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Kadın Hekimlik Komisyonu

Amaç:

Kadın Komisyonu; patriyarkal hegemonyanın sağlık alanında kadın sağlık çalışanları ve kadın sağlığı 

üzerindeki etkilerine odaklanmakta; neoliberalizm ve yeni muhafazakarlığın kadın sağlığı alanına ve 

kadın sağlık çalışanlarına yönelik etkilerine dikkat çekmektedir.

Bu amaçla; kadın hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanları ile birlikte çalışmaktadır. Ayrıca 

bu doğrultuda çalışma yapan diğer örgütlerle ortak haber ve etkinlik ağı içinde davranmaktadır.

Tarihçe:

İstanbul Tabip Odası’nda ilk Kadın Komisyonu kurulması tarihi 1992 yılına dayanmaktadır. Komisyon 

aralıklı çalışmalarla gelinen 2006 yılından itibaren yeniden aktive olmuş ve aynı dönem oluşturulan 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu’nda kurucu ve aktif katılımcı olarak yer almıştır. 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından 2008 yılından itibaren yapılan Kadın Hekimlik ve 

Kadın Sağlığı Kongreleri’nin düzenlenmesi, örgüt okulu toplantıları ve kimi odaların kadın sağlığı ve 

kadın hakları konusundaki çalışmalarında aktif olarak görev almıştır.

İstanbul Tabip Odası içinde Kürtaj ve Kadına Yönelik Şiddet Çalıştayları gerçekleştirilmiş olup Kürtaj 

Çalıştayı kitapçık halinde yayınlanmıştır. 

3. Kadın hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi Mayıs 2012 tarihinde İstanbul’da yapılmış olup İstanbul 

Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi ile ortak çalışılmıştır. Diğer kongrelerin aksine bu kongrenin 

kitabı henüz yayınlanmamış olup üzerinde çalışılmaktadır. 

Çalışmalar; 

Kadın Komisyonu çalışmalarında; yaygın patriyarkal anlayışın eleştirisi yapılarak çalışma ve işle-

yiş konusunda duyarlılıklar dikkate alınmıştır. Bu nedenle komisyon başkan ve sekreteryası değil, 

dönem yürütücüsü seçilmekte ve seçilen isim iki yıl arayla yenilenmektedir. Yeni dönem çalışmaları 

için komisyon yürütücü üyesi Dr. Lale Tırtıl olarak belirlenmiştir. Komisyon üyelerimiz; mesleki uy-

gulamalarında cinsiyet eşitliği perspektifi ile davranan, kadın sağlığı alanında değerli uygulamaları, 

çalışmaları ve katkılarıyla ön açıcı olan kadın hekimlerden oluşmaktadır. 

Kadın Komisyonu halen Kürtaj Platformu, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, Kadın Cinayet-
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lerine Karşı Acil Eylem Platformu ve Kadın Emeği Platformu’nda çalışmaya devam etmektedir.

Kadın Emeği Platformu’nda, kreşin kadınlar kadar erkeklerin de talebi olması ile kadını eve mahkum 

etmeye dönük istihdam politikalarına karşı çalışmalarımız sürmektedir.

Kürtaj Platformu’nda isteğe bağlı düşük konusunda tıbbi düşük seçeneği üzerinde ülkede yapılan 

çalışmalar takip edilmektedir. Bir seçenek olarak kadınların hizmetine sunulması gerektiği konusun-

da yapılan akademik çalışmaların duyurusu yapılmıştır. Yıl boyunca kamu hastanelerine başvuran ve 

kürtaj yapılmadığını belirten hastaların bilgileri kurumlar tarafından komisyonumuza ulaştırılmıştır.

Ayrıca Kadın Komisyonu, İstanbul’da diğer meslek odaları ile de yakın temas içinde olup ortak bir 

haberleşme grubunda yer almaktadır. Bu ortak çalışma grubu özellikle kadın emekçilerin sağlığı ve 

grev ve benzeri etkinliklerinde gerekli desteği sağlamaktadır.

