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BASLANGTC

Ttirk Tabipleri Birligi:

Toplumsal cinsiyetin, biyolojik olarak belirlenenin aksine, toplumsal olarak belirlenmi5 giig iligkisine

dayanan cinsiyet rolleri oldugu, kadrn ve erkek arasrnda kurulmug e5itsiz ve hiyerargik iligkinin

kendisin yapay, deIigebilir, donU5ttiri.ilebilir bir iligki olduIu, cinsel giddetin, toplumsal cinsiyet

e5itsizlifinin bir sonucu olarak ortaya grktrgr bilinciyle, giddeti onlemenin yanr srra, toplumsal cinsiyet

egitsizlifii ile mL]cadele etmeyi hedefleyerek,

Di.inya Sa!lrk OrgritUnUn tanrmladrir gibi cinsel giddeti; bir ki5inin kargrsrndaki ki5iyle arasrndaki iligki

bigimi ne olursa olsun, o ki5iden cinsel bir fayda ya da gLig elde etme girigimi; sozle, bakrgla ya da

herhangi bir cinsel eylemle ki5iye yakla5ma, ki5inin cinselligi [.izerinde baskt kurma gibi davranrglarr

sosyal, psikolojik ya da fiziksel giig yoluyla kar5r tarafa uygulamast olarak kabul ederek,

Cinsel 5iddetin yaganmadr[r, toplumsal cinsiyet egitli[inin saflandrIr bir meslek orgiittintln
yaratrlmasrna katkrda bulunmak i9in, cinseltaciz, cinsel saldrrt ve kadtna ydnelik her tijrli.l giddete kargt

duyarlrlrk ve farkrndalrk yaratmak, bunlara ili5kin tutum, davrantg ve eylemleri engellemek, cinsel

5iddete ufirayanlarrn kendilerini giivenle ve daha agrk ifade etmelerini ve gUglenmelerini saflamayt

hedefleyerek, olayrn nasrl yagandrgrnr de[il, gergekle5mig olmasrnr dikkate alan bir yakla5rmr

onceleyerek,

Kigiler arasrndaki iligkileri srkr bir disipline sokmayt, rtzaya dayalr iligkileri onlemeyi, belirli bir cinsel

ahlakr dayatmayr ve ozg[ir tartr5ma ortamtnt engellemeden,

Sessiz kalmanrn rrza gdstermek olmadrlrnrn, nzanrn slireklilifiinin esas olduiunun, her zaman geri

alrnabilecefiinin, unvan ve/veya mevki kullanrlarak fiziksel ve/veya psikolojik gUg kullanrmt, tehdit,

korku, baskr altrna alma, gozdafir verme, hile ve kandtrma ile altnan sesli ya da sessiz onaytn rlza

olarak kabul edilemeyecefinin farkrnda olarak, bu yiinergeyi kabul etmi5tir'

1. AMAC

Hekimlerin, meslektaglanna veya i.iglincri kigilere yonelik cinsiyet, cinsel yonelim, cinsiyet kimlifi veya

bir bagka temelde ayrrmcrlrk gostermesini ; cinsel giddeti ve kadtna yonelik her tirrli..i giddeti onlemek

ve bunlarrn kaynagr olan toplumsal cinsiyet egitsizli[i ile mi.icadele etmek igin; Tiirk Tabipleri Birliii

Cinsel giddeti 0nleme ve Toplumsal Cinsiyet Esitligini Destekleme Birimleri EggUdi.im Kurulu ile Tabip

Odalarr Cinsel Siddeti 0nleme ve Toplumsal Cinsiyet Esitli6ini Destekleme Birimlerinin yaplslnr,

gorevlerin i ve 9a lrgma esasla rtn t d tizen lemektir.

2. KAPSAM

Bu Yonerge, taraflardan en az birinin hekim olmast halinde, birbirlerine karSt veya (tigi.incli kiSilere,

kadrnlara, LGBTi+ ve gocuklara)cinselgiddet, istismarve kadtna yonelik herttirlir 5iddetiyerve zaman

srnrrlamasr olmaksrzrn kapsar.

