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‹TO Kad›n Komisyonu ilk kez 1994 y›l›nda kurulmufltur. Dr. Nuriye Ortayl›, Dr. fiebnem Korur
Fincanc›, Dr. Selver Sar›ca, Dr. Ebru Tafltan, Dr. Özlem Sar›kaya, Dr.Hülya Sonugür, Dr. Beyza
Çelenligil, Dr. Selma Karabey, Dr. Gülnihal Bülbül, Dr. Ayfle Mudun, Dr. Engün Bürümcek komisyon-
da görev alm›fllard›r. Bu dönem baz› kad›n hekimler odan›n yönetsel kurullar›nda yer alm›fllard›r.
Komisyonu dört y›l kadar çal›flm›flt›r. 

‹TO Kad›n Komisyonu 12 Ocak 2007 tarihinde Dr. fiebnem Korur Fincanc›, Dr. Lale T›rt›l, Dr. Elif
K›rteke, Dr.Yeflim ‹fllegen, Dr. Gülsüm Önal, Dr. Macide Korkmaz, Dr.Mehtap Çelik taraf›ndan
yeniden aktive edilerek kurulmufltur.

2008- 2010 çal›flma döneminde komisyonda Dr. Lale T›rt›l, Dr. Elif K›rteke, Dr. fiahika Yüksel, Dr.
Ebru Tafltan, Dr. Yeflim ‹fllegen, Dr. Suzan Saner, Dr. Zerrin Oglagu, Dr. Zerrin Kurflun, Dr. Nergis
Erdo¤an, Dr. ‹fakat Kutlu¤, Dr. Dilek Argon Dr.Gülsüm Önal Dr.Sibel Özsoy görev alm›fllard›r. ‹TO
Kad›n Komisyonu TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu’nun amaç ve ilkeleri çerçevesinde
faaliyetlerde bulunmufltur.

AMAÇ 

Meslek, e¤itim ve toplumsal yaflamda,  

• T›p e¤itiminde ve hekimlik mesle¤inde cinsiyet ayr›mc›l›¤›yla mücadele etmek, 

• Hekimlik mesle¤inde ve özellikle cerrahi dallarda egemen olan paternalist yaklafl›m› elefltirmek, 

• T›bb›n belli alanlar›nda (genel pratisyenlik, pediatri, cildiye, preklinik dallar) kad›n hekimlerin
yo¤unlaflmas›, belli alanlar›nda (cerrahi dallar) ise yeterince temsil edilmemesiyle ilgili araflt›rmalar ve
temsil edilmedikleri alanlarla ilgili çal›flmalar yapmak, 

• Kad›n hekim olman›n toplumsal, sosyal, kültürel yüklerini analiz etmek  

TTB ortam›nda,

• TTB ortam›nda kad›n hekim olman›n anlamlar›n› tart›flmak, 

• TTB ortam›nda kad›nlar›n kat›l›m›n› artt›racak mekanizmalar› kurmak, (kota, pozitif ayr›mc›l›k,
örgütsel iklimin erkek egemen anlay›fltan ar›nd›r›lmas› gibi) 

Kad›n sa¤l›¤› alan›nda, 

• Kad›n sa¤l›¤›na iliflkin konulara geleneksel yaklafl›mdan farkl› bir bak›fl aç›s› gelifltirmek, 

• Kad›nlara eflit, ücretsiz, nitelikli, ulafl›labilir, sürekli sa¤l›k hizmeti için mücadele etmek, 

• Ülkemizde öncelikli bir kad›n sa¤l›¤› sorunu olan kad›na yönelik fliddetle mücadele etmek, bu
amaçla kad›n örgütleriyle ve di¤er kurulufllarla iflbirli¤i yapmak, 

• Kad›nlar›n eflitlik, özgürlük mücadelesine katk› sa¤lamak için çal›flmalar yapmak, bu amaçla kad›n
örgütleriyle ve di¤er kurulufllarla iflbirli¤i yapmak.  

‹LKELER 

• Egemen söylemden ba¤›ms›zlaflm›fl bir kad›n dili oluflturmak ve bunu mümkün oldu¤unca ortak
k›lmaya çal›flmak 

• Üretim ve strateji gelifltirme süreçlerinde sermayeden, güç iliflkilerinden, fonlardan, projecilikten
uzak kalmak 
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• Kad›nlar›n kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kad›n bak›fl›n› içeren yöntemlerle stratejiler üretebile-
cekleri,  erkeklik ideolojisinin filtresinden geçmemifl fikirleri rahatça ve çekincesiz olarak dillendire-
bilecekleri, kad›nlar›n kendilerine ait sözleri söyleyebilecekleri ve ayn› zamanda, bunu duyulur k›lan
bir alanda üretebilmek için, komisyon ve kol toplant›lar›n›n kad›nlar›n kat›l›m›na aç›k olmas›; 