Önümüzdeki dönemde;

Kadın hekimler ve Kadın sağlığı alanında gündemin takip edilmesi, özellikle Yönetim Kurulu ile bir-

likte gündemde yakıcılığını yitirmeyen sorunlar konusunda çalışma planlamak,

Kadın Komisyonu çalışmalarına katılımın artmasını sağlamak,

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu’nun 3. Kongre kitabını yayınlamak,

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu’nun sürdürülmesi için çalışmalar yapmak,

TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kolu’nun 4. Kongresi’nin yapılması için çalışmak,

Hastanelerde yapılacak toplantılarla; kadın sağlığı alanındaki güncel gelişmelere dikkat çekmek ,

Göçmen kadınların sağlıklı yaşam sorunları konusunda çalışma yapmak,

Kürtaj Platformu, Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Eylem Platformu ve Kadın Emeği Platformu’nda ça-

lışmalar ile İstanbul Meslek Odaları Kadın Çalışmaları Grubu’nun etkinliklerinde yer almaya devam 

edilmesi planlanmıştır.

Dönem etkinlikleri;

1- Türkiye’de çalışan göçmen kadınların yaşadığı sorunlara dikkat çekmek üzere düzenlenen etkin-

liklerde erkek şiddeti, kadın ve toplum sağlığı yönünden destek ve katılım sağlandı. 

Çağrı metni; Özellikle Beyazıt-Laleli-Kumkapı hattında karakolda, işyerlerinde, sokakta ve evlerde 

göçmen kadınlara yönelik cinsel taciz ve şiddet çok yaygın. Biz Kumkapı’da göçmen kadınların gün-

delik Türkçelerini geliştirmesine destek olan birkaç kadın, bir süredir orada olanları dehşet içinde 

gözlemliyoruz ve bu konuda acil bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda, şiddetin 

doğrudan öznesi olan kadınların ihtiyaç ve talepleri üzerine kurulu, kadınlar ve kadın örgütleri arası 

dayanışma ile örülmüş bir mücadele hattının mümkün olduğuna inanıyoruz. Bu nedenlerle hem 

Kumkapı’daki gözlemlerimizi paylaşmak hem de kadınların uğradıkları bu şiddete birlikte nasıl bir 

çözüm üretmeye davet ediyoruz.

12.07.2014 Beyazıt Meydanı tramvay durağında yapılan basın açıklamasına katılındı.

2- İstanbul Feminist Kolektif’in çağırıcı olduğu 7 Temmuz 2014 tarihinde “Kadın cinayetlerine karşı 

ortak eylemlilik” toplantısı ve bu toplantıda oluşturulan Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Ortak Eylem 

grubu içinde yer alındı. Bu grubun çalışmalarında; erkek dili ve erkek koruyuculuğu sürdükçe kadın-

ların yönelik şiddetin süreceği, bunun en son noktası kadın cinayetlerinin erkekleri gözeten uygula-

malar nedeniyle olduğu, meclisin bu gündemle olağanüstü toplanması talebi ortaklaştırıldı. 

20 Temmuz 2014 tarihinde Türkiye’de pek çok şehirde ve İstanbul’da yapılan yürüyüşe katılındı.
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Çağrı metni; 

HER YERDE KADIN CİNAYETİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANSIN!

Her hafta, kocası, babası, erkek kardeşi, oğlu, boşanmak/ayrılmak istediği kocası/sevgilisi, müşterisi 

tarafından öldürülen kadınların ve trans kadınların haberlerini duyuyoruz.

Kadınlar her gün kendi hayatları hakkında karar vermek isterken, erkekler tarafından öldürülüyor. 

Bu cinayetlerin sürekliliği, cinayetleri durdurmayan, gereken önlemleri almayan devletin eril yapısını 

gözler önüne seriyor. Hukuk sistemiyle cinayetler meşrulaştırılıyor, teşvik ediliyor.

