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Komisyonun aktif üyeleri; Ayşe 

Devrim Başterzi,  Ayşegül Aksakal, 

Ayşegül Bilen, Aytül Gürbüz Tükel, 

Betül Kaygusuz, Berin Gülatar, 

Çağla Demir, Çiğdem Aslan, Deniz 

Devrim Dede,  Deniz Mardin, Deniz 

Türkyılmaz, Duygu Tuncel, Ebru 

Taştan, Ebru Toprak, Erenç Yase-

min Dokudan, Feray Kaya, Gizem 

Akça Şensoy, Gizem Kaplan, Gizem 

Çetiner, Fadime Gizem İskender, 

Hatıra Topaklı, Hatice Kaya, Irmak 

Saraç, Işın Ekin, İlke Esin, İncilay 

Erdoğan, Lale Tırtıl, Melahat Cengiz, Meral Yılsen,  Münevver Hacıoğlu Yıldırım, Neşe Yorguner, Nilay 

Etiler, Nilüfer Aykaç, Özge Yılmaz, Özlem Altuntaş, Pınar Bekdemir, Özlem Parlar, Pınar Saip, Rengin 

Güvenç, Satia Advan, Seher Odabaşı, Suzan Saner, Süheyla Ağkoç, Şahika Yüksel, Şebnem Korur Fin-

cancı, Şengül Kılıç, Şirin Atay, Yasemin Demirci, Yıldız Akvardar, Ülgen Yalaz Tekan, Zerrin Oğlagu

Komisyon Dönem Yürütücüsü: Ebru Toprak, Özlem Parlar

İTO Komisyon Sorumlusu: Özlem Kütükçü

Etkinlikler:

1- 04.11.2020 tarihinde komisyon zoom toplantımızda Lale Tırtıl ve Aytül Tükel tarafından komisyonu-

muzu tanıtan  sunum ve deneyim paylaşımı yapıldı.

2- İstanbul Tabip Odası Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen “Cinsel Şiddet Sonrasında Suskun-

luk Duvarını Aşmak: İfşa” konulu web seminer 12 Ocak 2021, Salı günü gerçekleştirildi. Web semine-

rin moderatörlüğünü Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Şahika Yüksel yaparken konuşmacılar Gazeteci Melis 

Alphan ve Feminist, Avukat Meriç Eyüboğlu ve Psikiyatrist Dr. Özlem Altuntaş oldu.

Melis Alphan konuşmasında Me Too hareketinden, medyada cinsel şiddet haberlerinin nasıl verilmesi 

gerektiğinden ve medyanın kullandığı dilin öneminden bahsetti.

Dr. Özlem Altuntaş yaptığı konuşmada cinsel şiddet tanımından, çeşitlerinden, şiddetin bireysel ve 

toplumsal ruhsal etkilerinden ve şiddet sonrası destek mekanizmalarından bahsetti.

Av. Meriç Eyüboğlu ise yaptığı konuşmada ifşa ile ilgili hukuki süreçlerde dikkat edilmesi gereken 

noktaları aktardı.

Toplantı sorular ve katkılarla sonlandırıldı.

Kadın Komisyonu
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https://www.istabip.org.tr/6350-cinsel-siddet-sonrasi-suskunluk-duvarini-asmak-ifsa-web-

semineri-yapildi.html

3- 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde  Taksim Sıraselviler’de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşüne 

katıldık.

8 Mart 2021 tarihli açıklamamız:

YAŞASIN KADINLARIN DAYANIŞMASI

Yılın en sevdiğimiz haftası ve bir yıl boyunca sabırsızlıkla beklediğimiz gün geldi! 

8 Mart Dünya Kadınlar Günü; 

kadınların, “kadın hakları” için 

verdikleri tarihsel mücadeleyi ve 

başarılarını kutladıkları gündür...

Kadınların, birbirleri için cesaret, 

kararlılık, dayanışma ve ilham 

günüdür...

Kadınların, toplumsal cinsiyet 

eşitsizliklerine dikkat çekme ve 

harekete geçme günüdür...

Kadınların, kızkardeşlik günüdür...

Kadın dayanışmasının en eğlenceli günüdür...

Kadınların, yaşamlarının her alanında karşılaştıkları eşitsizliğe, haksızlığa ve şiddete karşı el ele ve 

hep birlikte “dur” deme günüdür...

Bu 8 Mart’ta, dünya kadınlarının COVID-19 pandemisinden kurtulma konusundaki muazzam çabala-

rını kutluyoruz! Salgınla mücadelede kadınlar, sağlık çalışanları, bakım emekçileri, yaratıcı fikirler 

ortaya koyanlar, toplumu örgütleyenler ve etkili liderler olarak ön planda. Bu nedenle Birleşmiş 

Milletler de 2021 yılı Dünya Kadınlar Günü temasını “Liderlikte Kadınlar: COVID-19 dünyasında eşit 

bir geleceğe ulaşmak” olarak belirledi. 