3. DAYANAK

Birlegmig Milletler Kadrnlara Kargr Her Ttirli.i Aynmcrlrfrn Ortadan Kaldtrtlmast Sozlegmesi (CEDAW),

Birlegmi5 Milletler Ki.lresel ilkeler Sozlegmesi, Kadrnlara Yonelik Siddet ve Ev i9i $iddetin 0nlenmesive
Bunlarla Mi.icadeleye Dair Avrupa Konseyi Sozlegmesi (istanbul Scizlegmesi), Qocuklartn Cinsel Somtirti



ve Cinsel istismara Kargr. Korunmasrna. iligkin Rvrupa. Konseyisozlegmesi (Lanzarote. Sozlegmesi), 6284
sayllt Ttirkiye Cumhuriyeti Anayasasr, 6284 sayrlr Ailenin Korunmasl ve Kadlna Kargr giddetin
Onlenmesine Dair Kanun, 6023 sayrh Ttirk Tabipleri Birlili Kanunu, TTB Hekimlik Meslek Eti$i Kurallarr,
L0 Haziran 20L7 tarihli 68. TTB Bi.jytlk Kongresinde kabul edilen Toplumsal Cinsiyet Egitliii Tutum
Belgesi esas alrnarak hazrrlanmlgtrr.

4. TANIMLAR

Bu Yonergede gegen;

a) Cinsiyet: Cinsiyetler arasrndaki genetik ve biyolojik farklrlrklarr,

b) Toplumsal cinsiyet: Kadrnlrk ve erkekligin (ve ikili cinsiyet sisteminin) toplumsal olarak
kuruldufiunu, kadrn ve erkeklere atfedilen rol ve sorumluluklarrn iginde ya5anrlan tarihsel, toplumsal
ve cofirafi kogullarrn bir Uri.]n[i oldugunu,

c) Cinsel kimlik: Bireylerin kendi ig dtinyasrnda kendisini nasrl tanrmladr[rnr, kigisel ve ozel
kimli[i,

d) Cinsel yonelim: Kiginin dri5Unce, duygu ve davranrgsal olarak cinsel gekim duydufiu cinsiyete
gdre tanrmlanan ozellifiini,

e) Cinsel $iddet:

e.1) Cinsel saldrrr: Bir kimsenin viicut dokunulmazlr[rnrn, ki5inin nzasrna dayalt olmayan

cinsel nitelikli davranrglarla stireklilik arz etmek zorunda olmaksrztn ihlal edilmesini,

e.2) Cinseltaciz: Fiziksel temas olmaksrzrn gergeklegtirilen, kiginin nzastna dayalt olmayan ve

stireklilik arz etmesi gerekmeyen cinsel nitelikli soz, tavtr veya difier davrantg bigimlerini,

e.3) Flort giddeti: ili5ki igerisinde fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ya da herhangi bir ileti5im

aracr kulla nrlarak giddet igeren davranrglarda bulunulmastnt,

e.4) Ayrrmcrlrk: Cinsiyeti, cinsel yonelimi ya da cinsiyet kimlifii nedeniyle bir ki5i ya da gruba,

aynt ya da benzer konumda olan diier kigilere gore keyfi olarak e5it davranmamayt,

e.5) lsrarh takip: Fiili, sozlU, yazrlr olarak ya da herhangi bir ileti5im aract, kullantlarak kiSinin

gi.ivenlifinden endige etmesine neden olacak gekilde kigide fiziki veya psikolojik agtdan

korku ve garesizlik duygusu yaratan/ yaratabilecek olan ve kigiyi baskt altlnda tutan her ti.irlii

cinsel tutum ve davrant5t,

f)

ol
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s. TURKTABIpLERi eintiGi rgcUoUwr KURULUNUN oLUSUMU ve coRevLrRi

Tilrk Tabipleri Birlifii Merkez Konseyi tarafrndan, Cinsel $iddeti 0nleme ve Toplumsal Cinsiyet Egitliiini
Destekleme Birimleri E5gildUm Kurulu kurulur. Kurulun bir liyesi TiJrk Tabipleri Birlifi Merkez
Konseyi'nin kadrn iiyeleri arasrndant en az iki tiyesi TUrk Tabipleri Birli[i Kadrn Kolu tarafrndan
onerilen liyeler arasrndan, geriye kalan i.iyeler ise birimlerin belirleyip bildirecefi kigiler arasrndan

olmak ijzere 9 kigiden olulur.

Kurulun gorev si.iresi 2 yrldrr. 2 yrhn sonunda Kurulun bilgi ve deneyiminin si.lreklilifiini saglamak igin

en az Ug Uyenin gorevine devam etmesiamaglanrrve bu dolrultuda gaba sarf edilir.