Yaşadığımız erkek şiddeti cezasız kalırken, aileye mecbur bırakıldığımız politikalar oluşturulurken biz 

kadınlar her gün öldürülüyoruz.

İki gün içinde 6 erkek kadınlar tarafından öldürülseydi, devlet refleksi harekete geçerdi, hükümetten 

olağanüstü tedbirler alması beklenirdi.

Türkiye’de her gün kadınlar öldürülüyor.

Ve biz soruyoruz: İki gün içinde 6 kadın cinayeti işlenmişken, kadın cinayetleri, evde, işyerinde, sokak-

ta, her yerde, özel ve kamusal alanda her an yaşamımızı tehdit eder hale gelmişken, meclis nerede?

Meclis olağanüstü toplansın!

Kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmalarına kulak asma-

dan sokaklara çıkıyoruz! Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz;

Siz aile, aile dedikçe kadınlar öldürülüyor!

Siz ses çıkarmadıkça kadın cinayetleri meşrulaşıyor!

Siz haksız tahrik dedikçe, hayatımız tehlikeye giriyor!

Ailenin korunmasına dair değerleriniz boş; kadın bedenini denetleyen, tahakküm altına alan poli-

tikalarınız ve erkek şiddeti ile mücadele ediyorMUŞ(!) gibi yapan söylemleriniz erkek şiddetine arka 

çıkıyor, şiddet uygulayan erkekleri koruyor ve kolluyor.

Devlet kadın cinayetlerinden sorumludur!

Kadınlara ilişkin nadiren konuşurken gördüğümüz Aile Bakanı Ayşenur İslam, erkek şiddeti konu-

sunda konuşmuyor; konuştuğunda ise, kadın cinayetlerini normalleştiren bir dil kullanıyor. “Kadınlar 

koruma altındayken öldürülmüyor” diyen Aile Bakanı, 6284 Sayılı Yasa’dan habersiz olduğu gibi, aynı 

zamanda kadın cinayetleri açısından bakanlığını “temize çekmeye” çalışan bir söylem geliştiriyor. Bir 

sözümüz var Aile Bakanı’na:

Devlet, kadın cinayetlerini gündeme almayan ve etkili mücadele yöntemleri kurmayan yasama ve 

yürütmesi ile, haksız tahrik indirimleri ile, erkeklere “teşvikler” sunan yargısı ile kadın cinayetlerin-

den sorumludur.

Hükümet kadın cinayetlerinden sorumludur!

Hükümetin büyük “reklam” çalışmaları ile yürürlüğe koyduğu 6284 sayılı yasa kağıt üzerinde kaldı. 

İstanbul Sözleşmesi’nin ilk imzacısı olmakla övünedursunlar, kadınların öldürülmesi karşısında ne 

kadar siyasi irade yoksunu olduklarını gördük.

Mekanizmaları hâlâ kurulmamış, cinsiyetsizleştirilmiş 6284 sayılı yasa, şiddete karşı koruma ve 

önleme talep eden kadınların talepleri karşısında, gereği gibi inceleme ve değerlendirme yapmayan 

mahkemeler tarafından kopyala-yapıştır kararlarla uygulanıyor. Erkek şiddetine karşı etkili yöntemler 
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ile mücadele etmeyen sisteme , “şiddetle cinayetin ne ilgisi var?” diyen erkek egemen yargı mercile-

rine, şunu söylüyoruz: Kadın cinayeti bir tokatla, aşağılamakla başlıyor!

Ailenin kadından önce geldiği, kadın yerine ailenin ikame edildiği bir anlayış, aile merkezlerinden, 

aile avukatlarına, aile hekimlerine kadar herkes tarafından bize dayatılmak isteniyor; kadınların için-

de öldürüldüğü, şiddet gördüğü, emeğinin sömürüldüğü, dışına çıkmak istediğinde öldürüldüğü aile, 

devletin erkek egemenliğinin yansıması olarak bir devlet kurumu olarak işliyor.

