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EMO Kadın Komisyonu tarafın-
dan Ankara’da, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın 
Çalışma Grubu tarafından ise 
İzmir’de Kadına Yönelik Şiddetle 
Uluslararası Mücadele Günü etkin-
likleri düzenlendi. 

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 
Grubu, 21 Kasım 2018 tarihinde 
İzmir Mimarlık Merkezi’nde “Kadın ve 
Kadına Yönelik Şiddet“ temalı bir sergi 
ile film gösterimi ve söyleşi düzenledi. 
Şubemizin kadın üyelerinin katılımıy-
la düzenlenen etkinliklerde, seramik 
sanatçıları Aysel Özenir ve Dijle Talun 
ile ressamlar Fatma Elvin Öztürk, 
Yeşim Gülseren ve Yeşeren Özsoy’un 
eserleri sergilendi. Serginin ardından 
ise 12 Eylül döneminde, Mamak Askeri 
Cezaevi’ndeki 5 kadının öyküsünü an-
latan “Mamak'ta“ isimli belgesel filmin 
gösterimi yapılarak, sonrasına yönet-
men Sezgin Türk ile söyleşi gerçek-
leştirildi.

Etkinliğin açılışında MMO İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Ferda Yamanlar, TMMOB Merkez Kadın 
Çalışma Grubu Başkanı Işık Gürbulak 
da kısa bir konuşma yaparken, TMMOB 

İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına 
açılış konuşmasını ise Dönem Sözcüsü 
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Üyesi Gülefer Mete gerçekleştirdi.

Mete konuşmasında, kadınların 
çalışma yaşamına daha az katılmasına 
eril ve muhafazakâr iktidarların uygu-
ladığı politikaların neden olduğunu, 
iktidarların kadını, sürekli ev içi işler 
ile sorumlu tutarak, eğitim ve sosyal 
haklardan yoksun bıraktığını ifade etti. 
İktidarların kendi varlıklarını korumak 
için, eğitim süreçlerini eril bir düzenin 
ürünü olarak şekillendirirken, din, kül-
tür ve gelenek aracılığı ile ataerkil ya-
pıyı koruyarak, kadını çalışma yaşamı-
nın dışına iten politikalar ile ekonomik 
özgürlüğünü sağlayıp güç kazanmasını 
engellemeye devam ettiğini belirten 
Mete, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu sistemin aynı zamanda mağ-
durları da olan, mühendis, mimar, şehir 
plancısı kadınların dünyanın, ülkemi-
zin gerçekleri karşısında gereksinimi-
ni duydukları ortak mücadele zeminini 
yaratmak ve çalışmalar yapmak üzere 
TMMOB İl Koordinasyon Kurulları 
içinde Kadın Çalışma Grupları oluş-
turarak, ayrımcı politikalar ile sürekli 
hakları çiğnenen, toplumsal ve sosyal 

hayatın, çalışma yaşamının dışına itil-
mek istenen kadınların kendisi ola-
rak yine kendi sesimiz ile çığlığımızı 
yükseltip mücadeleye devam edece-
ğiz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve 
şehir plancısı kadınları olarak, şiddet 
ve ayrımcılık içermeyen eşitliğin, öz-
gürlüğün, barışın, kardeşliğin hüküm 
sürdüğü başka bir dünyanın mümkün 
olduğunu biliyor ve umut ediyoruz ki 
eril, muhafazakar iktidarlara ve onla-
rın yandaşlarına rağmen biz kadınlar 
bunu başarabiliriz.”

EMO’dan Atölye Çalışması
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası 

Mücadele Günü kapsamında EMO 
Kadın Komisyonu tarafından ise EMO 
Genel Merkezi Konferans Salonu’nda 
24 Kasım 2018 tarihinde gün boyu 
süren atölyeler düzenledi. Çalışmalar 
kapsamında ilk olarak Ezgi Koman’ın 
sunumuyla “Çocuk Algısı ve Çocuğa 
Yönelik Şiddet” atölyesi düzenlendi. 
Çınar Livane Özer katılımıyla yapı-
lan ikinci atölyenin konusu “Medyada 
Cinsiyetçi Dil” olurken, günün son 
atölyesi ise Av. Huriye Karabacak ta-
rafından “İstanbul Sözleşmesi” başlığı 
altında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü 
Etkinlikleri