Kurul agafrdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Toplumsal cinsiyet egitlifiinin saflandrfir bir meslek orgtit0ntin olugturulmast, bu gergevede cinsel

5iddet ve kadrna yonelik her trirlii giddete kargr farkrndalrk ve duyarltltk yaratmak igin efitim, tantttm
ve benzeri galrgmalar di.lzenler,

b) Yurt igindekive yurt drgrndaki kadrn org[itleri ba5ta olmak [izere, kamu ve ozel kurum ve kurulu5lar
ile cinsel 5iddet ve kadrna yonelik giddet konularrnda galrgmak [izere ig birli[i yapar, platformlar
olugturur veya var olan platformlara ve galrgmalara kattltr.

c) Briti.in tabip odalarrnda cinsel giddet ve kadrna yonelik her tUrlti giddet 5ikayetleri igin etkili,
gUvenilir, gizlilik ilkesine uygun, bagvuranrn beyantntn esas altndrIr bir baSvuru mekanizmast

olu5turulmasr igin galrgrr.

d) Birimlerin galr5malarrnrn geligtirilmesi, deneyim ve bilgi aktartmtntn saflanmasr igin di.izenli

toplantrlar yapar.

e) Birimi bulunmayan oda bolgelerinde odalara ya da Merkez Konseyine yaptlan bagvurularda Birim

olarak gorev yapabilir.

f) . Bu ycinerge kapsamrndaki olaylardan haberdar olmast halinde kendilifiinden harekete gegerek,

ilgili bolgede Birim var ise Birim tarafrndan yok ise bizzat inceleme yUri.itmek tizere ilgililer ile ileti5im

kurar, Kurul, birim gibi gorev yaptrir durumlarda birimlerin inceleme yontemini uygular. Bu halde

Birimlerin galrgmalarrnda Oda Yonetim Kurulu'na verilen gorevler TTB Merkez Konseyine verilmiS

sayil r r,

6. BiRiMLER|T rUnUIUSU

Tabip Odasr Ydnetim Kurullarr tarafrndan, Cinsel $iddeti Onleme ve Toplumsal Cinsiyet ESitlifiini

Destekleme Birimi kurulur. Birimde travma alantnda deneyimli bir kadrn psikiyatristin yanl slra,

tekrarlayan travmaya yol agmayacak gdri.i5me teknikleri konusunda deneyim sahibi olan bir kadrn

hekim, kadrn hekimlik komisyonundan en az bir ve Yonetim Kurulundan en az bir kadtn tiyenin yer

almasr tegvik edilir, gozetilir.

Birim, Odalarrn liye saytstve gcirev alacak goniillti hekim sayrsrdikkate altnarak en az [ig, en fazla yedi

iiyeden olu5ur. Birimin gorev s[iresi 2 yrldrr. 2 yrhn sonunda birimin bilgi ve deneyiminin stirekliliIini

sailamak igin i.ig iiyeli birimlerde en azbir,5 tiyeli birimlerde en az2 ve 7 i.iyeli birimlerde en az 3

riyenin birimdeki gorevine devam etmesi amaglantr ve bu dofrultuda gaba sarf edilir'



7. BiRiMiN isrryis yorurrvi
a)Cinselgiddete maruz kaldrgrnrveya tanrk olduIunu drigrinen ki5iler,TiJrkTabipleri Birlifine, Kurula,
Birime ya da Yonetim Kuruluna bagvurabilir, Birim, gcirev alantna giren olaylardan haberdar olmasr

halinde ve Ti.irk Tabipleri Birlifi ile Oda Yonetim Kurulunun bildirdiii hallerde bagvuru olmaksrzrn,
harekete geCer.

b)Tabip Odasr kurul, komisyon ya da btirolarrna ba5vuru yaprlmasr halinde, bagvurucu Birim hakkrnda
bilgilendirilir ve birime yonlendirilir.

c) Birim tarafrndan her bagvuru igin ayrr kayrt agrlrr, bir kayrt numarasr verilir ve takip eden iglemler bu
kayrt numarasr kullanrlarak gergeklegtirilir. Kayrt formu bagvurucunun adrnr ve soyadrnr, ba5vuru
tarihini, konusunu ve bagvurucunun taleplerini igerir. Kayrt formuna eklenecek difier bilgiler
bagvurucunun onayrna tabidir,

d) Bagvuruya konu olayrn taraflarrndan herhangi biri ile birim i.iyelerinden herhangi birinin akademik,
idari veya cjzel bir iligkide olmasr durumunda, soz konusu birim [iyesi bagvuru sUrecine dahil edilmez.