• Erkek meslektafllar›m›zla dayan›flmak, onlardan dayan›flma talep etmek, daha yaflan›l›r bir dünya
hedefimiz do¤rultusunda birlikte dönüflmek ve dönüfltürmek için ortak eylemlilikler ve çal›flma alan-
lar› oluflturmak 

• T›bb›n egemen ataerkil bak›fl›n› sorgulamak, t›bbi uygulamalarda kad›n› ve kad›na özgü sa¤l›k
sorunlar›n› görünür k›lmak 

• Kad›n›n sa¤l›k ve güvenlik politikalar›ndan d›fllanmas›na karfl› mücadele etmek, kad›n eme¤ini
görünür k›lma mücadelesine katk›da bulunmak. 

• Bir halk sa¤l›¤› sorunu,  kad›n bedenini /cinselli¤ini / eme¤ini denetleme arac› ve patriarkal kapi-
talizmin en önemli silah› olarak  ‘'kad›na yönelik fliddet'' konusunu gündemde tutmakt›r. 

ÇALIfiMA VE ETK‹NL‹KLER‹M‹Z 2008–2010

• TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu’nda ‹stanbul Tabip Odas› olarak yer al›nm›fl, tüm
çal›flmalarda aktif katk› sa¤lanm›flt›r. 

• “Kad›na Yönelik fiiddet T›bbi ve Hukuki Güncel Uygulamalar Çal›fltay›”n› 29–30 Kas›m 2008 tari-
hinde ‹stanbul tabip Odas›nda ‹stanbul, Ankara, ‹zmir, Edirne, Çanakkale, Kocaeli illerinden, hekim,
hukukçu ve fliddet gören kad›nlara yönelik çal›flmalar› ile bilinen kad›n örgütlerinden 46 kat›l›mc› ile
gerçeklefltirildi. Çal›fltaya kat›lan hekimler, bu konuda meslektafllar›m›z›n yaklafl›mlar› üzerine odak-
land›. Psikiyatri, adli t›p, kad›n hastal›klar›, halk sa¤l›¤›, genel pratisyenlik ve t›bbi etik alanlar›ndan
gelen kat›l›mc›lar ortak görüfl olarak , “kad›na yönelik fliddetin yayg›n olarak görüldü¤ünü ve bunun
sonuçlar› itibar›yla bir halk sa¤l›¤› sorunu oldu¤unu, bu nedenle, hekimler aras›nda toplumsal cinsiyet
yaklafl›m›n›n ve fliddete yönelik fark›ndal›¤›n gelifltirilmesinin gerekli oldu¤unu” belirtti. Bunun ilk
ad›m› olarak fliddetin tan›mlanmas›, izlenmesi, yönlendirme konusunda çal›flmalar›n sürdürülmesi,
deneyimlerin ortaklaflt›r›lmas›, e¤itim materyali oluflturulmas› planland›. 

• Eril t›p uygulamalar›, beden politikalar›, üreme sa¤l›¤› konular› üzerinde öncelikli çal›flmalar
yap›lmas›na önem verilerek bu konular›n 2010 y›l› II. Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kongresi’nde
tema olarak ele al›nmas› önerildi. 

• TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kolu’nda Kad›na Yönelik fiiddet ile ilgili oluflturulan çal›flma
grubu içinde yer al›nd›. 

• Kad›n hekim envanteri: emek, ifl yükü, atama ve yükselmelerde durum, uzmanl›k alan› seçimleri,
ekonomik gelir düzeyi gibi t›p mesle¤i içinde kad›n hekimlerin statüsünü belirlemeye yarayacak bir
envanter oluflturulmas› için yap›lan ön çal›flmada yer al›nd›. 

• Dr. Dilek Argon’a görev yapt›¤› Kartal Lütfi K›rdar E¤itim ve Araflt›rma Hastanesinde baflhekim
taraf›ndan uygulanan fliddet nedeniyle destek çal›flmalar› yap›ld›. Bu do¤rultuda bas›n aç›klamalar›,
‹stanbul T›p Fakültesi ve Bak›rköy Ruh Sa¤l›¤› ve Sinir Hastal›klar› Hastanesinde stand aç›larak, di¤er
sa¤l›k kurulufllar› ve web sitesinde imza kampanyas› çal›flmas› yap›ld›.

• 8 Mart 2009 tarihinde ‹stanbul’da Kad›n Platformu’nun düzenledi¤i yürüyüfle oda ad›na “Kad›na
Yönelik fiiddete Hay›r” pankart› ile kat›l›nd›.

• Türkiye Biyoetik Derne¤i ile birlikte 09.03.2009 tarihinde VII. T›p Eti¤i Sempozyumu düzenlendi.

