşam standartları giderek bozulan, giderek yoksullaşan, işsizlik tehdidiyle boğuşan mühendis, mimar ve şehir plancılarının
emeklerine sahip çıkmak için başlattığımız “Emeğimize, mesleğimize, haklarımıza sahip çıkıyor, sorunlarımıza çözüm istiyoruz” başlıklı kampanyamıza öncelikle tüm kadın meslektaşlarımızın sahip
çıkmasını bekliyoruz.
Çünkü 2022 bütçesinde kadınlar yok!
2022 bütçesine bakıldığında bütçe hazırlama genel gerekçe hedefleri 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.
Kadınlar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kadın bakanlığını beklerken 2011’de yapılan
değişiklikle Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı kapatıldı yerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kuruldu. Bu bakanlık da 2018’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birleştirilmiş, 2021’de
yapılan değişiklikle de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dönüştürülmüştür.
Misyonu “Bireyin, ailenin ve toplumsal değerlerimizin korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik sosyal politikalar belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak” olarak belirlenen
Bakanlık, AKP'nin derdinin kadınları korumak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak değil, her ne
pahasına olursa olsun aileyi korumak olduğunu bir kez daha göstermiştir.
Bütçe hazırlama gerekçesini “Kamu kaynak kullanımında; temel politika belgelerinde belirlenen politika, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket etmek” olarak koymuş olan AKP’nin 2022 politikalarında da, bütçesinde de kadınlar yoktur.
Pandemi ile birlikte kadına yönelik şiddetin arttığı, kadın yoksulluğunun derinleştiği bir süreçte toplumsal cinsiyet eşitliğini hedeflemeyen bu bütçe kabul edilemez. Bütçe derhal geri çekilmeli ve eşitlikçi bir bütçe hazırlanmalıdır.
Bir kez daha diyoruz ki:
Toplumsal cinsiyete duyarlı, eşitliği sağlayan bütçe oluşturulsun!
Kadın Bakanlığı kurulsun!
İstanbul Sözleşmesi’nden Vazgeçmiyoruz! İstanbul Sözleşmesi fesih kararı geri çekilsin
ILO’nun 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylansın!
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Sevgili Arkadaşlar,
TMMOB’li kadınlar olarak tüm bu olumsuzluklara, ataerkil yapılara karşı birlikte mücadele edilmesi
gerektiğinin oldukça farkındayız. Haklarımızdan Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz derken bunda
ne kadar samimi, ısrarcı ve istikrarlı olduğumuzu gösteriyoruz.
Türkiye’de son bir yıl içerisinde kadının insan haklarını ihlal eden davranış ve eylemler sonucu 338
kadın öldürüldü. Cinsiyete dayalı ayrımcılık, ötekileştirme ve kadının sadece kadın olmasından ötürü
uğradığı şiddet türleri her geçen gün maalesef artmaktadır.
Kadına yönelik şiddetin sıklıkla cezasız kalması daha fazla şiddet ve kadın cinayetini beraberinde getirmektedir. Bu durum bize İstanbul Sözleşmesinin uygulanmasının önemini ve gerekliliğini göstermektedir.
Her zaman vurguladığımız üzere bu sene de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne yaklaşırken, kadına yüklenen toplumsal cinsiyet rollerini reddediyoruz
ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelemizi sürdürüyoruz.
TMMOB olarak; bir yandan üyelerimizin haklarının elde edilmesi, taleplerinin gerçekleşmesi yönünde
uğraş verirken, bir yandan da sorunlarımızın toplumun sorunlarından ayrı tutulamayacağı bilinciyle;
insana, insanlığa ve doğaya/ yaşam alanlarımıza karşı işlenmiş suçlara karşı mücadele ediyor, öte
yandan da insana ve halkımıza olan sorumluluklarımızın gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz
biliyoruz ki, bu ülkede yaşıyor olmanın tüm sonuçları mimar, mühendis ve plancı kimliğimizle birlikte,
yurttaş kimliklerimize ve kadın kimliklerimize de yansımaktadır.
Sevgili arkadaşlar
12 yıl önce düzenlenen İlk TMMOB Kadın Kurultayı ile kadın çalışmalarını TMMOB örgütlülüğü içerisinde kurumsallaştırmanın ilk adımlarını atan TMMOB’li kadınlar olarak, o tarihten bu güne epeyce
yol aldık.
