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Komisyonun aktif üyeleri; Ayşe Devrim Başterzi,  Ayşegül Aksakal, Ayşegül Bilen, Aytül Gürbüz Tü-

kel, Betül Kaygusuz, Berin Gülatar, Burcu Rahşan Erim, Cemile Özdemir, Çağla Demir, Çiğdem Aslan, 

Deniz Devrim Dede,  Deniz Mardin, Deniz Türkyılmaz, Duygu Tuncel, Ebru Taştan, Ebru Toprak, Erenç 

Yasemin 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 Fincancı, 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- 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.

2- İstanbul Tabip Odasının web sitesine komisyonumuza ait bilgiler derlenip eklendi. 

3- 17-18 Nisan 2021’de TTB Kadın Hekimlik kolunun düzenlediği “Pandemi ve Kadın Çalıştayı”na 

sunumlarla ve katılım ile katkı sağladık. 

https://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=b7cced7c-c2d4-11eb-ac93-262443e2a48f 

4- 3.6.2021’de İBB İstanbul Planlama Ajansının düzenlediği “İş yaşamında mobing, taciz, güvencesiz-

lik” konulu atölyeye komisyon adına Özlem Parlar katıldı. 

5- 1.7.2021 Taksim’de düzenlenen “İstanbul Sözleşmesinden vazgeçmiyoruz!” mitingine katıldık. 

6- 25.11.2021’de Taksim’de düzenlenen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele 

Günü”nde Taksim’de düzenlenen eyleme katıldık.

https://www.istabip.org.tr/6865-siddetle-mucadelede-simdiye-kadar-olan-kazanimlarimiz-bir-

kararnameyle-yok-edilemez.html 

7- 5.3.2022’de Esenyurt Belediyesi’nin düzenlediği “Dirençli Kentler, Dirençli Kadınlar” Çalıştayına 

komisyon adına Ebru Toprak ve Yeşim Yasin katıldı. 

8- 8.3.2022’de Taksim’de Dünya Kadınlar Gününde düzenlenen Feminist Yürüyüşe katılım sağlandı.  

TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu, 8 Mart dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada kadınların, 

eşit ve özgür insanlar oluncaya kadar mücadelelerini sürdürecekleri belirtilerek, “Mücadele etme-

mizi, haklarımızı geliştirmemizi engelleyen her şeye “hayır” dedik ve “hayır” demeye devam edece-

ğiz” denildi.

Kadın Komisyonu
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BASKIYA,  SÖMÜRÜYE, İKİNCİ SINIF İNSAN MUAMELESİNE, KARARLARIMIZIN SORGULANMASI-
NA HAYIR!

8 Mart, kadınların bin yıllardır süregelen eşitlik ve özgürlük direnişinin sembolleştiği bir gün. 1857 

yılının 8 Mart’ında New York’da kırk bin dokuma işçisi kadın, kendilerine dayatılan daha düşük üc-

retlerle 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.

Kadınlar olarak yaşamımız siyasal iktidarın dile getirdiği eril söyleme ve bu söylemden güç alan 

erkek saldırılarına maruz kaldı. Kıyafetimize, parkta spor yapmamıza, kahkahamıza, gebeliğimize, 

kamusal yaşam içindeki her türlü var oluşumuza karışıldı. 

Evden sokağa,  otobüsten iş yerlerine her yer şiddete uğradığımız, varlığımızın yok edildiği, tehdit 

edildiği yerlere dönüştü.  

Çoğu kez yaygın tepkilerimizle faillerin cezalandırılmasını sağlamış olsak da, siyasal iktidar mırıl-

danmayı sürdürerek şiddeti meşrulaştırmaya devam etti.

Çalışma hakkımız bir yandan annelik gerekçesiyle sınırlandırılırken, bir yandan da  kısmi süreli  ça-

lışma yasalaştırılarak emeğimizin  katmerli  sömürüsü olanaklı kılındı. 

Devlet eliyle yok edilen kreş hakkımız nedeniyle kreşlerimiz kapatıldı; çocuklarımız ninelerine mec-

bur kaldı; o ninelerden çok azına da bir süre için ücret vaat edildi.

Doğurganlığımız ve can vererek doğurduğumuz çocuklarımız, bedenlerimizin ve yaşamlarımızın de-

netlenmesinin nedeni haline getirildi; bu süreçlere ilişkin kararlarımız her fırsatta sorgulanır kılındı.

Yakın tarihte gündeme gelen ve yaygın bir infiale yol açan, çocukluğumuza, bedenimize, geleceğimize 

el koyan tecavüzcülerin 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’inin, 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 

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 
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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

9- 8 Mart için “Cinsel Şiddeti Önleme ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Destekleme Birimi”ni tanıtan 

video komisyon üyelerince hazırlandı ve seslendirildi. 

https://twitter.com/TTBKadin/status/1501090341214199814?s=20&t=Bk_VM5W1CZwjRKBICUzEiQ 

10- 8 Mart’ta SES ile birlikte Zeynep Kamil Hastanesi’nde basın açıklaması yapıldı.


