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Dönem etkinlikleri;

1- Komisyonumuzun  2016 yılı etkinlikle-

rinde Dr. Lale Tırtıl yürütücü olmuş , 2017 

yılından itibaren Dr. Münevver Yıldırım  

yürütücülüğünde etkinliklere devam edil-

miştir. Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekim-

lik ve Kadın Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu 

içinde Dr. Lale Tırtıl ve Dr. Münevver 

Yıldırım tarafından temsil edilmektedir. 

2- 2016/Mayıs 

14 Ocak 2016’da kurulan TBMM Boşanmaların Araştırılması Komisyonu, hazırladığı 476 sayfalık 

raporu kamuoyuna 6 Mayıs 2016 tarihinde yansıdı.  Türkiye Boşanma Nedenleri Araştırması’nda, 

“şiddet kadınların başlıca boşanma sebeplerinden biridir” tespiti yapılmasına rağmen, komisyonda 

kadın ve çocuklara karşı şiddet görmezden gelindi. Kadın ve çocuklara karşı şiddet, 476 sayfalık 

rapor taslağında, bir alt başlık olarak sadece 1 sayfa yer bulabildi. Şiddete maruz kalan kadınların 

kolluk kuvvetleri ve yasal süreçlerinde verilen önemi azaltan, boşanmalarda mal paylaşımı, nafaka 

konularında kadınların haklarını boşanmaları zorlaştırma amacıyla kısan maddeler nedeniyle kadın 

örgütleri tepki gösterdi. Komisyonumuz Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu bileşeni olarak 

sosyal medya etkinliklerine ve basın açıklamalarına katıldı.

Kadınlara ve Translara Çağrı;  TBMM Boşanma Komisyonu haklarımızı gasp etmek için işbaşında!  

Sessiz kalmıyoruz!

21.05.2016

TBMM Boşanmaların Araştırılması Komisyonun 6 Mayıs 2016 tarihli taslak raporu, kadınların on 

yıllara dayanan mücadelesi ile kazandıklarına göz dikti. Kadınları sadece aile içinde tanımlayan, aksi 

takdirde yok sayan rapor, erkek şiddetine karşı yasal mekanizmaları zayıflatan ve kadınların boşan-

masını zorlaştıran öneriler getiriyor.

Rapor, kadınların nafaka hakkına el koyuyor, şiddetten uzaklaşmasını zorlaştırıyor ve hatta yaşadığı 

evin bile şiddet uygulayan erkekler tarafından elinden alınmasına imkan tanıyor.

Bu komisyon, biz kadınlara, “evli değilsen sana sosyal hizmet yok” diyor. Sonra şiddet gördüğümüzde, 

üstelik her gün bunca kadının öldürüldüğü bir ülkede, “delilin yoksa tedbir de yok” diyor. Evlenene, 

maruz kaldığı şiddet ve baskıya rağmen “boşanma, bir daha düşün”, boşanana ise “nafakaya güven-

me” diyor. Biz “kadınların faydası”ndan bunu anlamıyoruz!

Mücadele ederek kazandığımız hakların yıllarca geriye götürülmesine sessiz kalmayacağız! Bu geri 

gidişe izin vermeyeceğimiz gibi, kadınların lehine yasa ve politikalar için mücadeleye devam edeceğiz.

Tüm kadınları ve transları, 22 Mayıs Pazar günü, saat:14.00’de Kadıköy Süreyya Operası’nın önüne 

bekliyoruz.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu 

Kadın Hekimlik Komisyonu



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
86

[

]

3- Haziran/2016 

3.1 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

kurucularından Prof. Dr. Şebnem Korur 

Fincancı Hocamızın  basın özgürlüğü 

kapsamında verdiği destek nedeniyle 

tutuklanması nedeniyle ; İstanbul Tabip 

Odası üyesi kadın hekimler tutuklu bulu-

nan Dr. Şebnem Korur Fincancı’ya destek 

amacıyla Bakırköy Kadın Cezaevi önünde 

dayanışma eylemi gerçekleştirdi.

23 Haziran 2016 Perşembe günü 18.00’da 

Bakırköy Kadın Cezaevi önünde toplanan 

kadın hekimler “Kadın, Yaşam, Özgürlük! 

Jin, Jiyan, Azadi! #ŞebnemKorurFincan-

cıYalnızDeğildir” pankartı açtılar.

Açılan pankartın arkasında bir araya ge-

len onlarca kadın hekim Nazım Hikmet’in 

“O duvar, o duvarınız... Vız gelir bize vız” 

şiirini topluca okuyarak Dr. Şebnem 

Korur Fincancı’ya desteklerini haykırdılar. 

Türküler eşliğinde halaylar çeken kadın hekimler eylem sonunda ellerindeki beyaz balonları uçura-

rak barış, özgürlük, demokrasi taleplerini dile getirdiler. Kadın hekimler Dr. Şebnem Korur Fincancı, 

Ahmet Nesin ve Erol Önderoğlu özgürlüklerine kavuşana dek özgürlük nöbetini sürdüreceklerini ilan 

ettiler.

3.2 

11 Haziran 2016 tarihinde TTB 6. Olağan Genel Kurul kapsamında hekimler ve diğer sağlık çalışanı 

kadınların emzirme döneminde verilen izinlerin performans ödemelerine yansıtıldığı anlaşılmış, süt 

izni hakkının böylelikle iptal edilmiş olması konusunun tüm hekimlere ve kamuoyuna duyurulması 

kararı verilmiştir. Komisyonumuz süt izni konusundaki gelişmeleri incelemiş, raporlama ve basın 

açıklaması aşamasında katkı sunmuştur.

11.06.2016

BASIN AÇIKLAMASI

SÜT İZNİ BEBEKLERİMİZİN EN TEMEL İNSANLIK HAKKIDIR

AKP hükümetinin gündeme getirdiği “Ailenin Ve Dinamik Nüfusun Korunması Programı” yaklaşık bir 

yıllık tartışma sürecinin ardından geçtiğimiz Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girdi. Kadınların çalışma yaşamında yer almasını teşvik etme amacı taşıdığı dillendirilen bu yasal 

düzenlemenin, çalışma yaşamındaki fiili karşılığı ne yazık ki “kadının yeri evidir”e denk gelmektedir.