Son olarak da bildiğiniz üzere, TMMOB 46. Genel Kurulu’nda TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmasına ilişkin kabul edilen önergelerimiz, 16.09.2021 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak uygulamaya girdi. Bunları tekrar hatırlatmak istiyorum;
“Disiplin Cezaları ile İlgili Genel İlkeler” başlıklı 3. maddesinde düzenlenmiş olan disiplin cezalarının
verileceği kişilere ilişkin kısma “psikolojik yıldırma/baskı/her türlü taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcılığı yapanlara” verilir cümlesi eklenmiştir.
“İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması” başlıklı 16. Maddesine “Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz
bildirimlerinde Oda Kadın Komisyonunun önereceği bir kadın oda üyesinin soruşturmacı olarak atanması zorunludur.” cümlesi eklenmiştir.
“Soruşturmanın Yöntemi” başlıklı 17. Maddesine “Cinsiyet ayrımcılığı ve cinsel taciz bildirimleri ile ilgili soruşturma kapsamında Oda Onur Kurulunun değerlendirmesini geliştirmek üzere Oda Kadın
Komisyonundan ve/veya TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasından konu hakkında görüş
oluşturması istenir ve bu görüş raporu değerlendirme kapsamında dikkate alınır.” cümlesi eklenmiştir.
Disiplin Suçları ve Cezalar başlığının altında 9. Madde olarak düzenlenmiş olan “Meslek Uygulamasının Yasaklanması Cezası” (Meslekten men) kısmına d bendi olarak “mesleki uygulama ve pratiklerde;
psikolojik yıldırma/baskı/ taciz uygulamak ve cinsiyet ayrımcılığı yapmak” eklenmiştir.
Bu son derece önemli kazanımlarımız için bizleri bir kez daha kutluyorum.
Sevgili Arkadaşlar,
Oda ve ikk larımızın kadın komisyonlarından beslenen TMMOB Kadın Çalışma Grubu, TMMOB Genel
Kurulu’nda alınan kararların uygulanması, hayata geçirilmesi konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Önceki süreçlerde olduğu gibi bu kurultayda da oluşturacağımız görüşlerin TMMOB ortamına
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aktarılması için Kadın Çalışma Grubunu gerekli çabayı gösterecektir.
Hep söyledik, yine söylüyoruz; Bu süreç, kadın hakları açısından ciddi bir geriye düşüş sürecidir. Bu
nedenle, kadını hiçleştiren bu politikalara, kader haline getirilen dayatmalara karşı durmak için, güçlü
toplumsal ve sınıfsal temellere dayanan örgütlü kadın mücadelesine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardır.
Biz TMMOB’li kadınlar olarak, Bundan önce de söylemiştik, yine söylüyoruz, gerçekleştirdiğimiz bu
kurultaylar;
TMMOB’li Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı kadınların sesi olduğu için,
Kadın Mimar, Mühendis ve Şehir Plancılarının sorunlarını görünür kılmak için,
TMMOB ve bağlı odalarında kadın üyelerin dayanışmasını, örgütlenmesini, temsiliyetini daha güçlü
hale getirmek ve Kadın Çalışma Gruplarının yaygınlaşmasını sağlamak için,
TMMOB ve bağlı odalarında toplumsal cinsiyet eşitliğinin içselleştirilmesi için,
Meslek ortamının ve demokrasinin olmazsa olmaz güvencesi olan Odalarımıza ve TMMOB’ye sahip
çıkmak için
Sosyal adalet için, iş güvencesi için, eşit işe eşit ücret için, fırsat eşitliği için, işsizlik, yoksulluk ve şiddete karşı durmak için, gerici, ırkçı-şoven ve cinsiyetçi eğitime son verilmesi için, kadınlara yönelik
sosyal, siyasal ve kültürel alandaki ayrımcılığın kaldırılması için, kamusal ve özel alanda kadına yönelik şiddetin son bulması için,
Onurlu bir yaşam için, tüm kadınların "kadın dayanışması"nı büyütmek için
Eşit ve özgür bir ülkede yaşayabilmek için, emeğimizden, bedenimizden, kimliğimizden elini çekmeyen iktidara karşı, eşit ve özgür yarınlar için
sözümüzü her yerde söylemeye, mücadelemizi büyütmeye ve örgütlenme çalışmalarımızı bundan
sonra da yılmadan aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.
Biz TMMOB’li kadınlar; kadının özgürleşmesi için, kadının insan hakları için, söz, yetki ve karar hakkı
için, birleşik bir kadın mücadelesiyle yolumuza devam edeceğiz diyor; örgütümüze, geleceğimize ve
yaşamımıza sahip çıkmak amacıyla ‘Kadınlar Örgütlü TMMOB Daha Güçlü’ diyerek başladığımız bu
yolda, ilk günkü inançla yolumuza devam edecek güç ve kararlılıkta olduğumuzun bilinmesini istiyoruz.
