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Kadın Komisyonu çalışmalarında; yaygın patriyarkal anlayışın eleştirisi yapılarak çalışma ve işleyiş 

konusunda duyarlılıklar dikkate alınmıştır. Bu nedenle komisyon başkan ve sekretaryası değil, dönem 

yürütücüsü seçilmekte ve seçilen isim iki yıl arayla yenilenmektedir. Bu dönem Komisyon Yürütücü 

Üyesi Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım ve Dr. Pınar Bekdemir olarak belirlenmiştir. Komisyon üyeleri-

miz; mesleki uygulamalarında cinsiyet eşitliği perspektifi ile davranan, kadın sağlığı alanında değerli 

uygulamaları, çalışmaları ve katkılarıyla ön açıcı olan kadın hekimlerden oluşmaktadır.

• Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın 

Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu içinde Dr. Lale Tır-

tıl, Dr. Münevver Hacıoğlu Yıldırım ve Dr. Nilay 

Etiler temsiliyeti ile yer alındı.

• İstanbul Emek Meslek Örgütleri ile birlikte 

Bursa’da formen tarafından tacize uğrayan 

kadına destek olmak amacıyla yapılan çalışma-

lara katıldık.    

• Adalet Yürüyüşü sırasında 6 Temmuz 2017 

Perşembe günü, Pippa Bacca’nın katledildiği 

yerde, Gebze’de ‘Erkek Adalet Değil Gerçek 

Adalet’ için bizler de yürüyüşe katıldık! 

TTB Büyük Kongrede kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi 

2017 yılı başında yaptığımız çalıştay sonuçları, katılım ve katkılarla tutum belgesi zemininde yöner-

ge konusu çalışıldı. Yasal yönden iç düzenlemelere yansıtılması amacıyla hukuk danışmanlarımıza 

gönderildi.

“TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ TUTUM BELGESİ

Türk Tabipleri Birliği ve bağlı Tabip Odaları çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir 

anlayışı ortaya koymak amacını güden bu belge, Türkiye’nin 1985’de imzalayarak taraf olduğu Kadına 

Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW), 2003 yılında onaylanmasını uygun bul-

duğu İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi (Oviedo Sözleşmesi), 2011 yılında imzaladığı Kadına Karşı 

Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İs-

tanbul Sözleşmesi) kararlarını ve TTB Hekimlik Meslek Etiği Kurallarını temel alarak TTB’nin bütün 

organlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı olarak hareket edeceğini taahhüt eder.

Bu bağlamda TTB, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin toplumsal yaşamın her alanında temel bir sorun 

olduğu saptamasından hareketle, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir anlayışı hayata geçirmek ve 

bünyesinde eşitlikçi bir “iklimi” yaratmak için aşağıdaki faaliyetleri yapmayı taahhüt eder:

1. Toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin farkındalık yaratmak amacıyla kendi üyeleri arasında çalışma-

lar yapmak,

2. Hekimlerin klinik uygulamalarında, bilimsel araştırma, toplantı ve yayın süreçlerinde toplumsal 

cinsiyet eşitliğine aykırı söz ve ifadeler kullanmaması, tutum ve davranışlar göstermemesi yönünde 

gerekli önlemleri almak,

Kadın Hekimlik Komisyonu



83[

Ç A L I Ş M A  R A P O R U 2 0 1 7 - 2 0 1 8[ ]

3. Bu kapsamda hem oda yöneticilerinin, idari personelin ve çalışanlarının, hem de toplumun kon-

ferans, seminer, toplantı vb. etkinliklerle konuya ilişkin bilgilendirilmesine yönelik eğitici çalışmaların 

yapılmasını sağlamak,

4. Tabip odalarında kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırıyla ilgili bilgilendirme, rehber-

lik ve sorun çözme konusunda kolay ulaşılabilir başvuru noktaları oluşturmak da içinde olmak üzere 