Soz konusu iligkinin sonradan ofrenilmesi veya fark edilmesi durumunda da birim iiyesi bagvuru ile

ilgili si.iregten ayrrlrr.

e) Birime dofirudan veya yonlendirmeyoluyla ula5an bagvurularda, Birim tarafrndan belirlenen en az

iki Liye, var ise Oda hukuk bi.irosundan bir avukat bagvurucu ile yUz yilze goriigi.ir. Bagvurucuyu dinler,
ihtiyag ve taleplerini ofrenir, haklarryla ilgili bilgilendirme yapar. Bagvurucuyu hukuki ve difer 9oz0m
segenekleri, bu segeneklerde izlenen sUregler, bu segeneklerin her birinin yaratabilecefli riskler ve

alrnmasr gereken onlemler konusunda bilgilendirir.

f) Bagvurucunun, gikayet konusuyla ilgili yagadrklarrnr, her agamada yeniden anlatmak zorunda

kalarak ikincil mafiduriyet yaSamamasr igin (bagvurucunun onayrnr olarak ses kaydtntn altnmast, online
gori.igme kaydrnrn alrnmasr, bir avukatrn ilk gorirgmeye katrlmasr gibi) gerekli dtlzenlemeleri yapar,

onlemleri alrr. Gortigme srrasrnda ma[duriyeti artrracak sorgulaytct ve suglaytct soz, davranl$, tavtr ve

imalardan kagrnrlrr.

g) ilk goriigme sonrasrnda birim iiyeleri ve varsa gori.i5meye katrlan avukat taraftndan, daha sonraki

a5amalarda ba5vurucunun beyan ve agrklamalarrna yeniden bagvurmayrgerekli krlmayacak Sekilde ve

ozenle yazrlr bir gdrt.igme kaydr olu5turulur,

h) Ba5vurucunun talep ve ihtiyaglarr ile birlikte dayanak, belgeler, gorri5me notlart ve tutanaklart

kapsayan bir degerlendirme raporu hazrrlanrr. Degerlendirmeye iliskin bilgi ve belgeler Birimin

deferlendirme raporu ekinde Yonetim Kuruluna iletilir.

i) Birim, bagvurucunun talep ve ihtiyaglarr do[rultusunda saflanabilecek destef i tespit eder,

raporunda bu konudaki 6nerilerine yer verir. Bu kapsamda bagvurucuyu gliglendirmeye, mesleki alanl

iyilegtirmeye yonelik onerilerde bulunulabilir. Yonetim kurulu raporu deferlendirir ve gerekli gordU[i.i

iglemleri yi.rrriti.ir. Ancak arabuluculuk yaprlmaz, taraflarr gortigtiirmek vb tutumlar bir yontem olarak

reddedilir.

r) Raporda, bagvurucunun gikayet ettifi kigi hakkrnda sorugturma agtlmast konusunda talebinin olup

olmadrgr bilgisine yer verilir. Bagvurucunun, bagvurusunun disiplin stireglerine aktartlmast konusunda

onayt olmamasr halinde; iglem baglatrlmasr igin bagvurucuya ihtiyag duyduIu zaman tanlnlr,

giiglenmesi desteklenir. Bagvurucunun 5ik6yet edilen hakkrnda sorusturma aqtlmasr talebi var ise

Ycjnetim Kurulu, Tiirk Tabipleri Birli[i Disiplin Yonetmeligi hi.iki.imleri do[rultusunda gerekli gdrdi.iIii

i5 le m le ri yi.l ri.iti.i r.



j) Birimi yaprlan bagvurularda yakrnrlan ki5iler ve olayrn ozelliklerine ili5kin yrllrk rapor hazrrlanrr.
Raporla r, kigilerin kim likleri gizli tutula rak dirzenlenir,

k) Bagvurulartn kabulLl ve ba5vurucuya destek saflanmasr igin bagvurucunun beyanr esas alrnrr.
Bagvurucudan cinsel giddet eylemlerinin varlrfrnr kanrtlamasr beklenmez.

