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Kadın meslektaşlarımızın meslek hayatlarında cinsiyet 
kavramı üzerinden yaşadığı her türlü ayrımcılığın önü-
ne geçebilmek, kadın dayanışmasının ve örgütlülüğün 
önemini gösterebilmek adına yapılacak çalışmaların 
planlanmasını yapmaktadır. Yaşamı savunmak ve da-
yanışma adına yapılacak etkinlik, 
atölye çalışması, panel ve söyle-
şilerinin planlanmasını yapa-
caktır. Kadın meslektaşlarımızın 
çalışma alanları özelinde yaşa-
dıkları sorunların çözüm yolları 
aranacak ve birlikte mücadele 
edebileceğimiz alanlar açılacaktır. 
Kadın emeğinin her alanda görü-
nür kılınması için çeşitli dayanışma 
pratikleri üretecektir ve hukuksal 
dayanışma ile destek çalışmaları ya-
pacaktır. Kadın meslektaşlarımızın-
meslek hayatında karşılaştığı hukuki 
sorunlar için ilerleyiş yöntemleri belir-
lenecek ve İnşaat Mühendisleri Odası 
üzerinden bu sorunların nasıl çözü-
me ulaşacağı konusunda yol harita-
sı çizilecektir.

Kadın Söyleşi dizisi
videolarını izlemek için:



Kadın 

1883 yılında 
doğmuştur. 

Tarihin ilk kadın 
mühendisidir. 

Kendini hem inşaat 
hem de elektrik 

mühendisliği 
alanlarında 

geliştirmiştir.

1957-1964 yılları 
arasında İTÜ 

Yapı İşletmesi 
Kürsüsünde, 

1968-1972 yılları 
arasında ise 

Bayındırlık Bakanlığı 
Yapı İşlerinde 

Başmühendis olarak 
görev almıştır.

Edith Clarke

Ayşe Melahat Yükeb

Romanya’da 1887 yılında 
dünyaya gelmiştir. 

Mühendislik diploması 
alan ilk kadınlardan 
biridir. Birinci Dünya 

Savaşı sırasında 
Romanya’da bir hastane 

inşasının yapımında 
görev almıştır.

Uzun yıllar 
karayollarında 

mesleğini yapmış 
olup, ayrıca  16. ve 17. 
dönem İMO Yönetim 

Kurulu Üyeliği 
yapmıştır.

Elisa Leonida Zamfirescu

Semay Taneri

Türkiye’nin ilk kadın 
mühendisi olmasının 
ötesinde Anıtkabir’in 

inşasında 9 yıl baş 
kontrol mühendisi 
olarak çalışmıştır. 

Ayrıca Anadolu’da 
köprü inşa eden ilk 

kadın mühendis olarak 
tarihe geçmiştir. 

Türkiye Yapısal Çelik 
Derneği Bakanlığı görevi 

yanı sıra DSİ ve Özel 
sektörde çalışmıştır. 

Aynı zamanda 
İstanbul Teknik 

Üniversitesi’nde öğretim 
üyesi ve Yeditepe 

Üniversitesi’nde de 
Öğretim görevlisi 
pozisyonlarında 

çalışmıştır.

Sabiha Rıfat Gürayman

Prof. Dr. Nesrin Yardımcı 
Tiryakioğlu

Türkiye’nin ilk kadın 
mühendislerinden 

olup, Sabiha Rıfat’ın 
yakın arkadaşıdır. 

Yol ve köprü 
mühendisi olarak 

Anadolu’nun birçok 
yerinde hizmette 

bulunmuştur.

1968-1971 yılları 
arasında Karabük 

Demir Çelik 
fabrikasında 
çalışmış olup, 

1976-2009 yılları 
arasında  YTÜ’de 
Öğretim Görevlisi 
olarak mesleğini 
sürdürmüştür.

15 yıldan fazla 
Türkiye’de 
akarsuların 

düzenlenmesi ve 
ülkedeki bütün 

nehir havzalarının 
geliştirilmesi 
konusunda 
çalışmıştır. 