çeşitli gereklilikleri yerine getirmek,

5. Disiplin Yönetmeliklerinde kadına yönelik şiddet, cinsel taciz ve cinsel saldırı ve toplumsal cinsi-

yete dayalı yıldırmayı (mobbing) suç olarak açıkça tanımlamak ve yönetmeliklerde gerekli değişiklik-

leri yapmak,

6. Hekimlerin toplumsal cinsiyet eşitliğini ihlal eden söz, tutum ve davranışları gösterdiklerine ve 

yıldırma (mobbing) uyguladıklarına ilişkin iddiaların tabip odaları onur kurullarınca incelenmesini 

sağlamak,

7. Tabip odalarında 2 yıllık seçim dönemleri esas alınarak “Toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı” 

geliştirmek ve toplumsal cinsiyet eşitliğini izlemeye ilişkin çalışmalarda bulunmak,

8. TTB bünyesinde ve odalarda görev alan kadın hekimlerin oranının artırılması için çalışmalar 

yürütmek ve desteklemek; bu bağlamda kadın hekimlerin oda çalışmalarına katılımının önündeki 

engelleri ortadan kaldırmaya ve etkin katılımlarını özendirmeye yönelik mekanizmaları oluşturmak 

ve işletmek, 

9. Kadın hekimlerin çalışma koşullarını (kreş vb. olanaklar açısından) ortaya çıkarmak/görünür 

kılmak ve değerlendirmek için çalışmalar yapmak; özel ve toplumsal yaşamının dengesini kurabil-

meleri için destekleyici olanaklar sunmak,

10. Bu amaçları yerine getirmek üzere işbirliği ve eşgüdüm içinde çalışacak olan Kadın Hekimlik ve 

Kadın Sağlığı Komisyonlarının kurulmasını sağlamak, var olanların çalışma biçimi ve işlevsellikleri-

nin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.” 

(TTB 68. Büyük Kongre, 10 Haziran 2017, 3. Karar)

• Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu’nun 12 Ağustos 2017 tarihli Nüfus Hizmetleri Ka-

nunu hakkında yaptığı toplantıya ev sahipliği yaparak kanun ile lgili görüşlerimizi paylaştık. 

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

Eğitimde, sağlıkta, sosyal hizmetlerde yaşanan dönüşümler, kamusal yaşamın dönüştürülmesine 

ilişkin atılan adımlar ve kadınların gittikçe daralan hayatlarını göz önünde bulundurarak hayatlarımı-

za sahip çıkalım ve bu tasarıların ne anlama geldiğini konuşalım, tasarılar üzerinden kadınlar lehine 

bir kampanya planlamak üzere bir araya gelelim.

• Mağdur Hakları Kanun Tasarısı ile ilgili, tasarıda, mağdur tanımı neye göre yapılıyor?

• Aileyi güçlendirme saikiyle kadına yönelik erkek şiddeti yok mu sayılıyor?

• Tasarının AKP’nin Boşanma Komisyonu raporu ile ilişkisi nedir?

• İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Ka-

nun ile çelişen ve devletin yükümlülüklerini geri planda bırakan yerleri nelerdir?

• Evlilik, boşanma, velayet/çocuk teslimi süreçlerinde kadınların hakları aleyhine mi işleyecek?

• Tecavüz kriz merkezleri nasıl tanımlanıyor?

• Yıllardır kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve cinsel taciz alanında çalışan kadın örgütleri 
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sürece dahil ediliyor mu?

• Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yeni neler öngörülüyor?

• Yasada halihazırda doğumda sözlü bildirime yeni yasada denetim getirilmesi ne demek?

• Bu kanun bildirim maddesiyle çocuk istismarının önünü açar mı?

• Resmi nikah kıyma yetkisinin müftülere verilmesi ne anlama geliyor?