l) Ba5vurularla ilgili tiim belgeler bir sonraki Birim i.iyeleri, yetkili kurullar ve bt.irolar drgrndaki merci ve
kigilere kapalrdrr.

m) Tabip Odalarr, bagvurucunun ihtiyag duyduIu hukuki ve sosyal destek konusunda Barolar ve bu
alanda galrgan ilgili kurulu5larla temas kurar, i5 birli[iyapar.

n) Tabip Odastnrn kendi bolgesinde birim oluqturma kogullarrnrn olmamasr, yeterli trbbi ve hukuki
desteiin saflanamayacaIr hallerde Merkez Konsey'e bildirimde bulunabilir, Merkez Konsey talebi
Eggi.idiim Kuruluna aktartr. E5gtidiim Kurulu durumun ozelligine gere bizzat birim olarak gorev
yapabilir ya da bu gorevi yerine getirebilecek bir Tabip Odasr Birimini gorevlendirebilir.

8. ODA YONETiM KURULU'NUN GOREVLERi

a) Cinsel $iddeti Onleme ve Toplumsal Cinsiyet E5itlilini Destekleme Birimi kurulusunun yaygrn

bigimde duyurulmasr, bagvuru mekanizmalannrn en hrzlr ve kolay bigimde olugturulmasr igin Oda

Yonetim Kurullarr gaba gosterir. Oda, Birime bagvuru oldu$u andan itibaren cinsel 5iddet uyguladrfr
bildirilen hekim/hekimlerden Tabip Odasr'nrn gorev aldr!r kurul, komisyon, galrgma grubu gibi
gorevlerini brrakmasrnr, Birim tarafrndan yiirUt[ilen inceleme sonuglanrncaya kadar higbir gcirev

iistlenmemesini ister.

b) Yonetim Kurulu, cinsel 5iddet iddialannrn l]sttinti kapatan, sorusturma agrlmastnt engelleyen ya da

soru$turma srireglerine mrldahale eden ilgililer hakkrnda, Tiirk Tabipleri Birlifii Disiplin Yonetmeli[i
hrlkrimleri geregince sorugturma agar.

c) Bagvurucunun onamr halinde konunun ozenle sorugturulmast konusunda gerekli ttim gabayt

gosterir. Cinsel giddet iddialarrnrn sorusturma siireglerini etkilemeye galrgan ve/veya engellemeye
galr5an kigiler hakkrnda birim gerekli iglemleriyapar.

d) Yonetim Kurulu, cinsel giddet iddialarr ile ilgili tUm slireglerde, Tabip Odasr galr5anlart, kurul,

komisyon, galrgma grubu ve biirolarrnda, taraflart ve tantklart korumak amactyla gizlilik ilkesine uygun

davranmalarr igin gerekli onlemleri altr.

e) gikayet edilen hekimin, cinsel 5iddet uyguladrftntn tespit edilmesi halinde, 6023 sayrlr Trirk

Tabipleri Birligi Kanunu ve TUrk Tabipleri Birlifi Disiplin Yonetmeligi'nin dtizenlemelerinde belirtilen
yaptrrrmlarrn yant srra ilgili hekime 2 yrl stire ile Tabip Odasr faaliyetlerinde yer almarnast onerisinde

bulunur.

9. TOPLUMSAL CiNSIYET ESiTLiGi TUTUM BELGESI

68. TfB Bi.iyrik Kongresinde kabul edilen Toplumsal Cinsiyet E5itliii Tutum



pelgesi, bu Yonergenin ayrrlmaz pargasrdrr ve Yonergenin uygulanmasrnda
torunludur.

io. vunUnrUr

$u Yonerge, TUrk Tabipleri Birligi'nin .... BriyLik Kongresinde yirrtirlilge girer.

dikkate alrnmasr

6s. ile BUvUK KoNGRES|NDE KABUL EDiLEN

foeluvsnr ciNSiyET e$irui6i TUTUM BELGESi

(arar 1- Toplumsal Cinsiyet E5itlifiiTutum Belgesine iligkin a5aflrdaki onerioybirligiyle kabul edildi,

foplumsal Cinsiyet Egitlifi Tutum Belgesi

iirk Tabipleri Birli[i ve baglr Tabip Odalarr gergevesinde toplumsal cinsiyet egitlifrine duyarlr bir
nlayrgr ortaya koymak amacrnr giJden bu belge, Ttirkiye'nin 1985'de imzalayarak taraf oldufiu Kadtna

argr Her Ti.jrlU Ayrrmcrlrflrn Onlenmesi Sozlegmesi (CEDAW), 2003 yrlrnda onaylanmastnl uygun

uldufiu insan Haklarrve Biyotrp Sozlegmesi (Oviedo Sozle5mesi),20tt yrhnda imzaladrfr Kadtna Kargt

iddet ve Aile iei Siddetin Onlenmesi ve Bunlarla Mi.icadeleye iligkin Rvrupa Konseyi Sozlegmesi

