25. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU

PROF. DR. CAHİT HELVACI İÇİN ANLAMLI TÖREN
Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve meslektaşımız
Prof. Dr. Cahit Helvacı için DEÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile hocanın doktora öğrencileri tarafından anlamlı bir emeklilik töreni düzenlendi.
Çok sayıda davetlinin katıldığı tören; Sayın Helvacı’nın kısa bir biyografisinin sunumu
ve açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlik, Prof. Dr. Muharrem Satır, Prof. Dr. Yücel Yılmaz,
Prof. Dr. Erdin Bozkurt ile Prof. Dr. Tuncay Taymaz’ın verdiği konferansların ardından akşam onuruna verilen yemekle son buldu.
Odamız tarafından düzenlenen bir çok etkinlikte de görev alarak meslek örgütümüze
destek veren ve 1995 yılında Altın Çekiç Bilim Ödülü’nüde alan Sayın Helvacı için yapılan
ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, İzmir Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Alim Murathan, II. Başkan Koray Önalan ile çok sayıda mesllektaşımızın katıldığı törende,
Odamız adına mesleğimize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi veren Sayın Alan
“Eğitim süreçlerinde çok sayıda meslektaşımızın yetiştirilmesi ile odamız etkiliklerinde
görevler alarak sağladığı katkılardan dolayı teşekkür ederek, sağlıklı ve uzun bir yaşam
dileklerini belirtti.”

25.DÖNEM KADIN KOMİSYONU ÇALIŞMALARIMIZ
Kendi bedenleri katledilmese de, tüm katliamlarda ve savaşlarda kadınlar acı çekiyor, kadınlar ölüyor. Ölen, yaralanan her gencin bir annesi var çünkü... Ülkenin Batısında sivil halkın
bombalandığı, Doğusunda da hamile kadınların cesetlerinin sokakta bekletildiği bir ülkede
meslek örgütü olarak bu derin acıları yazabilmek, bir çözüm üretebilmek ne kadar zor olsa da,
kurduğumuz bu komisyon ile en azından meslektaşımız kadın arkadaşlarımızla daha yakından tanışmak, sorunlarmızı tartışmak, birlikte bir çözüm üretebilmeye doğru bir adım atmak
amacı ile JMO’nın 25. Çalışma Dönemi’nde de Kadın Komisyonumuzu hayata geçirdik.
Ülkemizde, kadına yönelik şiddetin her geçen gün arttığı kadın cinayetlerinin sayısının
yedi yılda yüzde 1400 katına ulaştığı, 2012-2015 yılları arasında Türkiye’de 5 bin 406 kadın
ın öldürüldüğü, okuma yazma bilmeyen her 5 kişiden 4’ünün kadın olduğu, parlamentoda
kadın temsil oranının, sadece yüzde 14.9,13; 81 belediye başkanının sadece yüzde 2.9’unun
kadın olabildiği ve buna benzer tüm özel ve kamuda yetkili kişilerin kadın/erkek oranın
aynı paralelde olduğu ülkemizde; kadınlar her alanda, sadece kadın olmalarından kaynaklanan nedenlerle ayrımcılığa uğruyor. Eğitim olanaklarından yoksun bırakılıyor, erken yaşta evlendiriliyor, aile içi cinsel ve fiziki şiddete maruz kalıyor.
Hepsinden daha elim ve daha vahimi bu ülkede kadınlar yaşayamıyor. Boşanmak istediği için katlediliyor. Aşkına cevap vermediği için öldürülüyor. Cinsel istekleri reddedip
direndikleri için öldürülüp yakılıyor.
Bu koşullarda bir meslek örgütü olarak her ne kadar bu sorunlar karşısında yeterli çözüm olanaklarına sahip olamasak da, bir anlamda bu sorunları paylaşmak, tarışmak ve
öneriler oluşturmak amacı ile de bu komisyon kurulmuştur.
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21.08.2014 yapılan komisyon toplantılarında , kadın meslektaşlarımızın arasında tanışma gerçekleştirildi. Genel olarak JMO ve Kadın Komisyonu’na üyelerin ilgilerinin artırılması gerektiği, komisyona katılımın artırılması için neler yapılabileceği görüşüldü. JMO
kadın üyelerinin tamamının komisyon üyesi kabul edilmesi fikri benimsendi. Bu bağlamda
toplantı, etkinlik ve bunun gibi çağrıların bütün kadın üyelere gönderilmesi kararlaştırıldı. Koşulların elverdiği miktarda, forumlar, seminer/söyleşi, paneller, film gösterimleri,
toplumsal olaylara kadın gözüyle farkındalık yaratılması için çalışmalar (Afişler, bildiriler vb.)’ın gerçekeştirilmesine karar verildi. Kadın meslektaşlarımız Dilek Karapınar, Aslı
Özaydın, Gizem Kurtulmuş Kadın komisyonu için sekreteryamızı oluşturdu.
Sekreterya dönem dönem değişen katılımcı profili ile toplantılarını sürdürdü.
• TMMOB Kadın Çalışma guruplarına, İKK Kadın Çalışma Gruplarına katılım sağlandı.
• 22 Kasım 2014 tarihli “Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve
Dayanışma Günü” kapsamında yapılacak eylemliliğe kadın meslektaşlarımıza çağrı
yapıldı
• “Şengal Soykırımı’nın en büyük mağduru olan kadınlar için, AKP ve IŞİD İşbirliğine Karşı Kadınlar Yürüyor!”, “Kobani ve Şengal’de Kadınlar Katlediliyor! Ses Ver!
Susma, Ortak Olma!” şiarıyla 28 Eylül 2014 tarihinde yapılan eylemliliğe JMO’lu
kadınlar olarak destek verilmiştir.
• Ankara Kadın Platformu tarafından, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Konferans
Salonu’nda düzenlenen, “Kadınlar IŞİD’i, Savaşı ve Mücadeleyi Konuşuyor” paneline çağrı yapılmış, üye katılımı sağlanmıştır.
• 31 Ocak 2015 tarihinde, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’da yapılan ***FEMİNİST SOHBETLER – 4 “KARMA ÖRGÜTLER VE FEMİNİZM” konulu etkinliğe
çağrı yapıldı.
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•