• T›p Ö¤rencileri Komisyonu (TÖK) kad›nlar› ile ‹TO Kad›n Komisyonu iflbirli¤i içinde çal›flmalar
yap›ld›. 
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• Yeni üreme teknikleri çerçevesinde embriyonun statüsü konusunda teorik çal›flma sürdürüldü.
Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n üremeye yard›mc› tan› merkezlerine iliflkin yeni genelge çal›flmas›na bu ba¤lamda
öneriler TTB görüflü olarak iletildi.

• Hatay’da 3-4 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen II. Kad›n Hekim Örgüt Okulu çal›flmas›nda yer al›nd›.
Düzenlenen forumun raportörlü¤ü gerçeklefltirildi.

• 25 Kas›m Kad›na Yönelik fiiddetle Mücadele Günü etkinliklerine kat›l›m sa¤land›.

• T›bben geriye dönüflülmez aflamada hasta mahkum Güler Zere Serbest B›rak›ls›n etkinliklerine
kat›l›m sa¤land›.

• Bak›rköy Kent Konseyi Kad›n Meclisi toplant›s›nda kat›l›mc› olarak bulunuldu. (22.10.2009). Yerel
yönetimlerde kad›n haklar› aç›s›ndan kad›n sa¤l›¤› konusunda önerilerde bulunuldu.

• Cezaevlerindeki Kad›nlar için STK Buluflmas› (30.10.2009) etkinli¤i çerçevesinde Bak›rköy Ceza ve
Tutukevi ziyareti yap›ld›.  Program›n cezaevi ve gözlemler tart›flma bölümünde cezaevlerindeki
kad›nlar›n sorunlar› ve çözümler konusunda önerilerle katk› sunuldu.

• Halkevleri Kad›n Sa¤l›¤› E¤itimi ve Sa¤l›k atölyesi çal›flmalar›na kat›l›m ve destek sa¤land›. Bu
amaçla “Kad›n Kanserleri” konusunda bir seminer verildi.

• Uluslararas› Ruhsal Travma Toplant›lar› 6 ( Gündelik Hayat›n Travmalar›- 11-12 Aral›k 2009- ‹stan-
bul ) kad›na yönelik fliddet çal›flmalar›nda konuflmac› ve kat›l›mc› olarak görev al›nd›.

• TEKEL iflçilerinin baflta 4-C olmak üzere güvencesiz, kurals›z, esnek tüm istihdam uygulamalar›ndan
vazgeçilmesi ve ifl güvencesinin sa¤lanmas› için verdikleri mücadelede,   dayan›flma ve destek eylem-
lerinin içinde yer al›nd›. 

• Sosyolog, feminist yazar P›nar Selek hakk›nda on y›ld›r devam eden haks›z ve adaletsiz yarg›lama
sürecinde ‘’ Hala Tan›¤›z Platformu’’ na kat›l›m ve destek sa¤land›.

• 100. Y›l›nda 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü etkinlikleri çerçevesinde “savafllara, kapitalizme,
fliddete, ›rkç›l›¤a ve erkek egemen düzene karfl› direnifl, mücadele ve dayan›flma”y› büyütmek için
emek ve meslek  örgütleri kad›n kollar› ile ortak faaliyette bulunuldu.

• KESK’ in önerisi ile 8 Mart’›n emekçi kad›nlar için tatil olarak ilan edilmesi talep edildi.

• Cerrahpafla T›p Fakültesi Ö¤renci Kulüpleri’nin daveti üzerine panelist konuflmac› olarak kat›l›m
sa¤land›.

• Mu¤la’da 07.03.2010 tarihinde gerçeklefltirilen Cinsel Sald›r› Sonras›nda Sorunlar, T›kan›kl›klar,
Çözümler Panelinde yer al›narak cinsel sald›r›da t›bbi yaklafl›mlar ve “tecavüz kriz merkezler”
konusunda yaklafl›m›m›z sunuldu.

• TTB Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤› Kol toplant›s›n›n 28 Mart 2010 tarihinde Diyarbak›r Tabip
Odas› ev sahipli¤inde gerçeklefltirdi¤i toplant›da çal›flmalara kat›l›nd›.    

• 21–22–23 May›s 2010 tarihinde Ankara’ da yap›lacak olan 2010 II. Kad›n Hekimlik ve Kad›n
Sa¤l›¤› Kongresi ''KADINI GÖRMEYEN B‹L‹M VE SA⁄LIK POL‹T‹KALARI'' kongre düzenlenmesinde
görev al›nd›, haz›rl›k çal›flmalar›m›z› sürdürmekteyiz.

Kad›n Komisyonu 2010 Dönemsel Yürütücüsü: Dr. Ebru Tafltan