COVID-19 pandemisi kadınların bakım/toplumsal yeniden üretim emeğinin devasa boyutunu bir kez 

daha ortaya koyduğu kadar, taşıdıkları yükün eşitsiz ve orantısız olduğunu da gösterdi. Erkek şiddeti 

“gizli” pandemisiyle el ele verip dünya çapında kadınları daha fazla, daha olumsuz olarak etkiledi ve 

zaten var olan eşitsizlikleri derinleştirdi. Yapılan çalışmalar ne yazık ki toplumsal cinsiyet eşitliğinde 

son 25 yıldır elde edilen kazanımların yitirilmesine neden olduğunu gösteriyor. Kadınların katılımı ve 

liderliğinin önünde var olan bariyerlere yenileri ekleniyor.

Kadınlar dünyada sağlık çalışanlarının yüzde 70’ten fazlasını oluşturuyor ve mesleki olarak CO-

VID-19 ile hep en önde mücadele ediyorlar (ILO, 2020). Pandemi ile ağırlıklı uğraşan enfeksiyon, 

göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, mikrobiyoloji, halk sağlığı, aile hekimliği, kadınların 

yoğun olduğu dallar. Evde ve işte, acilde ve yoğun bakımda, aile sağlık merkezlerinde, her zamankin-

den daha fazla sorumlulukla baş başa, yönetici ve karar alıcı olmaktan ise dışlanan konumundalar. 

Ekonomik ve sosyal hak kayıplarıyla olduğu kadar, toplumsal cinsiyet rolleriyle ilgili de mücadele 

ediyorlar. 

Pandemi döneminde kadınlar hastanede yoğun çalışma saatleri geçiriyor. Ardından aile içinde cinsi-

yetçi iş bölümüyle karşılıksız yaptıkları ev ve bakım işlerini de yapmak zorunda kalıyorlar. Tek ebeveyn 
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olan kadın sağlık çalışanları, çocuklarına bakabilmek için ücretli izne ayrılamadılar. Eksikler yine 

kadın emeği ile kompanse ediliyor. Esnek çalışmayla iş yükleri arttı. Performans sistemi emeklerini 

değersizleştirdi.

Kadın sağlık çalışanlarının çalışma koşullarına yönelik sorunlar listesi uzun: yoğun iş yükü, uzun 

çalışma saatleri, fazla mesai, yetersiz sayıda sağlık çalışanı, yetersiz dinlenme süreleri, yetersiz 

dinlenme alanları, çalışma saatlerinde yeterli ve dengeli beslenememe, salgınla ilgili eğitim eksikli-

ği, şiddet, niteliksiz ve yetersiz kişisel koruyucu ekipman, ekipmanların erkek bedeni norm alınarak 

üretilmesi, gibi.

Pandemi sürecinde işini kaybeden kadınların oranı erkeklere göre yüzde 32 daha yüksek. Ücretsiz 

izin kullanma oranı kadınlarda, erkek çalışanlara göre yüzde 42 daha fazla. Ev temizliği ve evde ba-

kım işlerinde kadınların iş yükü erkeklere oranla yüzde 65 arttı. 

Çoğalıp çeşitlenen talep ve beklentiler, erkek şiddetini de artırdı. Kadınlar pandemi sürecinde daha 

çok fiziksel, psikolojik, cinsel, ekonomik ve dijital şiddete maruz kaldılar. Tüm dünyada kadın cina-

yetleri artış gösterdi. Türkiye’de erkekler 2020’de medyaya yansıyan rakamlara göre en az 284 kadını 

öldürdü, 255 kadının ölümü ise ‘şüpheli’. Her beş kadından biri ayrılmak istediği için, en yakınındaki 

erkek tarafından öldürüldü. Erkekler 2020’de 96 kadına tecavüz etti, 818 kadını seks işçiliğine zorla-

dı, 792 kadına şiddet uyguladı, yaraladı.

Kadın sağlığının doğurganlık sağlığına indirgenemeyeceğini her fırsatta vurgulasak da cinsel sağ-

lık ve üreme sağlığı ile ilgili sorunlar, halen doğurganlık çağındaki kadınlarda önde gelen hastalık 

ve ölüm nedenleri. Pandemi öncesinde de cinsel sağlık haklarına ve hizmetlerine erişimde birçok 

sıkıntı yaşanıyorken, pandemiyle birlikte bu hizmetler çok fazla kısıtlandı.

Sonuç olarak, kadınlar dünyanın her yerinde artan ev içi şiddet, ücretsiz bakım emeği, işsizlik ve yok-

sullukla karşı karşıya. Dahası ayrımcılık, yoksulluk ve çaresizliği en derin yaşayan mülteci kadınlar, 

göçmen işçiler, engelli kadınlar, cezaevindeki kadınlar da pandeminin görünmezleri oldular. Pande-

miyle mücadelede ön planda çalışanların çoğunluğunu oluştursalar da ulusal ve küresel COVID-19 

politika alanlarında orantılı ve yeterli temsil edilmiyorlar. Ekonomik, zamansal, akademik, … çok 

boyutlu bir yoksulluk ve tükenme riskiyle karşı karşıyayız.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde meslektaşlarımıza ve tüm sağlık çalışanlarına çağrıda bulunuyo-

ruz; 

• Sağlık çalışanı kadınlar için toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların mücadele gücünü ve 

bilincini yükseltelim.