Devlet sığınakları, hâlâ bir “mekanizma”ya evrilememiş ve Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezleri 

(ŞÖNİM), kadınların ya şiddet ortamına geri dönmesine neden olmuş ya da erkek şiddeti karşısında 

kadınları daha da savunmasız bırakmıştır.

Hayatlarının her alanında ayrımcılık ile karşı karşıya kalan trans kadınlar, seks işçileri her an öl-

dürülme tehlikesi ile karşı karşıya. Şiddete uğradıklarında sessiz kalan polis devleti seks işçilerini 

gittikçe daha güvencesiz koşullarda çalışmaya iterek ve keyfi para cezalarına çarptırarak cinayetleri 

ve şiddeti meşrulaştırıyor.

Bugüne kadar kadın cinayetlerini istatiksel bilgiye sığdırmaya çalışan devleti göreve çağırıyoruz.

Meclisin, kadın ve trans cinayetleri gündemi ile olağanüstü toplanmasını ve bu toplantıda, kadın 

örgütlerinin belirlediği cinayetleri önleyebilecek temel şartları doğrultusunda acil bir eylem planı 

oluşturmasını talep ediyoruz! 

Biliyoruz ki biz kadınlar bir araya gelebilirsek cinayetleri önleyebiliriz. Bu yüzden meclis, kadın ve 

trans cinayetleri gündemiyle olağanüstü toplanana kadar sokakları boş bırakmıyoruz! 

20 Temmuz’da kadın cinayetlerine karşı isyanımızı haykırmak için ev işi, çocuk bakımı dayatmaları-

na da kulak asmadan sokaklara çıkıyoruz! Herkesi de olduğu yerde sokaklara çıkmaya çağırıyoruz! 

Meclisin olağanüstü toplanması için ses çıkarıyoruz!

3- İstanbul Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu’nun düzenlediği “Hekimlerden Barış’a Övgü” panel 

dizilerinden sonuncusu olan “Barış ve Kadınlar” paneli 4 Eylül 2014 Perşembe günü saat 19.00’da 

Tabip Odasında yapıldı. Kadın Komisyonu 

olarak katkı sunuldu. 

4- 15 Aralık 2014 tarihinde Sağlık 

Bakanlığı’nın aile planlaması uygulama-

larının ele alındığı toplantı düzenlendi. 

Toplantıda yayınlanan TNSA verileri ele 

alındı.

5- Hükümetin 8 Ocak 2015 tarihinde açık-

ladığı “Ailenin ve dinamik nüfus yapısının 

korunması programı” 40 kadar örgütle 
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birlikte katılımcısı olduğumuz Kadın Emeği Platformu’nda ele alındı. Programın kadın emeği üzerine 

etkileri incelendi. 27 Şubat 2015 tarihinde bir basın açıklaması ile görüşler kamuoyu ile paylaşıldı. 

Esnek çalışma, süt izni ve kadınların gece çalışması vb. konularda çalışma yapılarak değerlendirildi.

 6- Bir kadın cinayeti olarak Özgecan Aslan’ın ölümü tüm ülkede derin bir etki yarattı. Kadın Komis-

yonu olarak 17 Şubat 2014 tarihinde görüşlerimizi Şişili Etfal Hastanesi’nde kamuoyu ile paylaştık. 

Bu etkinliği SES ile birlikte tüm sağlık çalışanlarını kapsayacak şekilde düzenledik.

 

17.02.2015 

YASTA DEĞİL İSYANDAYIZ!

Özgecan Aslan, akşam evine gitmek üzere bindiği o minibüste kadına yönelen erkek şiddeti nedeniyle 

yaşamını yitirdi.

Bu ülkede; kadına yönelen erkek şiddeti ve bu şiddetin en ağır biçimi olan cinayetler her yıl katlana-

rak artıyor, kadınlar yakınlarındaki erkekler tarafından dövülüyor, öldürülüyor.