• Müftülüğe bağlı aile irşad büroları da düşünüldüğünde, müftülerin devreye girmesi yeni bir top-

lumsal baskının ve kutuplaşmanın önünü mü açacak?

• Ailenin bu yönde düzenlenmesiyle dindar muhafazakar yaşam tarzının dayatılmayacağını söyle-

mek mümkün mü?

• Bu tasarıların AKP’nin toplumu şekillendirme politikalarıyla bağı nedir? 

Yer: İstanbul Tabip Odası Türkocağı Cad.No: 9 Cağaloğlu İstanbul

Tarih: 12.08.2017, Cumartesi, Saat: 12:30-19:00

Kadın Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu

25 Kasım 2017 tarihinde Kadına Yönelen Şiddeti bir kez daha eleştirerek basın bildirisi kaleme 

aldık.

25 Kasım 1960 tarihinde Dominik Cumhuriyeti’nde üç kız kardeş askeri diktatörlük tarafından hedef 

gösterilmelerinin ardından tecavüz edilerek öldürüldüler. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 1999 

yılında bu olaya atıfla 25 Kasım gününü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Daya-

nışma Günü olarak ilan etti.

Dünya Sağlık Örgütü cinsiyete dayalı şiddeti; kadınlarda fiziksel, cinsel, psikolojik herhangi bir zarar 

ya da üzüntü doğuran veya bu sonucu doğurmaya yönelik, özel yaşamda veya kamu yaşamında 

gerçekleşebilen, her türlü davranış, tehdit, baskı veya özgürlüğün keyfi biçimde engellenmesi olarak 

tanımlamaktadır. 

Ülkemizde her üç kadından birinin fiziksel şiddet gördüğü, hayatı boyunca eşinden en az bir kez 

fiziksel şiddet görmüş kadınların oranının Türkiye genelinde en az %35 olduğu bilinmektedir. Koca-

larından ayrılmış kadınların %78’i fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Sadece geçtiğimiz Ekim ayında 

31 kadın boşanmak istedikleri için kocaları tarafından öldürüldü. 

Kadına yönelik şiddetle mücadele, Türkiye’nin imzalamış olduğu uluslararası sözleşmeler ve Birleş-

miş Milletler kararlarıyla da devletin öncelikli sorumluluklarından birisi olarak tanımlanmaktadır. 

Devletin, kadına yönelik her türlü şiddeti önlemek üzere yasa yapmak, bu yasaların uygulanmasını 

sağlamak ve denetlemek, kadınların yaşam hakkını korumak, caydırıcı önlemler almak zorunluluğu 

vardır. Kadın cinayeti davalarında ‘haksız tahrik’ indirimi uygulamalarına bir an önce son verilmelidir. 

Aile birliğinin sağlanması adı altında kadınları ikinci planda bırakan, kendilerine şiddet uygulayan 

erkeklerle bir arada yaşamaya zorlayan uzlaştırma girişimleri, kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı 

artırmaktadır. Olağanüstü hal gerekçe gösterilerek kapatılan kadın danışma/ dayanışma merkezleri 

açılmalı, yerel yönetimlerin kadın sığınma evi açma sorumluluklarını yerine getirip getirmedikleri 

denetlenmeli, şiddete maruz kalan kadınların bu merkezlerde uygun koşullarda ve gizlilikleri ko-

runarak kalmaları sağlanmalıdır. Kadınlarla ilgili yasalar yapılırken bu konuda ciddi bir birikim ve 

deneyimi olan kadın örgütleriyle işbirliğine gidilmelidir. 

Kadına yönelik fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal şiddet, aşağılama, cinsiyetçi şaka ve ifadeler, nes-

neleştirme kadınların hayatının kontrol altında tutulmasına yol açmakta, özgürleşmesine ve güçlen-
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mesine engel olmaktadır. İlkokul ve ortaöğrenimde ders kitaplarındaki geleneksel cinsiyetçi ifadeler 

çıkarılmalı, medyada kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran programlara, şiddeti yeniden üreten, 

kadınları hedef gösteren haber diline son verilmelidir. 