(istanbul Sozlegmesi) kararlarrnr ve TTB Hekimlik Meslek Etifii Kurallartnt temel alarak TTB'nin bi..ittin

rganlarrnrn toplumsal cinsiyet egitlifine duyarlr olarak hareket edecefiinitaahhtit eder.

baflamda TTB, toplumsal cinsiyet egitsizlifinin toplumsal ya5amrn her alantnda temel bir sorun

ufu saptamasrndan hareketle, toplumsal cinsiyet e5itlifine duyarh bir anlayrgr hayata gegirmek ve

nyesinde egitlikgi bir "iklimi" yaratmak igin agaflrdakifaaliyetleriyapmayttaahhi.it eder:

. Toplumsal cinsiyet egitlifiine iligkin farkrndahkyaratmak amactyla kendi i..iyeleri arastnda galt5malar

mak,

. Hekimlerin klinik uygulamalarrnda, bilimsel ara$trrma, toplantt ve yaytn stireglerinde toplumsal

insiyet e5itliline aykrrr soz ve ifadeler kullanmamast, tutum ve davrant5lar gostermemesi yoni.inde

rekli onlemleri almak,

Bu kapsamda hem oda yoneticilerinin, idari personelin ve galr5anlartntn, hem de toplumun

konuya ili5kin bilgilendirilmesine yonelik eEiticians, seminer, toplantr vb. etkinliklerle

rgmalarrn yaprlmastnt saglamak,

. Tabip odalarrnda kadrna yonelik giddet, cinseltacizve cinsel saldrrryla ilgili bilgilendirme, rehberlik

sorun gozme konusunda kolay ulagrlabilir bagvuru noktalart olugturmak da iginde olmak lizere

itli gereklilikleri yerine getirmek,

, Disiplin Yonetmeliklerinde kadrna yonelik giddet, cinsel taciz ve cinsel saldtrt ve toplumsal cinsiyete

ayalr yrldrrmayr (mobbing) sug olarak agrkga tantmlamak ve yonetmeliklerde gerekli defiiSiklikleri

pmaK,

Hekimlerin toplumsal cinsiyet egitlifini ihlal eden sdz, tutum ve davrantSlart gosterdiklerine ve

ldrrma (mobbing) uyguladrklarrna iligkin iddialarrn tabip odalart onur kurullartnca incelenmesini

flamak,
Tabip odalarrnda 2 yrllrk segim donemleri esas altnarak "Toplumsal cinsiyet eSitlifi eylem plant"

ligtirmek ve toplumsal cinsiyet eSitlilini izlemeye iligkin gahgmalarda bulunmak,

. TTB bi.inyesinde ve odalarda gorev alan kadrn hekimlerin orantntn arttrtlmasr igin galr5malar

riitmek ve desteklemek; bu baglamda kadln hekimlerin oda galr5malarrna kattltmtntn oni.indeki

ngelleri ortadan kaldrrmaya ve etkin katrhmlarrnt ozendirmeye ydnelik mekanizmalart oluSturmak ve

etmek,



9. Kadtn hekimlerin gahgma kogullarrnr (kreg vb. olanaklar agrsrndan) ortaya grkarmak /gdri.intir krlmak
ve defierlendirmek igin galr5malar yapmak; ozel ve toplumsal ya$amrnrn dengesini kurabilmeleri igin

destekleyici olanaklar sunmak,

10. Bu amaglan yerine getirmek i.izere igbirlifi ve eggtidUm iginde galtgacak olan Kadtn Hekimlik ve

Kadrn Sallr$r Komisyonlarrnrn kurulmasrnr saf,lamak, var olanlartn galt5ma bigimi ve iglevselliklerinin
gi.igle nd iril mesi ne yci ne I i k ga I t5ma la r ya pma k.