Sigortalı çalışan kadınlar, mevcut düzende analık izni sonrasında, ücretsiz izin, süt izni gibi haklarını 

kullanmakta sorun yaşıyor, gebelik ve sonrasındaki izinleri nedeniyle uzun süre işyerinden uzakta 

kaldıkları gerekçesiyle işini kaybetme riski taşıyorken, yasal düzenlemelerle “yarı zamanlı çalışma”yı 

dayatmak, kadınlara “evinde otur, çocuğuna bak, çalışma!” demekten başka bir şey değildir. Nihayet 

bu anlayışın son örneği olan genelge ile yarı zamanlı çalışan kadının süt izni hakkı iptal edilmiştir.
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“En az üç çocuk” söylemiyle başlayan, kadını ailede kutsayarak, annelikle özdeşleştiren, giydiğin-

den gezdiğine, kahkahasından eteğinin boyuna kadar akıl almaz sözlere ve uygulamalara imza atan 

mevcut iktidar son olarak çalışan kadının süt iznine gözünü dikmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 ilin Sağlık Müdürlük-

lerine “3710678 sayılı 6 no’lu Kamu Personeli Genel Tebliği” başlıklı bir genelge gönderdi. Genelgede 

süt izni kullanan kadınların bu saatlerinin “çalışmadığı saat” olarak işlenmesi ve döner sermaye ek 

göstergelerinin buna göre hesaplanması istenmiştir. Bu demektir ki genelgeyle kadın memurların süt 

izninde geçen süreleri, döner sermaye gelirlerinden kesilecektir.

Oysa süt izni yıllar süren mücadelenin sonunda kazanılmış yasal bir haktır ve 657 sayılı kanunun 104 

üncü maddesinin (D) fıkrasında, “Ka-

dın memura, çocuğunu emzirmesi için 

doğum sonrası analık izni süresinin bitim 

tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç 

saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat 

süt izni verilir. Süt izninin hangi saatler 

arasında ve günde kaç kez kullanılacağı 

hususunda, kadın memurun tercihi esas-

tır” hükmüyle tanımlanmıştır.

Süt izninin “çalışmadığı süre” olarak sa-

yılması ve döner sermayeden kesilmesi, 

kadınların çocuklarını emzirmek, besle-

mek için para ödemesi anlamına gelmektedir. Zaten yoksulluk sınırında olan maaşlar ile yaşamak 

zorunda olan kadınlar gelirlerinden kesinti yapılmasını istemedikleri durumda süt izni kullanama-

yacaklardır. Bu da bebeklerin sağlıklı büyümesi için en temel gereksinimleri olan anne sütünden 

mahrum kalmaları anlamına gelecektir. “En az üç çocuk” istemi, “çalışan kadının anneliği eksik, 

yarımdır” sözlerinin ardından yapılan bu düzenleme ile amaç kadınların istihdam edilme koşullarının 

zora sokularak çalışma yaşamından dışlanması, eve hapsedilmesi, hayatlarının doğurma ve çocuk 

bakımı ile sınırlandırılarak kuluçka makinesine dönüştürülmesinden başka bir şey değildir.

Bebekler için anne sütünün ne kadar yaşamsal olduğunu her anneye özenle anlatan, emzirmeyi teş-

vik eden biz kadın hekimler, ne takip ettiğimiz bebekler ne de kendi bebeklerimiz için süt izni hakkı-

mızın gasp edilmesini kabul etmiyoruz.

Bebeklerin Anne Sütünden Yoksun Bırakılmasına, Annelerin İşsiz Kalmasına İzin Vermeyeceğiz!

Yarım Aklınıza Biat Etmeyeceğiz!

Genelgenin Derhal Geri Çekilmesini İstiyoruz!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

4- Ekim 2016

4.1 

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik Kadın Sağlığı Kolunun düzenlediği “Kadın ve Savaş” konulu 4. 

Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 6-8 Ekim 2016 tarihlerinde Mersin’de yapıldı. Kongreye Yö-

netim Kurulu adına Dr. İncilay Erdoğan ve komisyon üyeleri Dr. Suzan Saner, Dr. Lale Tırtıl, Dr. Çağla 

Demir ile konuşmacı olarak Dr. Şebnem Korur Fincancı katıldı. 
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Savaşın kadınlara ve tüm topluma etkilerini, yakınımızda sü-

regiden çatışma ve savaşlara ilişkin bölgeden gelen tanık mes-

lektaşlarımızın deneyimlerinin ele alındığı kongrede savaşın 

nedenleri, araçları, kadınlara ve kadın sağlığına etkilerinin her 

boyutuyla ele alındı. Kongre sonuç bildirgesinde kadın hekimler 

olarak barış talebi bir kez daha yinelendi. Kongrenin sonuç bil-

dirgesi 8 Ekim 2016 Cumartesi günü TTB Merkez Konseyi üyesi 

ve Kongre Başkanı Dr. Selma Güngör, TTB Kadın Hekim ve Kadın 

Sağlığı Kolu Yürütmesi adına Dr. Nilay Etiler ve Mersin Tabip 

Odası Başkanı Dr. Ful Uğurhan’ın söz aldığı bir basın açıklama-

sıyla kamuoyuna duyuruldu. Kongre sonuç bildirgesini Mersin 

Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Çöl okudu.

4.2 

İstanbul Tabip Odası çalışmalarına katılan tüm kadın hekimler 

ile 29 Ekim 2016 tarihinde bir akşam yemeğinde buluşuldu.  

Toplantı Dr. İncilay Erdoğan tarafından hazırlanan eylem ve 

etkinliklere katılımlarımızın fotoğraflarından oluşan kısa film ile 

başladı. Komisyon çalışmalarına yeni katılımlar oldu.

5- Kasım 2016

5.1 

18 Kasım 2016 tarihinde TTB Merkez Konseyi ve TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, Hükümet 

tarafından TBMM Genel Kurulu’na getirilen “Cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden 

olmaksızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla failin evlenmesi 

durumunda, ceza açıklanmasının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazının ertelen-

mesine karar verilir…” önergesinin derhal geri çekilmesini istedi. Bu konuda yapılan çalışmalara 

komisyonumuz destek verdi.

TECAVÜZCÜLERİ DEĞİL ÇOCUKLARI 

KORUYUN!

Hükümet tarafından TBMM Genel 

Kurulu’na getirilen “Cebir, tehdit, hile veya 

iradeyi etkileyen başka bir neden olmak-

sızın 16/11/2016 tarihine kadar işlenen 

cinsel istismar suçundan, mağdurla failin 

evlenmesi durumunda, ceza açıklanma-

sının geri bırakılmasına, hüküm verilmiş 

ise cezanın infazının ertelenmesine karar 

verilir…” önergesi derhal geri çekilmelidir. 

Kız çocuğunu cinsel nesne olarak gören ve erken evlendirilerek eğitim başta olmak üzere yaşamın 

olanaklarından mahrum bırakan bu düzenleme kadın-erkek eşitliğine darbe niteliğindedir. 

Bu yasanın  kabul edilmesi çocuk tecavüzcülerinin aklanmasına, tecavüzcüsüyle evlendirilen çocu-

ğun ise her gün tecavüzü yaşamasına yol açacak, yaşamlarını söndürecektir.

