
I.BÝRLÝK VE DAYANIÞMA FUTBOL TURNUVASI BAÞLADI

Þubemizin düzenlediði I. Birlik ve Dayanýþma Halý 

Saha Futbol Turnuvasý 26 Nisan 2008 tarihinde   

Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Spor Tesisleri'nde 

baþladý. Üyelerimiz arasýnda birlik ve dayanýþmayý 

saðlamak ve güçlendirmek amacýyla sosyal içerikli 

düzenlen turnuvamýza 6 takým katýlýyor.Oldukça 

çekiþmeli geçen  turnuva birbirinden güzel gollere 

sahne oldu.

Arkomp   :  

Es Ayvaz    : 

Hakacýlar      : 

Afyonkarahisar MMO Kütahya : 

Bilspor                                     : 

Volan Gücü                              : 
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Lig usulü puan sistemine göre gerçekleþtirilen turnuva  31 Mayýs 2008 tarihinde sona erecek.

Hafta Sonu Oynanan Maçlarda Þu
Sonuçlar Alýndý :
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8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 1857'de New York'ta aðýr çalýþma koþullarýný 

protesto etmek için direniþe geçen dokuma iþçisi 

kadýnlarýn 115'inin çýkan çatýþma ve yangýnda 

yaþamýný yitirmesiyle, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü 

olarak ilan edildi ve o tarihten itibaren tüm dünyada 

Kadýnlarýn Uluslararasý Birlik Mücadele ve Dayanýþ- 

ma Günü olarak hayata geçti. Biz mühendis kadýn- 

larda onlardan aldýðýmýz bu tarihi mirasla, bütün 

kadýnlarýn 8 Martýný kutluyoruz.

Bizler önce kadýn sonra mühendis kimliðimizle 

çalýþma yaþamýnda birçok zorlukla karþýlaþýyoruz. 

Erkek egemen kültürle iç içe geçmiþ kapitalist üretim 

þeklinde biz kadýnlar, yedek iþ gücü olarak 

görülüyoruz. Ayný sýralarý paylaþýp ayný okullarda 

okuduðumuz erkek meslektaþlarýmýza göre iþ 

bulabilme imkânýmýz çok daha az. Bilim ve 

teknolojinin erkeklerin tekelinde ve onlarýn alanýy- 

mýþ gibi gösterilmesinin sonucun da, özellikler özel 

sektörde Kadýn mühendis çalýþtýrýlmak istenme- 

mekte, çalýþtýrýlsa dahi eþit ücretle ücretlendiril- 

memektedir. Basýn yayýn organlarýnda ve internette 

çýkan ilanlarda iþe baþvuru koþullarýnda “erkek 

mühendis olmasý” koþulu bizlerin yarýþý en baþta 

kaybettiðimizin en büyük kanýtýdýr. Kamusal alanda 

yapýlan iþe alýnmalardaki ayrýmcýlýk, TMMOB 

tarafýndan dava edilerek ortadan kaldýrýlmýþtýr. Fakat 

þunu belirtmek isteriz ki mühendislik beden ve kas 

gücüyle yapýlan bir meslek deðil, bilgi ve tecrübenin 

harmanlandýðý bir meslek dalýdýr ve biz kadýn mühen- 

disler mesleðinde yetkin ve bu beceriye sahibiz ve 

ayrýmcý uygulamalar dur denilmesi gerektiðini düþü- 

nüyoruz. 

Baþka bir alandaysa, toplumun devamý için birer anne 

ve eþ olarak bizlerin üzerindeki yük çok daha fazladýr. 

Bu  yükün  yine  adil  bir  iþ  bölümüyle  üzerimizden

alýnmasýný istiyoruz. Doðum izinlerimizin uza- 

týlmasýný ve süt izinlerimizi kullanmak istiyoruz. Bu 

taleplerimiz sadece bizim için deðil çalýþan bütün 

kadýnlar için zorunlu ihtiyaçlardýr. 

Bu yoksullaþma, sefalet, dinsel gericilik, çatýþma ve 

militarizm ortamýnda, toplumun her kesiminde 

yükselen þiddet dalgasý artarak devam etmektedir. 

Biz mühendis kadýnlar olarak, hayatýn her alanýnda ki 

þiddeti kýnýyoruz. Herkesin kendi kültür ve kimliðini 

özgürce ifade edebildiði, düþünme, örgütlenme ve 

ifade özgürlüðünün önündeki tüm engellerin 

kaldýrýldýðý bir düzenlemenin acilen gerçekleþ- 

tirilmesini istiyoruz. Biz mühendis kadýnlar, herkesin 

kendi inancýný da inançsýzlýðýný da özgürce 

yaþamasýndan yanayýz. Bunun için devletin her 

türden inanç, mezhep ve inançsýzlýk karþýsýnda eþit 

mesafede durmasý gerektiðini düþünüyoruz. 

Birlik ve dayanýþmanýn en güzel günlerinden biri 

olan 8 Mart bütün kadýnlar için önemlidir. Biz Türk 

Mühendis ve Mimar Odalarý Birliðine olarak önce 

üyelerimizin daha sonra da bütün kadýnlarýn 8 Mart 

Dünya Kadýnlar Gününü Kutluyoruz.

TMMOB  ESKÝÞEHÝR  KADIN KOMÝSYONU
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