Sağlık çalışanları olarak bizler bu şiddetin tanığıyız, kendimiz de dahil şiddet gören tüm kadınların 

yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Yıllardır bilgilerimizi, uyarılarımızı yetkililerle, kamuoyu ile paylaşıyo-

ruz. 

Kadına yönelen erkek şiddeti, yaşam hakkımızı elimizden alan cinayetler; münferit, az rastlanan 

olaylar değildir, yaygındır ve hatta salgın halindedir. Bu salgının sorumluluğunu üstlenen bir kurum, 

yetkili yoktur. Aksine ülkenin Aile Bakanı “cinayetleri sağır sultana duyurmaya gerek yok” ifadesini 

kullanarak bu ağır tabloyu sıradanlaştırmaktadır.

Kadına yönelen erkek şiddetini önleme amacıyla çıkarılan yasalar, yönetmelikler “aile”yi korumayı 

amaçlıyor, oysa biz kadınlar en fazla ailede şiddet görüyoruz.

Özellikle yargı sistemi “aile”nin korunması için katillere, tecavüzcülere takım elbise giydikleri, kravat 

taktıkları için iyi hal indirimi uyguluyor. 

Biz kadınlar imzalanan uluslararası sözleşmelere rağmen şiddet gördüğümüz evlerimize geri dön-

mek zorunda kalıyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası ve İstanbul Tabip Odası olarak; bu acı olayı, devlet 

kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi söylemlerin toplumda en uç noktada karşılık bulması ola-

rak değerlendiriyoruz. AKP iktidarının ‘üç çocuk’, kürtaj, sezaryen, ‘kadın değil aile’, ‘fıtrat’ söylem-

lerini, kadın karşıtı politikalar olarak görüyoruz. Bu politikalar AKP’nin hegemonyasını sürdürmesi-

nin aracıdır. Bu politikalar biz kadınları öldürmektedir.

Kadın karşıtı politikalar, devlet kademelerinden yükselen eril ve cinsiyetçi beyanatların himayesin-

dedir. Öyle ki; anayasa ile korunan eşitlik hakkı karalanıyor. Cumhurbaşkanı; kadın ve erkeğin eşit 

olduğuna inanmadığını söyleyebiliyor.

Kadın katili erkeklere uygulanan iyi hal indirimi, tecavüzcü erkekleri neredeyse şımartan açıklamalar 

biz kadınları öldürüyor. Tecavüze uğrayanı doğurmaya zorlayan, kürtajı cinayet olarak gören, yetmedi 

6 yaşındaki çocuğun evlenmesini içine sindirebilen yetkililer bizi öldürüyor.

İşsizliği kadınların çalışmasına bağlayan, kadının çalışmasını fuhuş olarak gören, emzirmemize, 

doğum biçimimize, kaç çocuk büyüteceğimize, gebe karnımıza, saçımıza, başımıza, ayakkabımızın 

topuklarına, kırmızı ruja, gülüşümüze, tahrik oldukları diz kapaklarımıza kadar kontrol etmek iste-

meleri biz kadınları öldürüyor.
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Kadınının gördüğü şiddete evde, yolda, araçta tanık olup da susanlar biz kadınları öldürüyor.

Özgecan’ı katleden erkekler yalnız değildi; Siz de oradaydınız., o minibüste, katillerin aklında…

Biz kadınlara şiddet ile tehdit ile korku salmayı, kadınlar üzerinden bütün toplumda korku imparator-

luğu oluşturmayı düşünenlere sesleniyoruz.

Yasta değil, isyandayız. Özgecan’ın ölümüne verilen toplumsal tepki de bunu anlatmaktadır.

Sağlık çalışanları olarak; yaşam hakkının en temel hak olduğunu yineliyoruz; bir cinayeti idam gibi 

diğer bir cinayetle silemezsiniz.