İnsan haklarına, çocuk haklarına açıkça aykırı olduğu görülen bu düzenleme, çocukları istismardan 

korumak amacıyla imza verdiğimiz uluslararası sözleşmeler ve bu sözleşmelere bağlı olarak ulusal 

hukukumuzda gerçekleştirilen değişikliklere de aykırıdır.
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Başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı olmak üzere Çocuk Hakları doğrultu-

sunda çalışmalar yapan ve sorumluluğu olan tüm kurum ve kuruluşları;  tecavüzcüleri değil, çocuk-

lara kıyan anne babaları değil, çocukları korumaya çağırıyoruz.

Bu önergeyi hazırlayan ve onay verecek olan tüm milletvekillerine, bu ülkenin hekimleri, çocuk hak-

ları ve kadın hakları savunucuları olarak insani ve vicdani sorumluluklarını hatırlatmak istiyoruz.

Kamuoyuna çağrımızdır:

Cinsel saldırıları “kutsal aile” söylemleriyle örtmeye çalışan bu önergeye ülkemizin onurlu ve vicdan 

sahibi yurttaşları olarak sessiz kalmayalım.

Önerge bir an önce geri çekilmelidir. 18.11.2016

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

5.2 19 Kasım 2016

19 Kasım 2015 tarihinde Samsun’da görev yaptığı hastanede, birlikte çalıştığı sağlık çalışanını eşinin 

şiddetinden korumak isterken öldürülen Dr. Aynur Dağdemir, ölüm yıldönümü dolayısıyla Türk Tabip-

leri Birliği (TTB) ve Samsun Tabip Odası (STO) tarafından düzenlenen etkinliklerle anıldı. Etkinliğe 

Kadın Komisyonumuz adına Dr. Lale Tırtıl katıldı. 

5.3 22 Kasım 2016

Cinsel istismar yasa tasarısı  (TCK 103 MD) 22 Kasım 2016 tarihinde TBMM’nde görüşülme aşa-

masına gelmişti. Yasa tasarısı çocukların sağlığına değil istismar edilen çocuğun yaşına göre cezai 

işlemleri değişmesini öngörüyordu. Bu konuda tasarı aşamasında TTB ve uzmanlık derneklerinin 

hazırladığı raporların dikkate alınmadığı izlenmişti. Bu nedenle toplumsal tepki konusunda bileşeni 

olduğumuz Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu ile birlikte #TecavüzMeşrulaştırılamaz  ve   

#SiyahProtesto başlıkları ile sosyal medya eylemi yapıldı.

 22 Kasım 2016

#TecavüzMeşrulaştırılamaz ve #SiyahProtesto  

Tehlike bitmiş değil: Anayasa Mahkemesi ceza kanununda cinsel istismarı düzenleyen 103. maddeyi 

iptal ettiği için devlet bu konuyu düzenleme çalışmalarına devam edecek. Bu yasa her türlü gün-

demde olacak! Kadınlar olarak sürece müdahil oluyoruz; cinsel istismar suçu istisnasız yeniden suç 

olarak düzenlenmelidir demek için #SiyahProtesto’dayız.

Cumartesi günü, geçmişe dönük cinsel istismarın affı ve ileriye dönük rıza yaşının 15’ten 12’ye indi-

rilmesine yönelik tasarıya “tecavüz meşrulaştırılamaz” diyerek tepki gösterdik, sokaklara döküldük. 

Kalabalığımız bize güç verdi, umut verdi.  

Şimdiyse bahsi geçen önerge bugün Meclis’te oylanacakken, büyüyen tepkimiz sayesinde komisyona 

geri çekildi. Ama rıza yaşını 12’ye indiren yasa maddesi hâlâ duruyor!  

“Toplumdaki mutabakatın tam anlamıyla sağlanması için” tasarıyı komisyona aldıklarını söylediler. 

Halbuki mutabakat tam: biz kadınların rızası yok! 

İstismarcıların, tecavüzcülerin evlilik yoluyla affedilmesinin, 12 yaşındaki çocuğun cinsel istismara 

rızası var sayılmasının meclis komisyonlarında görüşüldüğü bu simsiyah günlerde tekrar ediyoruz: 

kadın örgütlerinin sesine kulak verilmeli ve tasarı tamamen kaldırılmalıdır; TCK 103/1 ve 2 bu alanda 
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uzun yıllar boyunca emek vermiş kadın örgütleri görmezden gelinmeden hazırlanmalıdır. 

Bugün evde, işte, sokakta ses veriyoruz. Siyah giyiniyoruz, pencerelerimizden siyah kumaş sarkıtıyo-

ruz, siyah kurdele takıyoruz ve sosyal medya profillerimizi siyaha çeviriyoruz ( 

Bu tasarı tamamen kaldırılana, yenisi bizlerin istediği şekilde geçene kadar sesimizi yükseltmeye 

devam edeceğiz. Biliyoruz ki, böyle yapmadığımız sürece cinsel istismarcıları, tecavüzcüleri aklayan 

bir yasa her an yeniden gündemimize getirilebilir; veya başka bir zamanda hızla geçirilebilir. 

Cinsel istismar ve tecavüz biz kadınların, çocukların hayatlarını hedef alıyor. Hayatlarımızı karartmak 

isteyenlerin karşısında susmuyoruz; geceleri, sokakları, meydanları terk etmiyoruz. 

22 Kasım Salı akşamı (BUGÜN) saat 18.00’de Beşiktaş’ta Hakan Pastanesi yanında buluşuyoruz. 

Sessiz #SiyahProtesto’muzla sokakları kaplıyoruz, karartıyoruz.

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

5.4 25 Kasım 2016 

Komisyonumuzun önerisiyle  SES İstanbul Şubeleri ile birlikte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 

Uluslararası Mücadele Günü için hastanelerde etkinlikler düzenledi. 

Basın Açıklamasına Çağrı 24.11.2016

ATAERKİL DÜZENİN CİNSİYETÇİ UYGULAMALARINA, KADINA YÖNELİK AYRIMCILIĞA TESLİM OL-

MAYACAĞIZ

İstanbul Tabip Odası ile SES İstanbul Şubeleri olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Ulus-

lararası Mücadele Günü’nde ataerkil düzenin cinsiyetçi uygulamalarına, kadına yönelik ayrımcılığa 

teslim olmayacağımızı tüm dünya kadınları ile birlikte haykıracağız.25 Kasım Cuma günü 12.30’da 

kadın hekimler ve sağlık çalışanları olarak  ayrı hastanede basın açıklaması yapıyoruz.

Bakırköy Ruh Sinir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis önü, Şişli Etfal EAH Konferans Salonu 

önü,  Okmeydanı EAH Eski Başhekimlik Binası önü.

Katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

İSTANBUL TABİP ODASI -SES İSTANBUL ŞUBELERİ

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde kadın hekim-

ler ve sağlık çalışanları da alanlardaydı. Ülke genelinde olduğu gibi İstanbul’da çalışan kadın sağlık 

çalışanları çeşitli hastanelerde basın açıklamaları gerçekleştirerek eşit hak ve özgürlük taleplerini, 

eril iktidarın kadınların hayatına, sağlığına, bedenine, kimliğine yönelen şiddet politikalarını protesto 

ettiler.

İstanbul’da, 25 Kasım 2016 Cuma günü 12.30’da Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli 

Etfal EAH, Bakırköy Ruh Sinir EAH, Bakırköy Sadi Konuk EAH ve Erenköy Ruh Sinir EAH’de İstanbul 

Tabip Odası ve SES İstanbul Şubeleri imzasıyla eş zamanlı basın açıklamaları yapıldı. Okmeydanı 

EAH’de yapılan açıklamaya DİSK Genel-İş Üyesi kadınlar da katıldı.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH’de yapılan basın açıklamasına Yönetim Kurulu Üyemiz 

Dr. İncilay Erdoğan, Şişli Etfal EAH’de yapılan basın açıklamasına ise İstanbul Tabip Odası Kadın 

Komisyonu’ndan Dr. Lale Tırtıl katıldı ve basın metnini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan ortak basın açık-

lamasında; “2016’nın ilk 10 ayında erkekler en az 220 kadını öldürdü. 220 kadını boşanma hakkını 
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kullandığı,  kendisiyle ilgili kararları verdiği için, kadınları erkek şiddetinden korumaya çalıştığı için 

öldürdü, 352 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; bir ayda işsiz bırakılan kadın sayısı 13.000’i 

aştı. Ölümle sonuçlanmayan şiddet olaylarının dökümünü ise henüz bilmiyoruz. Kadınların yaşamları 

ve bedenlerinin devlet tarafından korunmaması yetmiyormuş gibi  erkek şiddetine karşı mücadele 

eden kadın örgütleri kapatıldı. İçinde yaşadığımız bu şiddet iklimi tek tek erkek bireylerin kadınlara 

uyguladığı münferit olaylar değildir. Bizler biliyoruz ki cinsiyetçi bir üstünlük, eril iktidar toplumun 

her hücresinde varlığını korumak için çaba gösteriyor. Kadınlar yüzyıllardır eşit haklar, eşit ücret ve 

bağımsızlık için mücadele ederek kazanımlar elde ettiler. Bu kazanımlar uluslararası sözleşmelerle 

korunmaya alındı. Ancak eril iktidar üstün olma tutkusundan vazgeçmiyor. Kadınlar kendi kararları, 

iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü için mücadele etmek zorunda bırakılıyor…” denildi. Açıklamada 

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü’nde bütün dünya 

kadınları ile birlikte sağlık emekçisi kadınlar olarak ataerkil şiddet düzenine karşı ortak bir dünyada, 

eşit ve özgür yaşamak için insanın insana sömürüsü son bulana dek mücadele edileceği de vurgu-

landı.

Yapılan basın açıklamalarında, 1 yıl önce, 19 Kasım 2015 günü Samsun’da görevi başındayken 

uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Dr. Aynur Dağdemir de anıldı. Basın açıklamaları “Bugün, 

19 Kasım 2015 tarihinde bir kadını erkek şiddetine karşı korumak isterken öldürülen arkadaşımız, 

meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir’i de anıyoruz. Dr. Aynur Dağdemir hastanede birlikte çalıştığı sağ-

lık emekçisi kadını kocasının şiddetinden korumaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kadına karşı şiddeti 

ortadan kaldırmak için hayatı pahasına gösterdiği duyarlılık ve cesaret hepimize örnek oluyor, olacak.  

Aynur, sana söz veriyoruz. Bu şiddet sona erecek. Yaşasın kadın Dayanışması!” çağrısıyla sonlandırıl-

dı.

25.11.2016

Basına ve Kamuoyuna,

Bugün 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü…

Eşit haklar ve özgürlük isteğimize karşı eril iktidarın hayatımıza, sağlığımıza, bedenlerimize, kimliği-

mize yönelen şiddeti altında yaşıyoruz. Bildiğimiz kadarıyla; 2016’nın ilk 10 ayında erkekler en az 220 

kadını öldürdü. 220 kadını boşanma hakkını kullandığı, kendisiyle ilgili kararları verdiği için, kadınları 

erkek şiddetinden korumaya çalıştığı için öldürdü, 352 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu; bir 

ayda işsiz bırakılan kadın sayısı 13.000’i aştı. Ölümle sonuçlanmayan şiddet olaylarının dökümünü ise 

henüz bilmiyoruz. Kadınların yaşamları ve bedenlerinin devlet tarafından korunmaması yetmiyormuş 

gibi erkek şiddetine karşı mücadele eden kadın örgütleri kapatıldı. Münferit Değil! İçinde yaşadığımız 

bu şiddet iklimi tek tek erkek bireylerin kadınlara uyguladığı münferit olaylar değildir. Bizler biliyoruz 

ki cinsiyetçi bir üstünlük, eril iktidar toplumun her hücresinde varlığını korumak için çaba gösteri-

yor. Kadınlar yüzyıllardır eşit haklar, eşit ücret ve bağımsızlık için mücadele ederek kazanımlar elde 

ettiler. Bu kazanımlar uluslararası sözleşmelerle korunmaya alındı. Ancak eril iktidar üstün olma 

tutkusundan vazgeçmiyor. Kadınlar kendi kararları, iş güvencesi, örgütlenme özgürlüğü için mü-

cadele etmek zorunda bırakılıyor. Devlet eril iktidarın en güçlü aygıtı olmaya devam ediyor. Kadınlar 

tüm yönetim kademelerine ancak eril akla biat ederlerse ulaşabiliyorlar. Kadınların kendileri ile ilgili 

kararları alması engelleniyor. Devlet eril iktidarın en güçlü aygıtı olmaya devam ediyor. Kadınlar tüm 

yönetim kademelerine ancak eril akla biat ederlerse kolayca ulaşabiliyorlar. Muhafazakarlık erkek 

iktidarın sürdürülmesi yolunda kadınları eve kapatmak, kadın muhalefetini bastırmak için kullanılan 

değerlerle karşımızda; tüm toplumdan itaat etmesi, kadınların da erkeklere biat etmesi isteniyor. Bu 

aklın engel tanımayan iştahı çocukları da ne pahasına olursa olsun kendi tahakkümünün bir parçası 

olmaya zorluyor. Muhafazakarlığın kutsal ailesi, içinde kadına zorbalığı, çocuk istismarını barındıyor; 

insanları fiziksel, cinsel şiddetin, çocuklara karşı normalize edilmeye çalışılan akıl almaz şehvetin 

