KADIN MÜHENDİSLER
KOMİSYONU RAPORU

emo izmir şubesi

111

32. olağan genel kurul
komisyon raporları

15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve hemen ardından ilan edilen Olağanüstü
Hal bu satırların sizlere ulaştığı an itibariyle altıncı defa üç ay uzatılmış olacak.
Cumhurbaşkanı’nın “nimet” olarak değerlendirdiği, Başbakan’ın OHAL’ın en fazla “birkaç
ay” süreceğini belirttiği sözlerine inanmamız biraz naiflik olarak değerlendirilebilir.
Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ülkemizde yaşanan gelişmeler, toplumun birçok
kesiminde farklı etkilere sebep oldu. On binlerce kamu çalışanı, “bir daha kamu
görevinde bulunamayacak” şekilde ihraç edilirken, bu kişilerden önemli bir kısmı
da toplumsal muhalefet çalışmaları içinde bulunan kişiler oldu. Haksız yere ihraç
edilenlerin başvurduğu OHAL komisyonundan bir karar çıkmıyor.
Laikliğin kalan son zerrelerinin de toplumsal hayattan silinmesi de bu dönemde hız
kazanmış oldu. Müftülere (ve müftülerin yetkilerini vermeleri durumunda imamlara)
resmi nikah kıyabilme yetkisini veren yasayı, kadın örgütlerinin geniş kitlelerle protesto
etmesine rağmen Meclis’te kabul edildi. Her gün başka bir din “adamı”nın, kadınlar,
çocuklar üzerinden yaptığı çirkin ve sapıkça çıkışlar ise birçoğumuzun televizyonlarını
balkondan aşağı atmasına neden oldu belki de.
Kadına yönelik şiddetin son yıllarda gösterdiği artış da bu ortamla paralellik
taşımaktadır. 2010’dan bu yana en az 1915 kadın öldürüldü. En az 237 cinayet, kadınların
güvenlik endişesiyle resmi bir başvuruda bulunduğu halde işlendi. 2016 yılında 328
kadın erkekler tarafından öldürülürken 2017 yılında ise bu sayı 409’a yükseldi.
Kadın cinayeti ve kadına yönelik şiddet geçtiğimiz yıla oranla ciddi oranda artış
gösterirken; basında yer alan haberler aynı oranda düşüş gösteriyor. Bu düşüş, toplumda
kadınların yalnız bırakılmaya çalışılması, şiddetin bir başka çeşidi sayılmaktadır.
Bunların tümü, kadın düşmanlığının arttığı yeni bir dönemin tehlikeli yeni sinyalleri
sayılabilir. Kadın hak ve özgürlükleri için daha çok mücadele ve çaba göstermek
gerektiğini ortaya koyar.
Böylesi bir ortamda, Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 31. Dönem Kadın
Komisyonu olarak, kadın üyelerimizi bir araya getirebilmek, onların Oda – Şube
çalışmalarında daha çok görev almalarını destekleyebilmek ve bu karanlık dönemin
kadınlar üzerindeki etkilerini üyelerimizle paylaşabilmek adına çalışmalarda bulunduk.
Bu dönem boyunca kadın üyelerimiz ve kadın EMO-Genç üyelerimizle “Meslek
Alanlarımızda Kadın Mühendislerin Konumu” başlığıyla bir buluşma düzenledik. Kamu,
sanayi ve akademide çalışan kadın meslektaşlarımızla birlikte deneyimlerimizi paylaştık.
TMMOB II. Kadın Sempozyumu ve TMMOB 5. Kadın Kurultayı’na katıldık. Ankara Barosu
avukatlarından Gökçe Bolat’ın katılımıyla “Anayasa Değişiklikleri Sonucu Kadınların
Konumu” başlıklı söyleşiyi gerçekleştirdik. 16 Nisan referandumu öncesinde köylerde
kadınlarla beraber referandumu konuştuk. Elbette ki, yapmak istediklerimizin çok azını
yapabildik. Ama ülkede muhalefet etmenin her nevi teröristlikle eşdeğer tutulduğu bu
ortamda, her bir mücadele biçimi önemli olmaktadır. TMMOB içinde uzun zamandır
devam eden kadın çalışmalarının, ülkemizin sürüklenmek istediği karanlığa gidişini
frenleyecek önemli bir mücadele alanıdır. Bu mücadelenin önümüzdeki dönemlerde
güçlenerek devam edeceğine inancımız tamdır.
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