• Kadınlar olarak etkileşim ve dayanışmayı artırmak için, var olan platformları güçlendirelim, kadın 

sağlık çalışanları olarak dayanışma içinde kalalım.

• Çalışma ortamlarımızda eril dil kullanan, cinsiyetçi ayrımcı yaklaşımda bulunanları uyaralım. 

• Toplumsal cinsiyet eşitliği önce kendi dilimizde başlar, kendi yaklaşımımızda yapacağımız bir deği-

şiklik çevremizdekileri de değiştirecektir.

• Yönetime daha çok katılalım. Daha fazla kadın meslektaşımızın yönetici olmasını destekleyelim, 

koşulların yaratılmasına katkıda bulunalım.

• Kadın sağlık çalışanlarına yönelik her türlü ayrımcı, eşitsiz yaklaşım ve sözel, fiziksel şiddet ile cin-

sel taciz durumunda kadınların yanında olmaktan, onlara dayanışma göstermekten vazgeçmeyelim.

• Kadınların güvenli ve ücretsiz kürtaja erişimine engel olmak, bir sağlık hakkı ihlalidir.

• Ayrımcılık kötüdür, en iyi biz biliriz, her türlü ayrımcılığa karşı sevginin sınırsızlığında buluşalım. 
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Renklerimiz, seslerimiz, şarkılarımız, danslarımız kardeştir, dünya hepimizle güzel olacak. 

• Dayanışma yaşatır, kızkardeşlik çok güzeldir...

• Yaşasın kadınların dayanışması...

https://www.istabip.org.tr/6459-8-mart-kadinlar-gunu-kutlu-olsun.html

Sosyal medya çalışması için iki adet  video hazırlandı.

https://www.youtube.com/watch?v=jqSECaxozIo  

https://www.youtube.com/watch?v=imj4Z9EuBio

4- İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ile ilgili kararnameyi protesto etmek amaçlı 20 Mart 2021’de 

Kadıköy’de düzenlenen eyleme katıldık.

20 Mart 2021 tarihli açıklamamız:

İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmek öldürür! İstanbul Sözleşmesi yaşatır!

Kadınlara yönelik şiddet en yaygın yaşanan insan hakları ihlalidir. Bu durum Birleşmiş Milletler tara-

fından “gölge pandemi” olarak ifade edilmektedir ve bir halk sağlığı sorunudur. İstanbul Sözleşmesi, 

toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemekle ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak üzere imzacı devlet-

lere sorumluluk yükler. Anayasa’nın 90. Maddesi uyarınca yasayla onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşme’nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle feshedilmesi TBMM’nin yasama yetkisini yok say-

maktır. İstanbul Sözleşmesi’nden geri çekilmek, kadınların, çocukların, LGBTİ+’ların yaşam hakkına 

saldırmaktır.

İstanbul Sözleşmesi, Türkiye’nin de etkin bir parçası olduğu dünya kadınlarının çok uzun yıllar süren 

ortak mücadelelerinin ürünüdür. ‘Yabancı’ bir metin değildir, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dayalı 

şiddeti önlemek için yazılmış en ileri metin olma özelliğini taşıyan bu uluslararası sözleşmeyi, biz 

yazdık. 

Bir cuma geceyarısı kararnamesiyle daha kadınları korkuttuğunuzu sanıyorsunuz. Oysa kadınlar 

başta olmak üzere farklılıklarımızdan korkan, korkudan yönetmeye fırsat bulamayan sizsiniz! Biz 

kadınlar birbirimizin çaresiyiz, özgür ve eşit bir ülke için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

İstanbul Sözleşmesi Bizim! İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz!

20 Mart 2021   

27 Mart 2021 de İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz eylemine katılım sağladık.

İstanbul Tabip Odası Kadıköy bürosuna ‘’İstanbul Sözleşmesinden Vazgeçmiyoruz’’ pankartı asıldı.

5- İsteğe bağlı düşük hizmetine erişim konusunda güncel bir değerlendirme yapmak amacıyla kadın 

hastalıkları ve doğum asistanları ve uzmanlarına yönelik bir anket çalışması yapıldı. Çalışma rapor-

lanma aşamasındadır.

6- İstanbul Tabip Odası’nın web sitesine komisyonumuza ait bilgiler derlenip eklenecek, çalışma 

aşamasındadır. 

7- İstanbul Tabip Odası’nın Hekim Sözü dergisi Ocak – Şubat sayısına Özlem Altuntaş  “Cinsel şiddet ve 

ifşa” başlıklı yazı yazdı. Mart -Nisan sayısına Suzan Saner İstanbul Sözleşmesi hakkında yazı yazdı.

https://www.istabip.org.tr/Yayinlar/Hekim-Sozu/30/hekim-sozu-ocak-subat-2021