üretildiği kapalı kutularda olmaya zorluyor. Kadınlar ucuz, güvencesiz, esnek, yarı zamanlı işlere 

mahkum ediliyor. Biliyoruz ki bu düzenlemelerle kadınlar; evlere, aileye, kocaya, patronlara mahkum 
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ediliyor. Devlet, aile, erkek kutsal ittifakı; 

kadın katillerini takım elbiseleri içinde “iyi 

halli” buluyor. Çocukları korumak yerine 

çocuk istismarcılarına “evlilik” hediye 

ediyor. Zarar gören çocukların ücretsiz te-

davisi yerine toplumu cinsel istismarcıla-

rın hasta olduğuna inandırmaya çağırıyor, 

bu uydurulmuş hastalık fikri nedeniyle 

sözüm ona tedavi yapmaya çalışıyor. Öte 

yandan devlet eliyle “çocuk” tanımı de-

ğiştiriliyor. Kadınların çocuk olabilmesine 

bile izin verilmiyor. Kız çocukları resmen 

evlendirilemeyince imam nikahı imdada 

yetişiyor; çocuklara evlilik adı altında cin-

sel istismar olağanlaştırılmaya çalışılıyor. 

Şiddet iklimine karşı insanlığın barış ve 

huzurunu savunmak suç haline getiriliyor. 

Savaş kadınların erkek şiddeti dünyasında 

yaşadığı acıların katmerlenmesidir. Ni-

tekim; göç nedeniyle ülkemizde kadınlar 

ucuz iş gücü olarak çalıştırılıyor, tecavüz 

ve şiddetin kolay hedefi haline getiriliyor. 

Erkek iktidar sadece kadını değil, tüm 

cinsel yönelimleri düşman kabul ediyor. 

LGBTİ bireylere yönelen nefret suçla-

rı cezasız kalıyor. Yaşamlarımıza kast 

eden şiddete, katilleri kollayan hukuka, 

cinsel istismarın meşrulaştırılmasına, 

Kadını eve hapsetmeye çalışan politika-

lara, hayatımızı daraltmayı amaçlayan 

muhafazakarlığa, Neoliberal politikaların 

emeğimize, barış çığlığımıza, yaşam alan-

larımıza, ormanımıza, suyumuza, sağlığı-

mıza kast eden talanına karşı, 25 Kasım 

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 

Dayanışma ve Mücadele Günü’nde bütün dünya kadınları ile birlikte biz sağlık emekçisi kadınlar da 

ataerkil şiddet düzenine karşı ortak bir dünyada, eşit ve özgür yaşamak için insanın insana sömürü-

sü son bulana dek mücadele edeceğimizi bildiriyoruz. Bugün, 19 Kasım 2015 tarihinde bir kadını er-

kek şiddetine karşı korumak isterken öldürülen arkadaşımız, meslektaşımız Dr. Aynur Dağdemir’i de 

anıyoruz. Dr. Aynur Dağdemir hastanede birlikte çalıştığı sağlık emekçisi kadını kocasının şiddetin-

den korumaya çalışırken yaşamını yitirdi. Kadına karşı şiddeti ortadan kaldırmak için hayatı pahasına 

gösterdiği duyarlıklık ve cesaret hepimize örnek oluyor, olacak. Aynur, sana söz veriyoruz. Bu şiddet 

sona erecek. . Yaşasın kadın Dayanışması! 

İstanbul Tabip Odası Kadın komisyonu / Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeleri

5.5 

26 Kasım 2016 tarihinde  Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı’nın   “Cinsel Haklar ve Doğurgan-

lığın Düzenlenmesi Konferansı”na Komisyonumuz adına Dr. Lale Tırtıl katılmıştır. İstanbul’da kürtaj 

ve doğum kontrol hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı tarafından sürdürülen kısıtlamalar tarihsel olarak 
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anlatılmıştır. Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı uzun yıllardır erişkin ve ergen kadın sağlığı 

konusunda çalışmalar yapmakta olup toplantıda Üreme Sağlığı politikalarının güncel durumu tüm 

yönleriyle ele alınmıştır. 

Cinsel Haklar ve Doğurganlığın Düzenlenmesi Konferansı 

Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı 

Tarih: 26 Kasım 2016 Cumartesi 

Yer: Radisson Blu Şişli Otel, 19 Mayıs Cad. No 2 Şişli İstanbul 

9.30-9.40 Açılış 

9.40-11.00 

1. Sağlık hizmetleri ve doğurganlığın düzenlenmesi 

Üreme Sağlığında Küresel Politikalar ve Eğilimler-Gökhan Yıldırımkaya /UNFPA Türkiye Ofisi 

Geçmişten Günümüze Ülkemizde Doğurganlığın Düzenlenmesi - Alanur Çavlin/Tuğba Adalı /Nüfusbi-

lim Derneği 

Sağlık Kuruluşlarında Gebeliği Önleyici Yöntem ve İsteğe Bağlı Düşük Hizmeti Sunumu; Sağlık Per-

soneli Gözünden İstanbul’da Son Durum Ceren Topgül / Nüfusbilim Derneği 

11.00-11.20 Ara 

11.20- 12.40 

2. Kadın hakları ve doğurganlık 

 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nde Kadın Hakları ve Doğurganlık – Şehnaz Kıymaz/Kadının İnsan 

hakları ve Yeni Çözümler Derneği 

Yasa ve Uygulamada Üreme Hakları ve Üreme Hakları Savunuculuğu – Deniz Bayram/Mor Çatı Kadın 

Sığınağı Vakfı Gönüllü Avukatı 

Cinsel Haklar Yaklaşımı ve Sağlık Politikaları - Volkan Yılmaz / Boğaziçi Üniversitesi 

12.40 – 14.00 Öğle Yemeği

14.00 – 15.20 

3. Kamu Hizmet Politikaları ve Doğurganlık 

Cinsel sağlığa kamusal sınırlama- Dr. Lale Tırtıl / TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

Kadın Emeği ve Doğurganlık Politikaları – Gülnur Elçik  / KEİG Kadın Emeği ve İstihdamı Girişimi 

Cinsiyet Geçiş Süreçleri ve Trans Üreme Sağlığı– Dr. Seven Kaptan/ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma 

Derneği 

5.6

Kadın Komisyonumuz 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele 

Günü etkinlikleri çerçevesinde  Tıbbi  Ve Hukuki Yönleriyle Kastrasyon (Hadım) Konusunda Panel –

Forum  düzenledi. Cinsel saldırı suçundan hükümlü kişilere tedavi uygulanmasını zorlayan Temmuz 



İ S TA N B U L  TA B İ P  O D A S I

[
94

[

]

2016 tarihli yönetmelik yürürlüğe girdi. Cinsel saldırı suçunu işleyenler “Hasta” mıdır? Cinsel saldırı 

suçluları “tedavi” edilebilir mi? Kastrasyon bir “tedavi” midir? Hükümlüler tıbbi girişime zorlanabilir 

mi? Hekimler zorla tıbbi girişim yapılabilir mi?  soruları  Yönetmelikte tanımlanan uzmanlık alanla-

rından meslektaşlarımızın katılımıyla değerlendirildi. 