Bir an önce, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını kışkırtmaya son verilmesini istiyor, toplumda cinsiyet 

ayrımcılığını körükleyen politikalardan vazgeçmeye davet ediyoruz...

Özgecan’ın ve katledilen tüm kadınların katillerine gerçek cezaların verilmesini, tecavüz ve kadın ci-

nayeti davalarında iyi hal indirimi, haksız tahrik gibi suçu mazur gösteren indirimlerin kaldırılmasını 

talep ediyoruz.

Türk Tabipleri Birliği, İstanbul Tabip Odası ve Sağlık Emekçileri Sendikası olarak kadınların her dü-

zeyde eşitliğini ve yaşam hakkını savunuyoruz, savunacağız.

Yasta değil, isyandayız!

Yaşasın kadın dayanışması!

TTB, SAĞLIK EMEKÇİLERİ SENDİKASI, İSTANBUL TABİP ODASI

7- Kadın cinayetlerine karşı sağlık çalışanlarının Şişli Etfal’de başlayan yürüyüşü 18 Şubat 2015 tari-

hinde Okmeydanı eski Başhekimlik önünde, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam etti. 

Kadın katili erkeklere uygulanan iyi hal indirimi, tecavüzcü erkekleri neredeyse şımartan açıklamalar 

biz kadınları öldürüyor. 

Tecavüze uğrayanı doğurmaya zorlayan, kürtajı cinayet olarak gören, yetmedi 6 yaşındaki çocuğun 

evlenmesini içine sindirebilen yetkililer bizi öldürüyor.

İşsizliği kadınların çalışmasına bağlayan, kadının çalışmasını fuhuş olarak gören, emzirmemize, 

doğum biçimimize, kaç çocuk büyüteceğimize, gebe karnımıza, saçımıza, başımıza, ayakkabımızın 

topuklarına, kırmızı ruja, gülüşümüze, tahrik oldukları diz kapaklarımıza kadar kontrol etmek iste-

meleri biz kadınları öldürüyor.

Kadınının gördüğü şiddete evde, yolda, araçta tanık olup da susanlar biz kadınları öldürüyor.

Özgecan’ı katleden erkekler yalnız değildi; 

Siz de oradaydınız., 

minibüste, 

katillerin aklında…

8- 8 Mart 2015 tarihinde Kadın Kolu olarak Kadıköy’de düzenlenen mitinge katılarak Kadın Dayanış-

ması içinde yer aldık. 8 Mart Kadın Mitingi Haydarpaşa Hastanesi önünden yürüyüşle başladı. Bu yıl 

13. Düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşü 19.00’da Taksim’de gerçekleştirildi.

9- 8 Mart’ı Kadınların Dayanışma ve Mücadele günü olarak değerlendirmekteyiz.

Bu kapsamda Sağlık Emekçileri Sendikası ile birlikte 9 mart 2015 tarihinde Yedikule Eğitim Araştır-
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ma Hastanesi, Şişli Etfal Eğitim Araştırma Hastanesi, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Araştırma 

Hastanesi’nde ve 11 Mart 2015 tarihinde Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’nde; Tabip 

Odası Yönetim Kurulu adına Dr. Dilek Kanmaz, Dr. İncilay Erdoğan, Kadın Komisyonu adına Dr. Lale 

Tırtıl, Dr. Suzan Saner, Dr. Özlem Altuntaş, Dr. Deniz Türkyılmaz’ın katkılarıyla Kadın Sağlık Çalışan-

larının sorunları başta olmak üzere cinsiyet eşitsizliğinin kadınlar üzerindeki etkilerini ele alan top-

lantılar yapıldı. Bu toplantılara; çok sayıda kadın, hekim, sağlık çalışanı ve taşeron işçi kadın katıldı. 
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ŞİŞLİ ETFAL HASTANESİ

 

 

 

YEDİKULE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİ 
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OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 

 

 

 

10- Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu içinde Dr. Lale Tırtıl 

temsiliyeti ile yer alındı. 