Kadına yönelik şiddet uygulayan erkeklerin ‘hasta’ olduğu yönündeki yaygın inanç sadece kadınlara 

yönelik şiddeti meşrulaştırmanın biçimlerinden biridir. Cinsel şiddet uygulayan erkeklerin ‘hadım’ 

edilmesine yönelik yasa bu yanlış inancın bir devamı niteliğindedir. Kadınlara yönelik her türlü şiddeti 

engellemek için yasal önlemler almak, bu yasaların uygulanmasını ve denetimini sağlamak, şiddet 

gören kadınların korunmasını ve yaşam hakkını sağlamak, şiddete yol açabilecek her türlü cinsiyetçi 

söylemi hem eğitimde hem de medyada engellemek şiddeti azaltmanın en etkili yöntemleridir. 

Kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmelerinin ve çocuk cinsel istismarının önünü açan müftülere 

nikah yetkisi veren yasa iptal edilmelidir. Ensest ve cinsel istismar konusunda toplumun farkında-

lığının artırılması için çalışmalar yapılmalı, ensest ve cinsel istismarın görünür kılınmasına engel 

olanlar hakkında yaptırım uygulanmalıdır. 

Kadınların sağlık hizmetine daha kolay erişimi sağlanmalı, kadın sağlığının sadece ‘üreme’den iba-

ret olmadığı unutulmamalıdır. Kadınların doğum kontrol yöntemlerine erişimi kolaylaştırılmalı, kendi 

bedenleri konusunda karar alabilmeleri sağlanmalıdır. 

Ülkemizin 2011 yılında imzacısı olduğu BM İstanbul Sözleşmesi’ne uygun olarak ve 6284 sayılı yasa 

çerçevesinde, şiddet gören kadınlara etkin koruma sağlanmalıdır. Yasal koruma altındaki kişi ve diğer 

aile bireylerinin kimlik bilgileri veya kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgileri, adresleri ile korumanın 

etkinliği bakımından önem taşıyan diğer bilgilerinin, tüm resmi kayıtlarda gizli tutulması gereklidir. 

Korunan kadınlar ve çocukların herhangi bir gelir testine tabi tutulmaksızın, genel sağlık sigortalısı 

sayıldığı unutulmamalıdır.

Şiddet nedeniyle bir kadının yaşamını yitirmesi devletin sorumluluğudur.

İstanbul Tabip Odası Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu

• İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 

eğitim sırasında yaşanan trans-fobik cinsi-

yet ayrımcılığı içeren sözlere karşı yapılan 

başvuru nedeniyle cinsiyet ayrımcılığına 

karşı tutum aldık.

• TTB Kadın hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

ile Bursa Tabip Odası tarafından 23-25 Şubat 

2018 tarihleri arasında Bursa’da gerçek-

leştirilen Kadın, Sağlık ve Muhafazakarlık 

Kongresi’nin gerçekleşmesine katkı sun-

duk. Oturumlarda konuşmacı, kolaylaştırıcı 

olarak yer aldık. Sonuç Bildirgesine katkı ve 

katılım sağladık.

V. KADIN HEKİMLİK VE KADIN SAĞLIĞI KONGRESİ “KADIN, SAĞLIK VE MUHAFAZAKARLIK” BASIN 

AÇIKLAMASI

[25 ŞUBAT 2018] 