TIBBİ  VE HUKUKİ YÖNLERİYLE KASTRASYON (HADIM)

Panel –Forum

26 Kasım 2016, Cumartesi – 17.00 – İstanbul Tabip Odası Cağa-

loğlu binası

Moderatör: Dr. Ümit Ünüvar 

Dr. Aytül Gürbüz Tükel - CETAD Yönetim Kurulu 

Dr. Abdullah Armağan - Androloji Derneği Yönetim Kurulu 

Dr. Lale Tırtıl  - AdliTıp Uzmanları Derneği 

Avukat Deniz Bayram - Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı Gönüllü 

Avukatı

6- Ocak 2017

22 Ocak 2016 tarihinde  Cinsel saldırılar karşısında İstanbul 

Tabip Odası’nın nasıl tavır alması gerektiğini, cinsel saldırılarla 

nasıl mücadele edilebileceğini değerlendirmek üzere Odamız 

Kadın Hekim Komisyonu’nca düzenlenen çalıştay Cağaloğlu 

binamızda gerçekleştirildi.

Cinsel saldırılara karşı bir tutum metni oluşturmanın amaçlan-

dığı çalıştayda hem saldırılar olmadan önce alınabilecek önlemler hem de cinsel saldırı nedeni ile 

bir başvuru oluştuğunda izlenmesi gereken adımlar konuşuldu.

Daha önce cinsel saldırı metni oluşturmuş ve uygulamada aktif olarak cinsel saldırı başvuru-

larına özel tutum geliştirmiş olan iki kurumdan deneyimlerle ilgili bilgi aktarımı oldu. Boğaziçi 

Üniversitesi’nden Cemre Baytok, Sabancı Üniversitesi’nden Hatice Güneş bu alanda uygulamaları 

ve uygulamalar sırasında yaşadıkları sorunları  paylaştı. Morçatı gönüllü avukatı Deniz Bayram ise 

cinsel saldırıların hukuki boyutunu anlattı.

Aktarımların sonrasında yürütülen atölye çalışmasında cinsel saldırılar konusunda işleyişte yaşanan 

zorluklar, cinsel saldırıyı anlama, adlandırmadaki zorluklar konuşuldu ve  cinsel saldırılara karşı 

alınacak önlemlerin yer aldığı bir taslak metin oluştu. İhtiyaçlar doğrultusunda şekillendirilecek yeni 

çalıştaylarla metin oluşturma ve farkındalık çalışmalarının sürmesi planlandı.

7- Şubat2017

9 şubat 2017 tarihinde bileseni oldugumuz İstanbul Emek Örgütleri Kadınları  ile KHK ile görevinden 

ihraç edilen ve bireysel olarak  Kadıköy’de bu durumu protesto eden  Sendika Temsilcisi Betül Celep’i 

ziyaret ettik. 

8- Mart 2017

8.1  

4 Mart 2017 tarihinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için meslektaşlarımıza çağrıda bulunduk.
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde erkek iktidarın kadınların yaşam hakkını, sağlık hakkını yok sayma-

sını, özgür ve barış içinde yaşamasını engelleyen politikalarına HAYIR demek; Emeğimiz, bedenimiz 

ve özgürlüğümüz için;

5 MART PAZAR günü 15.00’da BAKIRKÖY ÖZGÜRLÜK MEYDANI’nda yapılacak mitingde olacağız.

İSTANBUL TABİP ODASI KADIN KOMİSYONU

5 Mart 2017 tarihinde Emek meslek Örgütleri ve çok sayıda örgütün katılımıyla oluşan 8 Mart Plat-

formu tarafından düzenlenen Kadın Mitingi öncesinde Valilik tarafından izin verilmeyeceği bildirilince 

tüm kadınlarla birlikte sosyal medya 

etkinliği yaparak mitingin engellenmesi 

protesto edildi. Ardından Valilikçe miting 

yapılmasına izin verildi.

 5 Mart 2017 tarihinde Bakırköy’de ko-

misyonumuz TTB Mor flaması ve Çocuk 

İstismarına HAYIR, Eşitsiz Yaşama HAYIR, 

Kreşlerin Kapatılmasına HAYIR, Süt İzni-

nin çalınmasına HAYIR, Kadına şiddete 

HAYIR sözleriyle yürüyüşe katılmış ve 

Bakırköy Özgürlük Meydanında gerçek-

leştirilen mitingde yerini almıştır.

8.2  

07.03.2017 tarihinde  İstanbul Eczacılar Odası’nın 8 Mart etkinliği kapsamında düzenlediği Panel’e 

İstanbul Tabip Odası adına Dr. Lale Tırtıl katıldı.

8.3

8 Mart 2017

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart dolayısıyla yaptığı açıklamaya Komisyonumuz adına 

katkı sunduk. Açıklamada kadınların, eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelelerini sürdü-

recekleri belirtilerek, “Mücadele etmemizi, haklarımızı geliştirmemizi engelleyen her şeye “hayır” 

dedik ve “hayır” demeye devam edeceğiz” 

denildi.

BASKIYA,   SÖMÜRÜYE,  İKİNCİ SINIF İN-

SAN MUAMELESİNE,   KARARLARIMIZIN 

SORGULANMASINA HAYIR!

8 Mart, kadınların bin yıllardır süregelen 

eşitlik ve özgürlük direnişinin sembolleş-

tiği bir gün. 1857 yılının 8 Mart’ında New 

York’ da kırk bin dokuma işçisi kadın, 

kendilerine dayatılan daha düşük ücret-

lerle daha uzun süre çalışmaya karşı grev 

ilan ettiler; polisin kendilerine saldırması 

sonucu çıkan yangın nedeniyle 120 kadın grevci hayatını kaybetti. Bu olayda ölen tekstil işçilerinin 

anısına 1910 yılında 8 Mart günü,  Dünya Kadınlar Günü olarak kabul edildi.  Her 8 Mart’ta olduğu 

gibi bu gün de, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde kaybettiğimiz tüm kadınları saygıyla anıyoruz.

Geride bıraktığımız yıllar, ülkemizde yükselen kadın hakları mücadelesiyle elde edilen kazanımların 

giderek aşındırıldığı ve hatta açıkça tehdit altına alındığı bir dönem oldu.
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Kadınlar olarak yaşamımız siyasal 

iktidarın dile getirdiği eril söyleme ve bu 

söylemden güç alan erkek saldırılarına 

maruz kaldı. Kıyafetimize, parkta spor 

yapmamıza, kahkahamıza, gebeliğimi-

ze, kamusal yaşam içindeki her türlü 

var oluşumuza karışıldı. Evden sokağa,  

otobüsten iş yerlerine her yer şiddete uğ-

radığımız, varlığımızın yok edildiği, tehdit 

edildiği yerlere dönüştü.  Çoğu kez yaygın 

tepkilerimizle faillerin cezalandırılmasını 

sağlamış olsak da, siyasal iktidar mırıl-

danmayı sürdürerek şiddeti meşrulaştır-

maya devam etti.