Meslek hayatında 
200’ün üzerinde 

tünel ve geoteknik 
proje çalışması 

gerçekleştirmiş olup, 
Tünel projelendirmesi 

ve inşaatı ve kara 
yolu mühendislik 

hizmetleri ile 
ilgili şartnameler 

hazırlamıştır. 

Melek Hanım

Prof. Dr. Türkan Köksal

Ayten Aydın

Nefise Akçelik

İnşaat 
Mühendisleri

Bu ifade ilk kez 2006 yılında akti-
vist Tarana Burke tarafından, cinsel 
saldırı deneyimini sosyal medyada 
paylaşması için kendisinden destek 
isteyen 13 yaşındaki bir kız çocu-
ğundan ilham alarak kullanıldı. 2017 
yılında ise Amerikalı oyuncu ve ak-
tivist Anette Milano’ya bir arkadaşı 
tarafından gönderilen mesajda, her-
hangi bir cinsel saldırıya ya da tacize 
uğramış kadınların bu mesajın altına 
sadece “#MeToo hashtagi” ekleye-
rek konuya dikkat çekebilecekleri 
yazıyordu. Milano da bu mesajı pay-
laşarak, cinsel saldırı ya da tacize 
uğrayan kadınların mesaja yazacak-
ları yorumlara #MeToo hashtag’ini 
eklemelerini istedi. Bu çağrı sonra-

sında ilk gün 55 bin kez paylaşımla 
Twitter’da ilk sıraya yerleşti. 

Sosyal medyada cinsel saldırı ve 
cinsel şiddete karşı bir ifşa hareketi 
başlamış oldu. Takip eden günlerde 
bu paylaşımlar çoğaldı ve yaşanılan-
ların kişisel bir hikaye değil kamusal 
hikayeler olması diğer kadınlara da 
cesaret vererek yaşadıkları cinsel 
taciz ve saldırıları açıklamaya teşvik 
etti. 

Sinema, siyaset ve edebiyat sektör-
lerinde yıllar önce yaşadıklarını dile 
getirmeye başlayan kadınlar neden 
şimdi açıkladıkları sorulduğu zaman 
şu cümleyi kullandılar: “Konuşabil-
me gücümü, ‘MeToo’ ile birlikte ben-

den önce konuşmuş tüm kadınlara 
borçluyum.”

İsviçre’de “MeToo” yılın kelimesi se-
çildi. Jüri bu kararın gerekçesini ise 
şöyle açıkladı: “2017’de başka hiçbir 
kelime bu kelime kadar etkili olmadı. 
Bu kelime uzun süre karanlıkta kalan 
gerçekleri gün ışığına çıkarttı ve sos-
yal medya aracılığıyla kamuoyunda-
ki tartışmaları alevlendirdi.”

Bu hareket özellikle sosyal medyada 
daha çok “mağdur” sıfatıyla görü-
nen kadınların yerine faillerin teşhir 
edilmesi noktasında oldukça önemli 
bir kırılma noktası yaratmıştır.

Ben de#MeToo 



Ayrıca bkz.

Flört Şiddeti: Duygusal ilişkide kişinin birlikte olduğu kişi tarafından 
kontrol edilmesi, güvende hissetmemesi, iftira, küfür, hakaret, yıkıcı 
eleştiriye maruz kalması, sosyal çevresinden kısıtlanması, “koruma 
ve kıskançlık” bahaneleriyle kontrol edilmesi engellenmesi.

Dijital Şiddet: Dijital iletişim araçlarıyla kişiye uygulanan şiddet tü-
rüdür. Sosyal medya üzerinden kişiyi ısrarlı takip etme (stalking), 
hakaret, tehdit etme, suçlama, aşağılama, kişiyi rızası dışında fotoğ-
raflama, nefret söylemleri yaratma, sanal linç. 

Şiddet Türleri
Fiziksel: Beden gücü ile 
mağdurun iradesi dışında 
gerçekleşen zarar verici 
eylemler. Yumruk, tokat, 
tekme, itip, kakma, kesici 
delici aletlerle yaralama. 

Cinsel: Kişinin rızası 
olmadan duygusal ilişki 
kurmaya zorlama, taciz, 
tecavüz, ısrarlı takip, cinsel 
ilişkiye zorlama, doğum 
kontrolüne engel olma, 
namus/töre gerekçesiyle 
öldürme, baskı uygulama.