Değerli Basın Emekçileri, 

23 Şubat günü başlayan ve üç gün süren kongremizde toplam 10 oturumda, günümüzde kadın 

sağlığı ile yakından ilişkisi olan muhafazakarlık konusunu pek çok yönüyle konuştuk. Kadın emeğin-

den, kadın bedenine, hukuktan felsefeye, cinsellikten ruh sağlığına, kadına yönelik şiddetten kadın 
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mücadelesi biçimlerine kadar geniş bir yelpazede kadın, sağlık ve muhafazakarlığı ele aldık. Bu 

kongre, Türkiye’de kadınlara karşı ayrımcılık ve eşitsizliğin derinleştiği, gündelik yaşam ve uygula-

malarla yerleştiği, kadın cinayetlerinin sıradanlaştığı, kadının kamusal ortam ve çalışma yaşamından 

dışlanarak aileye hapsedilmeye çalışıldığı, çocuk yaşta evliliklerin yasal zeminin oluşturulduğu bir 

ortamda gerçekleştirilmektedir.

Kongremizin teması olan muhafazakarlık, tarihsel, toplumsal, siyasal koşullar açısından bakıldığın-

da; günümüzde kadın bedeni ve kadın emeği üzerindeki eril denetimin arttığı, yeni bir baskı biçi-

mine dönüştüğü, klasik muhafazakarlık tanımını aşan yeni bir yapıya dönüştüğü değerlendirmesi 

yapılmıştır. Günümüzde öne çıkan “güçlü aile” kavramı, ulusal ve dinsel kimlikleri araçsallaştırarak, 

aslında neoliberalizmin bir stratejisi olarak bir işlev görmektedir. Bir değer olarak sunulan “güçlü 

aile” temelde görev ve itaate dayanmaktadır, bu yönüyle de kadın ve çocukları kişi olmaktan çıkarıp 

nesneleştirmektedir. 

Ataerki ile neoliberalizmin işbirliği zemininde, sosyal devletin boşalttığı alanların kadının ev içi karşı-

lıksız emeğiyle doldurulması meşrulaştırılmaktadır. Çalışma yaşamında kadın emeği, iş güvencesin-

den yoksun, esnek çalışma koşullarında ucuz emek gücü haline gelmektedir. Verilen siyasi popülist 

mesajlar, kadınların tek kariyerinin annelik olduğunu her geçen gün daha yüksek sesle vaaz etmek-

tedir. Muhafazakarlık ve neoliberal sağlık politikaları birlikteliğiyle, kadın sağlığını bütüncül ele alan 

yaklaşımdan çok annelik ile ilişkili sağlık hizmetleri öne çıkarılmıştır. Bilimsel olarak dayanaktan 

yoksun bir biçimde doğurganlığı teşvik eden bir politikaya geçilmiş, aile planlaması hizmeti ihmal 

edilmiş, kürtaj hizmeti fiilen verilemez hale gelmiştir. Kadın cinselliğinin üremeye indirgenmesi, 

kadınların cinsel sorunlarını görülmez hale getirmektedir. Türkiye’de yaşamı şekillendiren ataerkil 

normlar, kadınların bedensel sağlığının yanı sıra ruhsal sağlığını da bozmakta, farklı cinsel kimlikle-

rin yok sayılmasına yol açmaktadır.

Toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin, ataerkil yapının doğasında taşıdığı eşitsizlik sonucu ortaya çıktığı 

kabul edilmelidir. İtaate dayalı güçlü aile modeli, günümüzde kadına yönelik şiddet olgularını artıran 

nedenlerin başında gelmektedir. Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde, cezasızlık ya da kısasa kısas 

ilkesine dayalı uygulamalar (kastrasyon gibi) değil, toplumsal cinsiyet eşitliğini temel alan uluslara-

rası düzenlemeler hayata geçirilmelidir. Konuya ilişkin politikaların oluşturulmasında sorunun yapısal 

kaynaklarına odaklanılarak zihniyet dönüşümünü de içeren bütüncül bir yaklaşım benimsenmelidir. 