Çalışma hakkımız bir yandan annelik 

gerekçesiyle sınırlandırılırken, bir yandan 

da  kısmi süreli  çalışma yasalaştırılarak 

emeğimizin  katmerli  sömürüsü ola-

naklı kılındı. Devlet eliyle yok edilen kreş 

hakkımız nedeniyle kreşlerimiz kapatıldı; 

çocuklarımız ninelerine mecbur kaldı; 

o ninelerden çok azına da bir süre için 

ücret vaat edildi.

Doğurganlığımız ve can vererek doğurdu-

ğumuz çocuklarımız, bedenlerimizin ve 

yaşamlarımızın denetlenmesinin nedeni 

haline getirildi; bu süreçlere ilişkin karar-

larımız her fırsatta sorgulanır kılındı.

Yakın tarihte gündeme gelen ve yaygın bir 

infiale yol açan, çocukluğumuza, bede-

nimize, geleceğimize el koyan tecavüzcü-

lerin evlendirilerek cezasız bırakılması 

girişimleri, kazanımlarımızı korumak için 

sürekli çaba göstermemiz gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.

Bu bağlamda son olarak 8 Mart mitinglerinin adeta bir zorbalık içinde yasaklanması da, haklarını 

talep eden ve kadın olarak varoluşunu savunan kadınlara yönelik geniş kapsamlı saldırının bir parça-

sıdır.

Ancak bugün kadınlar olarak yeni bir saldırı ile daha karşı karşıyayız. Milletvekillerinin yalnızca 

%15’İnin, belediye başkanlarının yalnızca %3’ünün kadınlardan oluştuğu, yani kadınların karar alma 

mekanizmalarından sistemli olarak dışlandığı bu ülkede, önümüzdeki ay yapılacak yeni anayasa / 

düzen değişikliği referandumu ile tüm yurttaşların demokratik katılımı tek bir başkanın iradesine 

bağlanıyor.

Bu öyle bir değişiklik ki, bir kez cumhurbaşkanı olanın ölene kadar cumhurbaşkanı kalmasını 

olanaklı hale getiriyor. Siyasete katılmayı cumhurbaşkanına onay vermeye indirgeyen, KHK çıkartma 

yetkisiyle hukuk dışı uygulamalara ve hak gasplarına zemin hazırlayan bu anayasa değişikliği,  hiç 

kuşku yok ki kadınların siyasete katılımını da yalnızca cumhurbaşkanının kararlarını onaylamaya 

dönüştürecektir. Geçtiğimiz yıllarda kadınları eşit görmediğinden başlayarak, en mahrem konularda-

ki kararlarımıza kadar yaşamın her alanında kısıtlama getiren, kadın düşmanı tutum ve davranışları 
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sergilemekte sakınca görmeyen bir iktidardan başkanlık sistemine geçilmesi kadınlara umut değil, 

ceza olacaktır.

Tarih boyunca hiçbir hakkımız bize bahşedilmedi.  Biz kadınlar tüm haklarımızı mücadele ederek 

kazandık; ancak eril iktidarlar tarafından yok sayıldı, gasp edildi, sınırlandı, geri alındı. Bize dayatılan 

yasakları ve sınırları bu güne kadar kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyeceğiz!

Eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz!

Mücadele etmemizi, haklarımızı geliştirmemizi engelleyen her şeye “hayır” dedik ve “hayır” demeye 

devam edeceğiz!

Bu yıl Arjantin’den İrlanda’ya, İtalya’dan Güney Kore’ye tüm dünyadaki kadınların “Hayatı İstiyoruz” 

şiarıyla 8 Mart günü yapacağı Uluslararası Kadın Grevini destekliyoruz ve olduğumuz her yerde mor 

siyah kurdeleler takarak, kadınların sözünü dillendirerek greve katılıyoruz.

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KOLU

8 Mart Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma 

Günü İstanbul’da kadın sağlık çalışanlarının gerçekleştirdiği 

basın açıklamaları ve buluşmalarla kutlandı.

8 Mart 2017, Çarşamba günü 12.30’da; Bakırköy Sadi Konuk EAH, 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, Okmeydanı EAH ve Şişli 

Etfal EAH’de biraraya gelen kadınlar basın açıklamaları gerçek-

leştirdiler.

8 Mart’ta Her Yerdeyiz!

Bakırköy’de yapılan ve Sadi Konuk EAH ile Ruh Sinir Hastalıkları 

EAH çalışanlarının ortak gerçekleştirdiği basın açıklamasına 

Yönetim Kurulu Üyemiz Dr. İncilay Erdoğan da katıldı. Sadi Konuk 

EAH E Blok girişinde toplanan kadınlar “Emeğimiz, Bedenimiz, Özgürlüğümüz İçin, Susmuyoruz, 

Korkmuyoruz, Alanlardayız” pankartı açtılar. SES Bakırköy Şubesi ve İstanbul Tabip Odası adına ortak 

açıklamayı SES Bakırköy Şube Başkanı Nuran Güngör okudu.

İşimize, Emeğimize, Geleceğimize Sahip Çıkıyoruz.

Okmeydanı EAH’de ise Eski Başhekimlik binası önünde toplanıldı ve “Karanlığa Hayır, 8 Mart’ın Ay-

dınlığında Buluşuyoruz” pankartı açıldı. Basın açıklamasına Odamız Kadın Hekim Komisyonu adına 

Dr. Pınar Bekdemir katıldı. SES Şişli Şubesi, İstanbul Tabip Odası ve DİSK Genel-İş imzasıyla yapılan 

ortak basın açıklamasını SES hastane temsilcisi Fadime Kavak okudu.

Her iki hastanede yapılan basın açıklamalarında; “Haklılığımızdan ve mücadelemizden aldığımız 

güçle taleplerimizi bir kez daha buradan ifade ediyoruz: OHAL ve KHK rejimi son bulmalı, haksız 

hukuksuz yere işten atılan binlerce emekçi görevine iade edilmelidir. Esnek, güvencesiz, kayıt dışı 

çalışmaya son verilmeli, güvenceli ve insana yakışır çalışma koşulları sağlanmalıdır. Kadın istih-

damının önündeki en büyük engel olan bakım sorumluluğunun erkek-devlet ve işveren tarafından 

paylaşılmasını sağlayan yasal düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Başkanlık dayatmalarından vaz-

geçilerek tüm kesimlerin hak ve taleplerinin yer aldığı, her türlü ayrımcılığa son verecek, eşitlikçi, 

özgürlükçü ve demokratik bir anayasa toplumsal mutabakatla hazırlanmalıdır. İçeride ve dışarıda 
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yürütülen savaş politikalarından vazgeçi-

lerek halkların bir arada ve eşit yaşadığı 

barış koşulları oluşturulmalıdır” denildi.