Psikolojik: Kişiyi sözle, 
duygularıyla etkileme 
zarar verme. Aşağılama, 
hakaret etme, eleştirme, 
kontrol etme, bağırma, 
yok sayma, utandırma, 
lakap takma, kıskançlık, 
yapmak istediklerine 
engel olma, zayıf, muhtaç, 
bağımlı hissettirme.

Ekonomik: Kişiyi iradesi 
dışında çalışmaya zorlama 
veya çalışmamaktan 
alıkoyma, eğitimine engel 
olma, mülkiyet hakkı-
na engel olma, yatırım 
yapmasına engel olma, 
ücret ve fırsat eşitsizliği 
yaratmak.

Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Mart 
2022 Raporuna göre; 

TKDF tarafından yönetilen Aile İçi Şiddet 
Hattı 2022 yılı Mart ayında toplam 453 çağrı 
almıştır. Çağrıların %31,09’u fiziksel, %39,38’i 
psikolojik şiddet türünde olmakla birlikte 
saldırganların %53’ü ihbarı yapan kadının 
eşi, %22,7’si aile üyeleridir. 

Rapor ülkemizde kadınların özellikle ev içi 
ve aile bireyleri tarafından şiddete maruz 
bırakıldıklarını göstermektedir.

Daha fazlası için:

İmzaya açıldı. İlk 
imzalayan ülke 
Türkiye oldu.

Sözleşme taslağı 
kabul edildi.

45 ülke tarafından 
imzalandı, 34 ülkede 

onaylandı.

Yürürlüğe girdi. Türkiye’de cumhurbaşkanı kararı 
ile sözleşme feshedildi.

Nisan 2011 Mayıs 2011 Ağustos 2014 Temmuz 2020 Mart 2021

Namı Diğer Can Simidimiz İstanbul Sözleşmesi:

4 Bölümden oluşur

*Önleme: Şiddeti önleyici tedbirler kapsa-
mında çeşitli politikalar önerilmektedir. 
Örneğin; Kültür, töre, din, namus gibi 
kavramların şiddete gerekçe olması-
nın engellenmesi, STK ve dernekler 
ile farkındalık kampanyaları yürüt-
mek, cinsiyet eşitliğinin eğitim ku-
rumlarında müfredata eklenmesi.

*Koruma ve Destek: Şiddet mağdur-
larına yasal ve psikolojik destek, eko-
nomik yardım, barınma desteği, eğitim, 
sağlık hizmetleri ve istihdam desteği, tele-
fon yardım hatları.

*Yasal Tedbirler: Mağdurun saldırgana karşı korunması, 
her türlü hukuki desteği alması, şiddetin yarattığı hasarı 
devlet hizmetleri sağlayamıyorsa (SGK vs.) mağdura 

devlet tazminatı olanağı.

Ayrıca zorla evlendirme, kürtaja zorlama gibi 
konular da sözleşmede cezai tedbir gerekti-
ren eylemler olarak tanımlanmıştır.

*Bütüncül Politikalar: Şiddetle mücadelede 
devlet tarafından uygulanacak politikaların 
kapsamlı, koordineli yürütülmesi, gerekli 
finansal ve insan kaynağının tesis edilmesi, 

STK ve derneklerle işbirliği için yürütülmesi 
ve bu politikaların izlenmesi, değerlendirmesi 

ve koordinesinden sorumlu bir kurum belirlenmesi 
önerilmektedir. 

Demir Çeneli Melekler / 
Iron Jawed Angels  
Diren! / Suffragette  
Gizli Sayılar / Hidden Figures 
Duyguların Rengi / Help  
Uğur Böceği / Lady Bird 
Maggie’s Plan 

Hemşire / Vera Drake 
Carol  
Thelma&Louise 
Tersine Dünya 
Kelebekler Zamanı / 
InThe Time of Butterflies 
Frida 

Kadının Fendi / Made in Dagenham 
4 ay 3 hafta 2gün / 4 Luni, 3 
Saptamini Si 2 Zile 
Madde 438 
Gangubai Kathiawadi 
Esma’nın Sırrı / Grbavica: The Land 
of My Dream
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Cinsiyet Ayrımcılığı
Takip Sekreteryası

Tel  : 312 294 30 66
Fax : 312 294 30 77

imoankara@imo.org.tr
www.ankara.imo.org.tr

Necatibey Caddesi No:57 
Kat: 3-4 Kızılay / Ankara

Cinsiyet Ayrımcılığı Nedir?

