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Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤›
Komisyonu 

1) Komisyonumuz her ay›n ilk Çarflamba günü ‹stanbul Tabip Odas›’nda düzenli toplanmaktad›r.

2) 20-23 May›s 2010 tarihinde komisyonumuzun da bilefleni oldu¤u TTB Kad›n Hekimlik ve Ka-
d›n Sa¤l›¤› Kolu ile Ankara Üniversitesi Kad›n Sorunlar› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi, Anka-
ra’da “Kad›n› Görmeyen Bilim ve Sa¤l›k Politikalar›” temal› 2. Kad›n Hekimlik ve Kad›n Sa¤l›¤›
Kongresi gerçeklefltirdi. Kongreye aktif kat›l›m d›fl›nda kongre kitab› bas›m›na katk› sunuldu.

3) 25 Kas›m’da Kad›na Yönelik fiiddete Karfl› kol olarak ortak bas›n aç›klamas› yap›ld› ve komis-
yonumuz Taksim’deki yürüyüfle kat›ld›.

4) 28 Kas›m’da Ankara’da illeraras› kol toplant›s› yap›ld›. Yeni yürütme kurulu için ‹stanbul tem-
silcisi olarak Dr. Suzan Saner önerildi ve kabul edildi. Komisyonumuz taraf›ndan May›s ay›nda
“Sa¤l›kta dönüflüm program›n›n kad›n sa¤l›¤›na etkileri” konulu bir sempozyum yap›lmas› öneril-
di. ‹llerin ayr› ayr› haz›rlam›fl olduklar›, kad›n-hekim sorunlar›n› belirlemek ve somut çözüm öneri-
leri gelifltirmek üzere veri toplama amaçl› Kad›n-Hekim Anketlerinin ortaklaflt›r›lmas›, bunun için
bir e-grup oluflturulmas› karar› al›nd›.  

5) 9 Aral›k’ta ‹stanbul’da rektörler toplant›s›n› protesto eden ö¤rencilere uygulanan polis fliddeti
ve bir kad›n ö¤rencinin, u¤rad›¤› fliddet sonucu 15 haftal›k bebe¤ini kaybetmesine iliflkin bir ba-
s›n bildirisi yay›nland›. 

6) 10 Aral›k’ta Mu¤la Tabip Odas› ve E¤itim-Sen’in düzenledi¤i toplant›ya, kol ad›na Dr. fiahika
Yüksel “Ailede kad›na yönelik fliddetin etkileri ve yeniden güçlenme yollar›” konulu bir konuflma
ile kat›ld›.

7) 28 Aral›k’ta kad›n-hekimler olarak bir Mor Çat› ziyareti gerçeklefltirdik. 2012’de ‹stanbul’da
gerçeklefltirece¤imiz 3. Kongremiz için istatistiksel veri ve deneyimlerini paylaflmalar›n› talep ettik.
Mor Çat›’ya baflvuruda bulunan kad›nlar›n üreme ve cinsel sa¤l›klar›yla ilgili yaflad›klar› sorunlar›
ve çözüm yollar›n› tart›flmak üzere “Üreme Sa¤l›¤› ve kürtaj” konulu ortak bir panel düzenleme
karar› al›nd›. 

8) 15-16 Ocak’ta Ankara’da illeraras› kol toplant›s› yap›ld›. ‹stanbul komisyonu olarak mazeret bil-
direrek kat›lamad›k. “Sa¤l›kta Kad›n Eme¤i“ temal› sempozyumun 14 May›s’ta Denizli’de yap›l-
mas›na, sempozyumun bilimsel çerçevesini Ege bölgesi tabip odalar› komisyonunun oluflturmas›-
na, ‹stanbul’un “’Sa¤l›kta dönüflüm’ün kad›n üreme ve cinsel sa¤l›¤›na etkileri” konulu bir panel-
le katk›da bulunmas›na karar verildi. 

9) 23 Ocak’ta Taksim’de, Fethiye’deki toplu tecavüz davas›yla ilgili kad›n dayan›flmas›n› örmek
üzere çok say›da kad›n örgütü ve karma örgütlerin kad›n komisyonlar›yla birlikte gerçeklefltirilen
bas›n aç›klamas›na kat›l›nd›. 