8 Mart 2017’de Uluslararası Kadın 

Grevi’ne ses veriyoruz

Şişli Etfal EAH’de ise önce yemekhanede 

konuşmalar yapıldı. SES işyeri temsilcisi 

Mehriban Emek 8 Mart’ın bir kutlama 

günü olmadığını, kadınlar arasında 

dayanışma ve örgütlenmenin yükseltil-

mesi gereken bir gün olduğunu belirtti. 

8 Mart’ın tarihçesinden bahsederek 160 

yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’nde, 

grev yaptıkları fabrikada çıkan yangında 

hayatını kaybeden kadınları hatırlattı. 

Kadınların yüzyıllardır gericiliğe, ırkçı-

lığa, güvencesizliğe, yoksulluğa, işsiz-

liğe, savaşa ve şiddete karşı mücadele 

verdiğini ifade eden Emek; şiddetin en 

ağır biçimlerini kadınların yaşadığından 

bahsetti. Son yıllarda kadına yönelik artan 

şiddete, tecavüzlere ve kadın cinayetlerine 

dikkati çeken Mehriban Emek 2016 yılında 

328 kadının, 2017 yılının Ocak ayında 37 

kadının, 2017 Şubat ayında 30 kadının 

erkekler tarafından öldürüldüğünü ifade 

etti. Yemekhane konuşmasının ardından, 

hastane Konferans Salonu önünde bir 

araya gelen kadınlar Etfal’li Kadınlar imzasıyla “Karanlığa İnat, Yaşam Hakkımız, Özgürlüğümüz, 

Bedenimiz ve Emeğimiz İçin Direniyoruz” pankartı açtılar. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi-

kası, İstanbul Tabip Odası ve DİSK/Genel-İş’in katılımıyla düzenlenen basın açıklamasında; Ankara’da 

8 Mart etkinliğini kutlamaya giderken trafik kazasında hayatını kaybeden Türk Metal Sendikası üyesi 

kadınların anılması ve 1 dakikalık saygı duruşunun ardından SES Şişli Şube Kadın Sekreteri İpek 

Deniz, KESK adına basın açıklamasını okudu. Yapılan basın açıklamasında “Eşitlik ve özgürlük mü-

cadelemizi her yerde sürdüreceğiz. Tacizcileri, tecavüzcüleri ve kadın katillerini kollayanlara, çocuk 

istismarını yasalaştırmaya çalışanlara, ‘Boşanırsan öldürürüm’ diyen erkek akla, kadını ‘son bir 

kez’ affetmeye zorlayan devletin en küçük birimi olan aileye, kadını eş-çocuk-ev üçgeninde boğmaya 

çalışan devlete ve emeğimizi sömüren sermayeye teslim olmayacağız” denildi.

Basın açıklamasına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Melahat Cengiz de katıldı. Dr. Melahat Cengiz 

kadınlara işgüvencesinin sağlanmasının öneminden ve esnek çalışma koşullarının verdiği zarardan 

bahsederek, kadınlara yönelik mobbingin engellenmesi için etkin önlemler alınması ve disiplin ku-

rullarında kadın çalışanların sayısının artması gerektiğini belirtti. Karar mekanizmalarında kadın-

ların artmasının önemini anlatan Dr. Cengiz; süt izni ve ücretli gebelik izinlerinin 2 yıla çıkarılması 

gerektiğinden bahsetti. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak da destek verilen ve “Hayatı 

İstiyoruz” şiarıyla duyurulan Uluslararası Kadın Grevine ilişkin metin Odamız hastane temsilcilerin-

den Dr. Deniz Türkyılmaz tarafından okundu. Açıklamada; “Arjantin, Şili, Ekvador, Almanya, Kuzey 

İrlanda, İrlanda, İsrail, İtalya, Meksika, Peru, Uruguay, Polonya, Rusya, Salvador, İskoçya, Güney Kore, 

İsveç ve daha birçok ülkeden kadınların sesine ses oluyoruz! Erkek şiddetinin her türlüsüne karşı, 

Bedenimiz ve cinselliğimizle ilgili seçimlerimizin yok sayılmasına karşı, Kürtaja erişimimize, çocuk 
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doğurup doğurmama kararımıza müdahalelere karşı, Hayat tarzlarımız, seçimlerimizin, arzularımı-

zın marjinalize edilmesine karşı, Güvencesiz ve geleceksiz emek dayatmasına, yoksullaştırmalara 

karşı, Savaşlara, sınır ötesi operasyonlara, hayatların yerinden edilmesine, bedenlerimizin savaş 

alanı haline getirilmesine, desteklenen silahlı örgütlere, Irkçı, cinsiyetçi, homofobik, transfobik, İs-

lamcı, İslamofobik yerel ve küresel her türlü düşmanlaştırıcı siyasete karşı, Bizi şiddet politikalarıy-

la, ülkenin bugünü ve geleceğine dair umutsuzluk, çaresizlik ve inançsızlığa sürükleyenlere, evlere, 

bireyci yaşam tarzlarına kapatmaya çalışanlara karşı, Biz Türkiye’den kadınlar da, dünyada yükselen 

bu sese ses veriyoruz!” denildi.

8.4

8 Mart 2017 akşamı Taksim’den Tünel Meydanı’na gerçekleştirilen 15. Feminist Yürüyüş ise binlerce 

kadının katılımıyla gerçekleştirildi. Kadınların yüksek ve coşkulu katılımı yasaklara, baskılara, şid-

dete, kadın cinayetlerine, eve hapsedilmeye, güvencesizleştirilmeye karşı ortak isyanın görüntüsünü 

oluşturdu. Kadın hekimler olarak bu ortak yürüyüşte coşkuyla yerimizi aldık.

8.5

Barış için Kadın Girişimi (BİKG)’nin etkinliklerine katkı sunduk. 1 Eylül Barış Haftası kapsamında, 

barış ısrarının dile getirildiği sokak etkinliğine ve #BarışaÇokSes Konferansı’na katıldık. Barış ve 

Demokrasi başlıklı metinlere imzacı olduk.

Son olarak Yönetim kurulu üyesi Dr. İncilay Erdoğan ve Dr. Melahat Cengiz’e , Tabip Odası’nda Füsun 

Taş ve Özlem Kütükçü’ye  Komisyon çalışmalarında içten destekleri ve emekleri için teşekkür ediyo-

ruz.

              