Bu bağlamda; Türkiye’nin de imzaladığı uluslararası 

metinler, Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlen-

mesi Sözleşmesi (CEDAW) ve İstanbul Sözleşmesi ile 

ulusal mevzuattaki 6284 sayılı Ailenin Korunması ve 

Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun etkili bir 

biçimde uygulanmalıdır. Kongremiz, kadına yönelik her 

türlü baskıya, şiddete ve ayrımcılığa karşı bütüncül bir 

mücadeleyi sürdürme kararlılığını bir kez daha pekiştir-

miştir. 

Kadınların sağlık hakkı için ataerkiye hayır! 

Yaşasın kadın dayanışması! 

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu TTB Bursa 

Tabip Odası

• 7 Mart 2018 tarihinde Eskişehir Tabip Odası tara-

fından gerçekleştirilen “Bir İhanet Travması Olarak 

Cinsel Şiddet” başlıklı toplantıya komisyon üyemiz Dr. 

Aytül Tükel konuşmacı olarak katıldı.
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• 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın sağlıkçılar olarak çeşitli hastanelerde gerçekleştirilen 

ortak basın açıklamalarında biraraya geldik. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası İs-

tanbul Şubeleri ile İstanbul Tabip Odası’nın çağrısıyla; Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi C 

Blok önünde, Bakırköy Sadi Konuk EAH Acil Servis önünde ve İstanbul (Samatya) EAH Acil Servis 

önünde basın açıklamaları gerçekleştirildi.

Şişli Etfal EAH’de yapılan basın açıklamasına Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İncilay Erdoğan da 

katıldı ve bir konuşma yaptı. Dr. Erdoğan; “Evde, işyerlerinde, sokakta, yaşamın her alanında üre-

ten ve mücadele eden kadınlar olarak varız, varolacağız. 

Yaşasın 8 Mart, Yaşasın Kadın Dayanışması” sözleriyle tüm 

kadınları selamladı. Odamız hastane temsilcisi Dr. Deniz 

Türkyılmaz ile SES Şişli Hastane Temsilcisi Mehriban Emek 

ve SES Şişli Şubesi’nden İpek Deniz konuşmalar yaptılar.

Bakırköy Sadi Konuk EAH’de yapılan basın açıklaması 

Bakırköy Ruh Sinir Hastalıkları EAH’deki sağlık çalışanı 

kadınlarla ortak gerçekleştirildi. Buradaki açıklamaya SES 

Bakırköy Şubesi’nden Nuran Güngör ile Odamız Kadın Ko-

misyonu Üyesi Dr. Rengin Güvenç katıldı. Bakırköy’de yapılan 

basın açıklaması öncesinde hastanesinde bir özel güvenlik 

görevlisi, polisin, açıklamaya müdahale edilecek bir durum 

olmadığı uyarısına rağmen pankartı yırtmaya çalıştı ve açık-

lama bitene dek sözlü saldırı ve tacizlerini sürdürdü. Ancak 

yaşanan bu saldırı kadınların bir arada ve coşkuyla açıklama 

yapmasını, taleplerini dillendirmesini engelleyemedi. Kadın-

lar basın açıklamasını sloganlarla sonlandırdılar.

İstanbul (Samatya) EAH’deki basın açıklamasına ise Odamız 

Kadın Komisyonu Üyesi Dr. Pınar Bekdemir, SES Aksaray 

Şubesi’nden Aynur Gürcan ve Cemile Atar katılarak konuşmalar yaptılar.

Yapılan açıklamalarda kadınların eşit, özgür, laik ve barış içinde yaşanacak bir dünyayı yaratma sür-

düreceği tüm engellemelere, baskı ve yasaklara karşı sürdüreceği vurgulandı.
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Açıklamada aşağıdaki taleplere yer verildi:

“Biz kadınlar; 8 Mart’larda meydanları bize yasak ederek, varlığımızı iktidarlarının geleceği için teh-

dit olarak görenlerin her türlü baskı ve sindirme çabasına rağmen alanlarda olmaktan ve sözümüzü 

söylemekten geri durmadık, duramayacağız. 