Kurultayımızın başarılı geçeceğine, umutlarımızı tazeleyeceğimize, örgütlülüğümüzü güçlendireceğimize ve dayanışmamızı büyüteceğimize olan inancımla hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle ve dostlukla
selamlıyorum.
YASASIN TMMOB; YASASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Dayanışmayla…"
TMMOB Kadın Çalışma Grubu 2. Başkanı Fatmagül Çıra ise şunları dile getirdi:
"Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin yürekli kadınları, sizleri ve konuklarımızı 46.Dönem
TMMOB Kadın Çalışma Grubu ve şahsım adına sevgi, saygı ve dostlukla selamlıyorum. 7.Kadın Kurultayımıza hoş geldiniz.
12 yıl önce düzenlenen ilk TMMOB Kadın Kurultayı ile kadın çalışmalarını TMMOB örgütlülüğü içerisinde kurumsallaştıran TMMOB’li kadınlar olarak, o tarihten bugüne 6 Kadın Kurultayı ve 4 Kadın
Sempozyumu gerçekleştirdik.
TMMOB’nin Genel Kurulu sonuçlanıncaya kadar 45.Dönem ve 46.Dönem TMMOB Kadın Çalışma
Grubu ile çalışmalarımızı birlikte sürdürdük; İKK Kadın Çalışma Komisyonu temsilcileri ile ana kurul-
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tayımıza yönelik 16.06.2021, 29.06.2021 ve 08.09.2021 tarihlerinde ortak toplantılar gerçekleştirdik.
Genel Kurulumuzun ardından 46.Dönem TMMOB Kadın Çalışma Grubu olarak ve İKK temsilcilerimizle ortak toplantılarımızı sürdürdük. Bu toplantılar sonucunda Ana Kurultay öncesi birlikte belirlenen
alt başlıklar doğrultusunda yerel kadın kurultayları yapılmasına karar verildi.
Ortak toplantılarda 7.Kadın Kurultayı alt başlıkları;
TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü
TMMOB’li Kadınların Eşitlik Mücadelesi* Uluslararası ve TCK Sözleşmeler
Pandemi Sürecinde Şiddet
Pandemi Süreci Ev İçindeki Dengeleri Nasıl Değiştirdi?
İstihdam ve Ücretlendirme Konusunda Cinsiyet Ayrımcılığı, Cinsiyetçi İş Tanımları
Genç Öğrenci Kadın Üyelerin Pandemi Sürecinde Yaşadıkları
Kadın Çalışmalarının Yerellerdeki Yansımaları, Meslek Odalarındaki Kazanımlar, İlham Veren Çalışmalar
LGBTİ+ Bireylerle Dayanışma
İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
olarak belirlendi.
Bu konular çerçevesinde 16 İl/İLÇE Koordinasyon Kadın Çalışma Komisyonumuz yerel kurultay gerçekleştirdi.
Yerel kurultaylarımız;
25 Eylül İzmir, 2 Ekim Bodrum ve Mersin, 15 Ekim Aydın,
16 Ekim Eskişehir ve Adana, 17 Ekim Diyarbakır ve Kocaeli,
21 Ekim Balıkesir, 22 Ekim Şanlıurfa, 23 Ekim Malatya ve Bursa,
24 Ekim İstanbul ve Van, 3 Kasım Muğla ve 6 Kasım’da Ankara’da gerçekleştirildi.
16 Ekim’de yapılması planlanan Trabzon Yerel Kurultayı, Covid temaslı vakaların olması nedeniyle ne
yazık ki gerçekleştirilemedi.
Yerel Kurultaylarımıza emek veren örgütümüzün mücadeleci kadınlarına teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar,
Ne yazık ki çok karanlık günlerden geçmekteyiz. Kadın cinayetlerinin, kadına yönelik şiddetin, taciz,
istismar ve tecavüzlerin büyük bir ivme ile arttığı, taleplerimizin, anayasal ve insan haklarımızın yok
sayıldığı, haksızlığın, hukuksuzluğun sınır tanımadığı, karabasan gibi üzerimize çöken bu dönemde,
geçmişte olduğu gibi, TMMOB’li kadınların örgütlü çalışmalarının toplumsal önemi bir kat daha artmıştır. Bizler inatla ve ısrarla “SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, DEĞİŞTİRECEK GÜCÜMÜZ VAR!” diyoruz.
Bu süreçte tüm kadınlarla birlikte TMMOB’li kadınlar olarak “İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR’,
‘İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİ UYGULA” diye mücadele ederken, sesimizi yükseltirken, bir gece yarısı
meclis iradesi yok sayılarak İstanbul Sözleşmesi fesh edildi. Sesimizi, sözümüzü engelleyebildiler mi?