•

2008 yılından bu yana 3 Kadın Kurultayı düzenlemiş olan TMMOB, bu dönem 4.
Kadın Kurultayı`nın yanı sıra “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu TMMOB 1. Kadın Sempozyumu gerçekleştirmiş, yine kurultaya katılım sağlanmıştır.
8 Mart 2015 tarihli Dünya Emekçi Kadınlar Günü”nde JMO olarak kadın üyelerimizin katılım sağlanmıştır.

JMO olarak ise üyelerimize mesajımız ise özetle ;
Kadın Bakanlığı‘nın tüm kadın örgütlerinin aktif katılımı ile diğer bakanlıklardan farklı
bir şekilde örgütlenerek yeniden kurulması,
Cinsiyet ayrımcı politikalar yasalar ve uygulamaların kaldırılması,
Çalışma yaşamında kadınların önüne çıkarılan tüm engellerin kaldırılması,
Aile içi şiddetin önlenmesi içim çalışmalar yürütülmesi,
Kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti teşvik edici yayınlar üzerinde medyanın kendi
oto-denetim mekanizmasını kurarak kadın ve çocuklara yönelik şiddeti bir malzeme olarak
kullanmaktan vazgeçmesi,
Şiddete uğrayan kadınlar için sığınma evlerinin sayısının artırılması, ücretsiz danışmanlık, psikolojik ve tıbbi destek ve yasal yardımın yapılması,
Kadına yönelik şiddet uygulayanların yargılanarak cezalandırılması talepleri derhal karşılanmalıdır.
Doğum, tecavüz, kürtaj, çocuk sayısı, başörtüsü, çalışma yaşamının dışına itilmesi gibi
tartışmaların tamamı, AKP‘nin kadınların bedenini kullanarak kadınlar üzerinde tahak165
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küm kurma çabasının ürünüdür. Ve AKP‘nin bu gerici-faşist uygulama ve politikalarına
karşı kadınların mücadelesi 8 Mart‘ı gerçekten “Kadınlar Günü” haline getirecek tek şey
olduğu temelinde olmuştur.
• TMMOB 4. Kadın Kurultayı 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlendi. 2 gün süren Kurultay’da AKP iktidarının kadınlara yönelik artan saldırı ve şiddet ve kadın emeğinin sömürülmesine
ve TMMOB ’li kadınların mücadelesine lişkin tartışma ve sunumlar gerçekleştirilen
TMMOB 4. Kadın Kurultayı’na odamızdan kadın üyelerimizin de katılımı sağlandı.

•

•
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8.03.2016. JMO’ lu kadınlar olarak 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü, geleneksel gece
yürüyüşüne ve gece buluşmasına katılım sağlandı.*** TMMOB Kadın Çalışma
Grubunun, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla 7 Mart 2016 ‘da verdiği mesaj
olan “TMMOB kadın çalışma grubundan
8 mart açıklaması: eşitlik, özgürlük ve barış için ısrarlıyız! “ başlığı altında TMMOB’nin düzenleyeceği tüm etkinliklere
Odamızda da katılım çağrısı yapıldı ve kadın üyelerimizin katılımı sağlandı.
JMO Sinema Günleri Kapsamında üyelerimize film gösterimi yapıldı.

