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8 Mart’ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak ilan 
edilmesi, 1857 yılında New York’ta tekstil işkolundaki 
kadın işçilerin düşük ücretlere ve insanlık dışı çalışma ko-
şullarına karşı yaptıkları grevde 129 kadın işçinin katledil-
mesine dayanıyor. Ancak o tarihten bugünlere dek eşit 
oy hakkı vb. bütün gelişmelere karşın, bugün tarihin hem 
en ilkel hem de en gelişkin sömürü ve baskı biçimleri var-
lıklarını sürdürüyor. Kadınların her alandaki gerçek eşitlik 
istem ve mücadeleleri bu nedenle sürüyor, sürecek.  

Anayasa’da “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi dü-
şünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle 
ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir” denmesi-
ne karşın, gerçeğin farklı olduğunu, kadınlar üzerindeki 
baskı ve sömürünün, düzenin ve gericiliğin temel daya-
nakları arasında olduğunu biliyoruz. Aile, eğitim, çalışma 
yaşamı, istihdam, kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça 
görülebilen olumsuzluklar, AKP iktidarında giderek art-
mıştır. Cinsel saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşa-
ğılanmalar, günlük yaşam ve mevzuatlarda sürmektedir. 
AKP iktidarında kadın cinayetlerinde yüzde 1400 artış 
olması tesadüfî değildir. Zira bugün ülkemizi yöneten 
iktidar, laiklik karşıtıdır, muhafazakâr ve dinsel toplum 
kurgusuna sahiptir, kadın-erkek eşitliğine inanmamakta-
dır. Hemen her vesileyle kadınların bedenleri ve varlıkları 
üzerinde baskı ve “sahiplik” mekanizmaları oluşturmaya 
çalışmaktadır. Önce “3 çocuk” sonra “5 çocuk” söylemi, 
4+4+4 eğitim sistemi, “kürtajın vatana ihanet olduğu” 
vb. söylem ve uygulamalar, sermaye çıkarları ile gericili-
ğin ideolojik-kültürel, siyasal dünyasının nasıl uyuştuğunu 
göstermektedir.

Odamız, bu sorunların köktenci bir tarzda aşılması ge-
rektiğine inanmaktadır. Dünyayı, yaşamı ve aklı erkekler 
ile birlikte anlamlandıran kadınların yaşadığı çok yönlü so-
runları tarihselliği ve güncelliği içinde toplum bilincine çı-
kararak özenli davranmak ve gerçek çözümlerine yönel-
memiz gerekiyor. Sorunların köklerine inmek, mevcut 
koşullarda reformlar/iyileştirmeler yapılmasını sağlamak 

8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU OLSUN
MMO, KADINLARIN HAKLI İSYANININ YANINDADIR

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 8 Mart’ın Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle bir 
basın açıklaması yaptı. Bu vesileyle her türlü istismar, baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları ve 
bütün Özgecan’larımızı bir kez daha saygıyla andık.

ve nihai çözümlere yönelik toplumsal bilinç oluşturmak 
durumundayız. Törelerden iş yasaları, anayasa, ceza ya-
saları ve işyerlerine, ilköğretimden yüksek öğrenime, si-
yasal yaşama, toplumsal yaşamın bütününe dek köktenci 
ve bütünlüklü adımlar atılması gerekiyor. Çabalarımızın 
böylesi bir bütünsellik içinde anlamlanacağı bir tarihsel 
dönüşüm için, kadın-erkek hep birlikte mücadele etmek 
durumundayız. Biz bu tarihsel gerekliliğe ve kadın-erkek 
eşitliğine inanıyoruz. Kadınlara yönelik artan sömürü, 
baskı ve şiddeti kınıyor, lanetliyoruz. 

Kapitalizme, erkek egemenliğine, toplumsal cinsiyet eşit-
sizliklerine, kadınlar üzerindeki bütün şiddet biçimlerine, 
gericiliğe, sömürüye, güvencesizliğe karşı kadınların haklı 
isyanını destekliyor, selamlıyoruz. Başta kadın üyelerimiz 
olmak üzere bütün kadınların 8 Mart’ı kutlu olsun, he-
pimizin mücadele günü olsun diyor, her türlü istismar, 
baskı ve şiddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları ve 
bütün Özgecan’larımızı saygıyla anıyoruz. 

 Ali Ekber Çakar
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
Oda Yönetim Kurulu, AKP’nin torba yasasına karşı topladığı TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Genel Kuruluna 
katılım ve öncesinde ülkenin çeşitli kentlerinden 8 koldan başlanarak Ankara’da sonlanan yürüyüş ve etkin-
liklere katılım ve düzenleme çalışmalarından ötürü, 17 Şubat 2015 tarihinde Oda Üyelerine teşekkür mesajı 
yayınladı.