Hayır!
Bizler 8 Mayıs 2021 tarihinde çevirim içi düzenlediğimiz 4. Kadın Sempozyumumuzda ve alanlarda
“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!” diye sesimizi, sözümüzü birleştirdik.
Pandemi döneminde kadına yönelik şiddetin sayısının tolere edilebilir olduğunu söylediler. “KADINA
YÖNELİK ŞİDDETİ DE, ŞİDDETİ TOLERE EDEN POLİTİKALARI DA TOLERE ETMİYORUZ !” dedik ve
söylemeye devam edeceğiz.
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Tüm bunların yanı sıra 15 yaşın altındaki çocukların evlilik adı altında, cinsel istismarını, tecavüzünü
toplum ve yargı önünde meşrulaştırma çabaları ile TCK 103. Maddesi ile düzenlenmiş olan çocuklara
Cinsel İstismar Suçuna Yönelik Cezalarla ilgili af önerileri ara ara gündeme getirilmektedir. “ÇOCUK
İSTİSMARININ AFFI OLMAZ!” diye haykırdık, haykırmaya da devam edeceğiz.
İş bölümünün cinsiyete değil, liyakata dayalı olmasını isteyen bizler, tarafı olduğumuz “Erkekler ve
Kadınlar Eşit İşlerde, Eşit Ücret ve Sosyal Haklara Sahiptir’ diyen Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ILO
100 no’lu sözleşmesinin gereklerinin yerine getirilmesini;
25 Haziran 2021’de yürürlüğe girmiş olan ‘Çalışma Hayatında Zorbalık ve Tacize Maruz Kalan Herkesi
Korumayı ve Güçlendirmeyi Hedefleyen “ILO 190 NO’LU SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINI VE UYGULANMASINI” istiyoruz.
Sevgili arkadaşlar,
Tüm bu hak gasplarına karşı mücadele ederken, örgüt içi çalışmalarımız da devam etmektedir.
5. Kadın Kurultayı’nda alınan 3 no’lu karar uyarınca ve 45. Dönem KÇG Çalışma Programımızda var
olan TMMOB’a bağlı odalarda yönetim kurulu ve diğer organlarda görev alan üyelerin Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği Eğitimi alması ile ilgili önergeler oda ve şube yönetim kurullarında kabul edilmiş ve
eğitimler alınmaya başlanmıştır.
Yine 31.07.2021 tarihli TMMOB Genel Kurulu’nda kabul edilen önergelerimiz ve 16.09.2021 tarihinde
resmi gazete yayımlanan Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair yönetmelik maddelerini
sizlerle tekrar paylaşmak istiyorum;
10.07.2002 tarihli 24811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin Disiplin Cezaları ile İlgili Genel İlkeler Başlığı altında yer alan 3. Maddesinde, disiplin cezalarının verileceği
kişilere ilişkin bölüme ‘ psikolojik yıldırma, baskı, her türlü taciz uygulayanlara, cinsiyet ayrımcılığı
yapanlara’ verilir cümlesi eklenmiştir.
Disiplin Suçları ve Cezalar başlığının altında 9.maddede düzenlenmiş olan MESLEK UYGULAMASININ
YASAKLANMA CEZASI ( MESLEKTEN MEN) KISMINA d bendi olarak ‘ mesleki uygulama ve pratiklerde; psikolojik yıldırma/baskı/taciz uygulamak ve cinsiyet ayrımcılığı yapmak’ cümlesi eklenmiştir,
İlk İnceleme ve Soruşturmacı Atanması başlıklı 16. Maddesinin b bendine ‘ Cinsiyet ayrımcılığı ve
cinsel taciz bildirimlerinde, Oda Kadın Komisyonunun önereceği bir kadın oda üyesinin soruşturmacı
olarak atanması zorunludur. ‘ cümlesi eklenmiştir.
Soruşturmanın Yöntemi başlıklı 17. Maddesinin ikinci fıkrasına şu cümle eklenmiştir.’ Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsel Taciz Bildirimleri ile ilgili soruşturma kapsamında Oda Onur Kurulu’nun değerlendirmesini geliştirmek üzere ODA KADIN KOMİSYONU ve/ veya TMMOB CİNSİYET AYRIMCILIĞI TAKİP
SEKRETERYASI’ndan konu hakkında görüş oluşturması istenir ve bu görüş raporu değerlendirme
kapsamında dikkate alınır ‘ şeklinde cümle eklenmiştir.
Bu son derece önemli kazanımlarımız için bizleri bir kez daha kutluyorum.