10) 29 Ocak’ta TMMOB ‹stanbul ‹KK Kad›n Komisyonu’nun, emek ve meslek örgütleri içerisinde
yürütülen kad›n çal›flmalar›n›n birlikte de¤erlendirebilmesi, ortak gündemlerin görüflülmesi ve bir
koordinasyon oluflturulmas› amac›yla ça¤r›c›s› oldu¤u, Makine Mühendisleri Odas› ‹stanbul fiube-
si’ndeki toplant›ya, D‹SK, KESK, BTS, Bank-Sen temsilcileri ile birlikte kat›l›nd›. Tan›flma ve dene-
yim aktar›m›ndan sonra, 8 Mart’ta ortak bir bas›n aç›klamas› yap›lmas› ve bir e-grup oluflturulma-
s›na karar verildi.
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11)10 fiubat’ta komisyonumuz ad›na Dr. fiahika Yüksel NTV’de cinsel sald›r› ve kimyasal had›m
yasa tasar›s› ile ilgili bir programa kat›ld›.

12) 12-13 fiubat’ta Diyarbak›r’da bölgedeki kad›n hekimlere “kad›na duyarl› bilimsel araflt›rma
yöntemleri” konulu kurs verildi. Düzenleme komitesinde ‹stanbul’dan komisyonumuz ad›na Dr.
Lale T›rt›l yer ald›. Kad›n hekimleri komisyonlarda daha fazla yer almaya teflvik için bu kursun de-
¤iflik bölgelerde tekrarlanmas› planland›. 

13) 18 fiubat’ta kol ad›na Konya ‹lahiyat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Orhan Çeker'in “de-
kolte giyen kad›nlar›n tecavüzü davet etti¤i” yönündeki talihsiz aç›klamas›na tepki olarak bas›n
aç›klamas› yap›ld›. 

14) 19 fiubat’ta “Kürtaj” konulu, Mor Çat› ile ortak panel gerçeklefltirildi. Panelistlerin üç basa-
makta üreme sa¤l›¤› ve kürtaj hizmetlerinin geldi¤i son durumu, halk sa¤l›¤› bak›m›ndan Türki-
ye’de kürtaj›n durumunu, adli t›psal, hukuki ve t›bbi etik boyutlar›n›, Mor Çat›’n›n bu konuda kar-
fl›laflt›¤› güncel sorun ve deneyimleri, feminizmin kürtaj hakk›na bak›fl›yla ilgili sunumlar› tart›fl›ld›. 

15) 21 fiubat’ta 13 yafl›nda toplu tecavüze u¤rayan N.Ç. utanç davas›nda verilen sars›c› karar›n
gerekçesinin aç›klanmas› sonras›, kol ad›na Dr. Lale T›rt›l NTV’de bir programa kat›ld›.

16) 24 fiubat’ta emek ve meslek örgütleri platformu ile TMMOB’da, platformun oluflma neden-
leri, hedefleri ve 8 Mart ile ilgili ortak bir bas›n aç›klamas›na yap›ld›.

17) 5 Mart’ta Kad›köy’deki 8 Mart Mitingine komisyon olarak di¤er emek ve meslek örgütlerin-
den kad›nlarla birlikte kat›l›nd›.

18) 8 Mart’ta kol olarak ortak bir bas›n bildirisi yaz›larak artan kad›n cinayetlerinde hükümet,
medya ve bazen hukukun bizzat kendisinin suç ortakl›¤›na dikkat çekildi. Komisyonumuz ad›na
Dr. Elif K›rteke Hayat TV’de Ekmek ve Gül program›na kat›larak 8 Mart’ta kad›n hekimlerin talep-
lerini dile getirdi. Cinsel Sald›r› Broflürü haz›rlanmas› planland›.

19) 13 Mart Mitingi Düzenleme Komisyonu toplant›lar›na kat›l›nd›, slogan önerilerimiz iletildi.

20)16 Mart’ta Fethiye’deki toplu tecavüz davas›n›n ikinci duruflmas›na destek olmak üzere komis-
yonumuz ad›na Dr. fiahika Yüksel kat›ld›.

21) 9 Nisan’da Ankara’da yap›lan illeraras› kol toplant›s›na kat›l›nd›. 2012’de yap›lacak 3. Kongre-
mizin temas› olarak “Aile” önerildi. 12 Haziran Genel Seçimleri öncesi kol olarak kad›n sa¤l›¤›yla
ilgili somut taleplerimizi içeren sade, k›sa bir metin, taslak olarak önerildi. Ekim 2011 ‹zmir Halk
Sa¤l›¤› Kongresi’ne “kad›n sa¤l›k çal›flan› eme¤i” konulu katk› sunmam›z önerildi. 

Yürütme ad›na: Dr. Suzan Saner