Cinsiyet Ayrımcılığı, genel anlamda 
bireylere cinsiyetlerinden dolayı 
toplumda adaletsiz bir şekilde 
davranılması olup; aile yaşamından 
eğitim hayatına, sosyal yaşamdan 
iş hayatına kadar birçok yerde ve 
şekilde doğrudan ya da dolaylı 
ortaya çıkmaktadır.

TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı 
Takip Sekreteryası (CATS)’nın 
Oluşturulma Amacı Nedir?

Kadınlara, LGBTİ bireylere yönelik 
yapılan her türlü taciz (fiziksel, 
psikolojik, ekonomik vb.), mobbing 
ve cinsiyet ayrımcılığı iddiaların 
takip edilmesi, hukuksal ve psikolojik 
destek verilmesinin sağlanması 
amacıyla ve 42. Dönem TMMOB 
YK’nın 15.11.2013 tarih ve 314 sayılı 
kararı ile yürürlüğe giren, CATS 
Kuruluş ve Çalışma Yönergesi 
uyarınca oluşturulmuştur.

 
CATS’a Kimler Başvurabilir?    

* TMMOB, Oda, Şube ve 
temsilciliklerinde mobbing dahil 
her türlü taciz, her türlü şiddet ve 
cinsiyet ayrımcılığına maruz kaldığını 
beyan eden TMMOB üyeleri ve 
çalışanları. 

* TMMOB üyeleri tarafından 
mobbing dahil her türlü taciz, her 
türlü şiddet, cinsiyet ayrımcılığına 
maruz kaldığını beyan eden üçüncü 
kişiler.

* Mühendis, mimar, şehir plancısı 
olmayan kişi veya kişiler tarafından 
mobbing dahil her türlü taciz, her 
türlü şiddet, cinsiyet ayrımcılığına 
maruz kaldığını beyan eden TMMOB 
üyeleri.

CATS’a Nasıl Başvurulur?

* TMMOB’nin internet sayfasından 
çevirimiçi olarak yapılabilir.

cats@tmmob.org.tr  başvuru formu 
doldurulur; Sekreterya başvuru 
formlarını yazılı başvuru olarak kabul 
eder.

 
* Posta / Kargo yoluyla ile yapılabilir.

TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip 
Sekreteryası Sekreterliği, Selanik 
Cad. 9/1 Yenişehir / ANKARA

* Telefon İletişim: 0 533 747 98 96

CATS’a Başvurulduğunda;

* CATS değerlendirmeye aldığı 
şikâyeti, şikâyet edilen kişi mühendis, 

mimar veya şehir plancısı ise Oda 
üyesi olup olmadığına bakılmaksızın 
ilgili Odanın Onur/Disiplin Kurulu’na 
yönlendirir.

* İlgili odalara yönlendirdiği 
dosyaların Onur/Disiplin Kurulu 
süreçlerini takip eder.

* TMMOB’ye üye olanlara ve TMMOB 
bünyesinde çalışanlara, mobbing 
dahil her türlü şiddet ve cinsiyet 
ayrımcılığına maruz kalmaları ve 
SEKRETERYA’ya başvurmaları 
durumunda hukuki destek verir.

* Şikâyet edilen kişinin mühendis, 
mimar ve şehir plancısı olmaması 
durumunda ise çalıştığı kurum 
kuruluş ve meslek odasına bildirir. 

Başvuru sahibine verilen destek 
süreçlerinde ilgili taraflarla yapılan 
yazışmalarda ve görüşmelerde 
“GİZLİLİK” esastır.

* TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip 
Sekreteryası Kuruluş ve Çalışma 
Yönergesi ve Disiplin Yönetmeliği 
maddelerine eklenen ibarelerin 
tamamına web sitemizden 
ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için karekodu okutunuz.