Değerli arkadaşlar,
25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”. Patria, Minerva
ve María Teresa Mirabal Kardeşlerin, diktatör emriyle vahşice katledilmelerini unutmuyoruz. 1960
yılında öldürülmelerinden bir yıl sonra Dominik Cumhuriyetinde, diktatörlüğün yıkılmasında önemli
rol oynayan Mirabal kardeşleri ve demokrasi ve insan hakları yolunda verdikleri onurlu mücadeleyi
saygıyla anıyoruz. Mücadeleleri biz kadınlara ışık tutmaya devam edecektir. Kadınların hak mücadelesi sürüyor ve biz bu mücadeleyi sürdürmeye kararlıyız. “MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!”
Ülkenin ve dünyanın sınav verdiği bu zorlu günlerde, her türlü baskıya, zorbalığa rağmen canı pahasına mücadeleyi bırakmayan tüm dünya kadınlarına selam olsun.
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Biz TMMOB’li kadınlar anayasal ve insan haklarımızı korumak için, cumhuriyet değerlerini korumak
için, emekten, eşitlikten, özgürlükten, laiklikten yana bir ülke ve barış içinde dünya için mücadelemizi
büyütme kararlılığında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz.
“HAKLARIMIZDAN, EŞİTLİKTEN, ADALETTEN VAZGEÇMİYORUZ!”
Verimli bir Kurultay olacağı inancıyla TMMOB Kadın Çalışma grubu ve şahsım adına sevgi ve saygılarımızı sunuyorum.
Dostluk ve dayanışmayla…
YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI! YAŞASIN TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!"
TMMOB 7. Kadın Kurultayı Divan seçiminin ardından sonuç bildirgesi komisyonu ve önergeler komisyonu seçimleri sonrası çerçeve sunumla devam etti. İlk olarak MMO Adana Şubesinden Derya Irmak
'Örgütlenme' başlıklı sunumunu yaptı. TMMOB Ankara İKK Yerel Kadın Kurultayı sunumu 'Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz' başlığıyla Ayşegül İbici Oruçkaptan tarafından yapıldı.
TMMOB Yerel Kadın sunumları Bodrum İKK üyesi Elif Aytaç tarafından 'Dünyanın yarısı kadınlar olarak, eşitliğin tanımını biz yapacağız' başlığıyla gerçekleştirildi. Eskişehir sunumu Duygu Karaca tarafından 'Kadınlar Örgütlü, TMMOB daha Güçlü' başlığıyla paylaşıldı. Son İKK sunumu Mersin Yerel
Kadın Kurultayı adına Besime İçgören tarafından' Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' üzerine gerçekleştirildi.
TMMOB 7. Kadın Kurultayı'nda öğle arası sonrası müzik dinletisi ve Kadın Çalışma Grubunun hazırladığı video gösterimi sonrası Çerçeve sunumlarda MMO İzmir Şubesinden Aslıhan Yılmaz Okan "Kadın
İstihdamı-Şiddet" başlıklı sunumla devam etti.
Bursa Yerel Kadın Kurultayı sunumu Esra Özkan tarafından "Kadına Şiddet ve Kadın İstihdamı için
Önerilerimiz" başlığıyla paylaşıldı. Beliz Gülcüoğlu Yörük TMMOB Aydın yerel Kadın Kurultayı sunumunu gerçekleştirdi. TMMOB İstanbul Kadın Yerel Kurultayı sunumu Özlem Kizir tarafından gerçekleştirildi. Diyarbakır Kadın Yerel Kurultayı sunumu "Kaldığımız Yerden Devam Ediyoruz" başlığıyla
Kıymet Yıldız tarafından paylaşıldı. TMMOB Muğla İKK Yerel Kadın Kurultayı sunumu Görkem Acer
tarafından gerçekleştirildi. TMMOB 7. Kadın Kurultayı İKK Sunumlarının sonuncusu ŞanlıUrfa Kadın
Yerel Kurultayı sunumu "Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz " başlığıyla Ceren İlter
tarafından paylaşıldı.
TMMOB 7. Kadın Kurultayı gerçekleştirilen sunumlar sonrası, Değerlendirme bölümüyle devam etti.
Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı kadınlar "Söyleyecek Sözümüz, Değiştirecek Gücümüz Var" dedi.
TMMOB 7. Kadın Kurultayı'nda sonuç bildirgesi Ferda Yamanlar tarafından paylaşılması üzerine toplumsal krizin derinleştiği bu süreçte yaşamın her alanında her türlü soruna duyarlı mühendis, mimar,
şehir plancısı kadınlar serbest kürsüde konuştular ve etkinlik sona erdi.