Sayın Üyemiz,

9 Şubat Pazartesi gününden itibaren, 14 Şubat‘ta 
Ankara‘da yapılan TMMOB 43. Dönem Olağanüstü Ge-
nel Kurulu‘nda buluşmak üzere, ülkemizin sekiz ayrı nok-
tasından “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize Sahip Çıkı-
yoruz” diyerek başlattığımız yürüyüş kollarını karşılama, 
uğurlama ve Ankara‘ya gelerek olağanüstü genel kurula 
katılma sorumluluğunu gösteren bütün örgütlü üye, de-
lege, öğrenci üye ve çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Birimlerimizin, yürüyüş ve genel kurul hazırlık çalışmala-
rına katılım konusunda göstermiş olduğu duyarlılık örgü-
tümüzün her türlü saldırı ve baskılara karşı direnç göste-
receğinin açık bir göstergesi olmuştur. Duyarlılıklarımızı 

sürdürerek, ülke genelinde estirilen baskılara, iç güvenlik 
yasa tasarısına, ülkemiz kaynakları ve TMMOB Yasası‘nı 
değiştirme girişimlerine karşı emek ve demokrasi güçle-
riyle birlikte direnç göstererek mücadelemizi kararlılıkla 
sürdürmeliyiz.

Şimdi, gerici, rantçı, emek düşmanı, zorba AKP iktidarına 
karşı direnişi büyütme zamanıdır. Bütün örgütümüzü ve 
üyelerimizi sorumluluklarımızı üstlenerek gücümüzü, di-
renişimizi ve TMMOB‘yi büyütmeye çağırıyoruz.

Saygılarımızla.

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu

ÖZGE CAN’IMIZI YAKTILAR, CANIMIZ YANIYOR! ÖZGECAN ASLAN 
KATLİAMINI VE BÜTÜN KADIN CİNAYETLERİNİ KINIYORUZ

Oda Yönetim Kurulu, 16 Şubat 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaparak vahşice katledilen Özgecan Aslan 
cinayetini kınarken kadına yönelik şiddete de dikkat çekti.

Bilindiği üzere 20 yaşındaki Özgecan Aslan kardeşimize 
tecavüz edildi, yakılarak katledildi. Bu vahşet, haklı bir 
toplumsal infiale yol açtı, kadınların, kadın-erkek duyar-
lı herkesin haklı tepkilerine neden oldu. Zira AKP‘nin 
“yeni Türkiye”si, kadınların sürekli olarak aşağılandığı, 
ikincilleştirmenin sistematik hale geldiği, kadın cinayet-
lerinin yüzde 1.400 arttığı, kadın bedeninin, kimliğinin 
ve emeğinin bir bütün olarak sömürüldüğü, nesneleş-
tirildiği, kadın cinayetlerinin ve toplumsal cinsiyet eşit-
sizliklerinin arttığı; sokaklarında Türkiyeli-Suriyeli kadın 
ve çocukların dilenci yapıldığı ve pazarlandığı bir ülke 
haline gelmiştir.

Kadın cinayetlerinin arttığı, kadınları kapatmanın ve 
köleler gibi sömürmenin peşindeki AKP iktidarının ka-
dınlara yönelik gerici uygulamalarını saymakla bitirmek 
olanaklı değil. Çocuk-ergen tüm kadınların evlere ve 
ucuz işgücü depolarına hapsedilmek istendiği, dinsel ge-
rici ideolojiler ile eğitim ve nüfus planlamasının kürtaj 
politikalarında buluştuğu, çocuk gelinliğinin yaygınlaştığı, 
kadın bedeninin bir mülkiyet/sahiplik alanı olarak görül-
düğü, kadınların gülmelerine, kahkaha atmalarına karşı 

çıkıldığı, hamilelerin sokağa çıkmamasının fetva edildiği, 
kadın ve erkeğin eşitliğinin fıtrata ters olduğunun söy-
lendiği, doğum kontrolünün vatana ihanet olarak nite-
lendiği, kadın spiker izlemenin caiz olmadığı, her çalışan 
kadının erkeğe doymadığı vb. sayısız çirkin ve aşağılık 
örnek var.

Ancak kadınlar bu sömürücü, saçma ve Ortaçağ kalın-
tısı söz ve yaklaşımlara, meydanlara çıkarak, mücadele 
ederek yanıt veriyorlar, AKP‘nin kurmak istediği “yeni 
Türkiye”ye teslim olmayacaklarını gösteriyorlar.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), Özgecan 
Aslan katliamını ve bütün kadın cinayetlerini nefretle kı-
namaktadır. MMO üyeleri, bugün kadınların ülke gene-
linde düzenleyeceği eylemleri destekleyecektir. Bugün 
ve her zaman kadınların mücadelelerinin yanında olaca-
ğız.

Kadın-erkek el ele, kadın cinayetlerine, kadın sömürü-
süne ve AKP iktidarına karşı direnişe..

 TMMOB Makina Mühendisleri Odası
 Yönetim Kurulu