Eşit, adil, özgür, laik ve barış içinde yaşayacağımız bir dünyayı yaratmak için kurtuluşumuzun kendi 

ellerimizde olduğunu biliyoruz.

Bunun için evde, işte, sokakta, bizleri yok sayanlara karşı direnmeye devam edeceğiz.

Bize dayatılan yoksulluğu, şiddeti, ayrımcılığı, gericiliği ve savaşı kabul etmiyoruz. 

8 Mart’ın ücretli izin günü sayılması için,

Eşit işe eşit ücret sağlanması için,

OHAL’in kaldırılması, KHK’lerin iptal edilerek haksız hukuksuz yere işten çıkarılan tüm emekçilerin 

görevlerine iade edilmesi için,

İş yerinde şiddeti, ayrımcılığı ve mobbingi önleyen düzenlemeler yapılması için,

Kadın istihdamında tek seçenekmiş gibi sunulan esnek-güvencesiz-kayıt dışı ve taşeron çalışmaya, 

kiralık işçilik uygulamasına son verilmesi için,

Kapatılan kamu kreşlerinin açılması, kadın veya erkek olduğuna bakılmaksızın en az 50 çalışanın 

bulunduğu iş yerlerinde gündüz bakım evi ve kreşler açılması için,

Grevli toplu sözleşme hakkımız başta olmak üzere sendikal hak ve özgürlüklerimiz önündeki tüm 

engellerin kaldırılması için,

Doğum izinlerinin 24 haftaya çıkarılması, süt izninin kullanımı önündeki keyfi engellerin kaldırılması 

ve ücretli-ücretsiz doğum izninden dönen kadınların statü kaybı yaşamasının engellenmesi için,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kaldırılarak yerine Kadın Bakanlığı kurulması için,

Kadına yönelik her türlü şiddeti önleyici yasal düzenlemelerin acilen yapılması için,

Kadınlar için daha fazla yoksulluk, şiddet, göç ve ayrımcılık anlamına gelen savaş politikalarının son 

bulması için,

Eğitim alanı başta olmak üzere kamu-

sal alanın tümüne yayılan dinselleştir-

me politikalarından vazgeçilmesi için,

Kadınlardan yana imza atılan ulusla-

rarası sözleşmelerin gerekliklerinin 

uygulanması için demokratik, özgür, 

laik bir dünya ve ülkede, eşit biçimde, 

birarada yaşamak için alanlardayız.

Yaşasın Kadınların Uluslararası Birlik, 

Dayanışma ve Mücadele Günü! Yaşasın 

8 Mart!”

• 8 Mart 2018 tarihinde onaltıncısı ya-

pılan Feminist Gece Yürüyüşüne ko-

misyon olarak geniş katılım sağladık.
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• Doğurganlık konu-

sunda sağlık politi-

kalarının değiştiği, 

ülkenin gündemin-

den doğum, kürtaj, 

sezaryen konularının 

eksilmediği günlerde 

14 Mart Sağlık Haftası 

etkinlikleri kapsamın-

da, 15 Mart 2018 ta-

rihinde saat 18.30’da 

Odamız Cağaloğlu 

binasında “Doğurgan-

lık ve Siyaset” başlıklı 

bir panel gerçekleş-

tirdik. Panelde Dr. 

Gülnihal Bülbül, 

tarihçi Öğretim Üyesi 

Gülhan Erkaya Balsoy 

ve Feminist yazar 

Ayşe Düzkan görüş-

lerini katılımcılarla 

paylaştı.

• 23 Mart 2018 

tarihinde Komisyon 

üyemiz Dr. Aytül Tükel 

İNSEV Buluşmaları 

Kapsamında “Tıbbi ve 

Edebi Öyküler Üzerin-

den Kadınlık Halle-

ri” konusunda “Bir 

Psikiyatristin Tıbbi 

Öykülerinde Kadın 

Cinselliği” konusunda konuşma yaptı. 

 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


