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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu tarafından iki yılda bir
düzenlenen kongrelerin yedincisi 1-3 Nisan 2022 tarihlerinde Diyarbakır'da yapılacaktır.
Önceki kongrelerde “kadına yönelik şiddet”, “kadını görmeyen bilim ve sağlık
politikaları”, “kadını görmeyen aile ve sağlık politikaları”, “kadın ve savaş”, “kadın,
sağlık ve muhafazakârlık”, “kadın emeği ve sağlık” temaları 2008, 2010, 2012, 2016,
2018 ve 2020 yıllarında sırasıyla ele alınmıştır. Panellerde sağlık bilimleri ve sosyal
bilimler alanlarında çalışan kadınlar, kadın akademisyenler, kadın mücadelesi yürüten
aktivistler başta olmak üzere değerli katılımcılar tarafından çok verimli tartışmalar
yapılmıştır.
TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Diyarbakır Tabip Odası ev sahipliğinde
planlanan “VII. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi”nin başlığı “Ekolojik Kriz,
Kadın ve Kadın Sağlığı” olarak belirlenmiştir. Dünya uzun süredir ekolojik krizle
boğuşmakta, seller, yangınlar, depremler son dönemde daha çok gözlemlenmektedir.
COVID-19 pandemisi de ekolojik krizin bir veçhesi olarak karşımıza çıkmıştır. Bunların
ardında yatan en önemli etmenlerden biri insanlığın kendi eliyle ortaya çıkardığı ataerkil
kapitalizm ve onun krizleridir. Bu krizlerin ekolojik alanda can alıcı sonuçlarıyla
yüzleşmekteyiz.
Krizler toplumsal cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirmekte, derinleşen eşitsizlikler
kadınları daha çok etkilemektedir. Sadece pandeminin “evde kalma” aşamasında bile
kadınlar daha çok şiddete maruz kalmış, yoksullaşmış, bakım yükünü sırtlanmak
durumunda bırakılmıştır. COVID-19 Pandemi döneminde sağlık hizmeti sunan kadın
sağlık çalışanları üzerinde yük daha fazla artmış ve toplumsal cinsiyete duyarlı
politikalar ne yazık ki gündeme bile getirilmemiştir. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı
“Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"u bu dönemde
fırsat bilerek tartışmaya açan da aynı ataerkil sistemdir. Kadınların yaşamları gibi
sağlıkları da cinsiyet eşitsizliğinin sonuçlarından etkilenmekte, kadınlar bu süreçte daha
fazla ölmekte, daha fazla hastalanmaktadır.
Bu bağlamda patriyarka ve derinleşen ekolojik krizi multidisipliner bir yaklaşımla ele
alacağımız VII. kongremizin temasını “Ekolojik Kriz, Kadın ve Kadın Sağlığı” olarak
belirlemiş bulunmaktayız.
Sosyal bilimler ve tıp alanından konuşmacıların yer alacağı tema oturumları, sözel ve
poster bildiriler ve sosyal etkinlikler ile zenginleştireceğimiz kongremizde tüm kadınları
aramızda görmekten onur duyarız.
Kongre Düzenleme Kurulu
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KONGRE BAŞKANLARI

KONGRE SEKRETERYASI

 Şebnem Korur Fincancı
TTB Merkez Konsey Başkanı

 Deniz Nalbantoğlu

 Elif Turan
Diyarbakır Tabip Odası Başkanı

 Rezan Altındağ
 İletişim adresi: deniznalbantoglu@hotmail.com

DÜZENLEME KURULU

BİLİMSEL KURUL

 Ayşegül Ateş Tarla

 Arzu Yorgancıoğlu

 Aytül Gürbüz Tükel

 Aslı Davas

 Berfin Özdemir

 Aytül Gürbüz Tükel

 Çağla İzci

 Bediz Yılmaz

 Derya Büyükışık

 Beyza Üstün

 Ebru Yalçın

 Derya Akyol

 Evin Bahar Toy

 Ecehan Balta

 Ful Uğurhan

 Feride Aksu Tanık

 Güleda Erensoy

 Füsun Topçu

 Güleser Karakoç

 Gamze Varol

 Meltem Günbeği

 Hafize Öztürk Türkmen

 Mübetcel İlhan

 Irmak Saraç

 Rojda Gültekin

 Lale Tırtıl

 Selma Güngör

 Nilay Etiler
 Nilüfer Aykaç
 Sebahat Genç
 Şahika Yüksel

Not: Kongre programı 1 Nisan 2022
saat 12.30'da başlayarak,
3 Nisan 2022 saat 14.00'da sona
erecektir. Ayrıntılı program
2. duyuruda paylaşılacaktır.

 Şevkat Bahar Özvarış
 Yeşim Yasin
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KONGRE ANA TEMALARI
1. Ekolojik krizin nedenleri
2. Ekolojik krizin yaşama, kadın yaşamına etkileri
3. Ekolojik kriz ve pandemi, krizin sağlığa etkileri
4. Ekolojik krizin kadın sağlığına etkileri
5. Ekoloji hareketi, çözüm önerileri ve arayışlar
Kongre'ye bildiriler “Sözlü” ve “Poster” Bildiri olarak kabul edilecektir.
Bildiriler Kongre Bilimsel Değerlendirme Hakem Kurulu tarafından “Bildiri Başvuru
Kuralları”na göre değerlendirecektir.
Bildiriler kongre sekreteryasına iletilecektir.

BİLDİRİ DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Kongre Düzenleme Kurulu'nun içinden ve bilimsel değerlendirmeden sorumlu üç üyesi
ile Kongre Düzenleme Kurulu'nun kongrenin teması ile uyumlu çalışmaları olan uygun
gördüğü iki kişi ile toplamda beş kişi Bilimsel Değerlendirme Hakem Kurulu'nda
(BDHK) yer alacaktır. BDHK Bildiri Başvuru Kurallarına uygun şekilde bildirileri
değerlendirecektir. Kurallara uygun yazılmayan bildiriler, yazar/yazarlara yeniden
düzenlenmesi için geri gönderilecektir. Değerlendirme sonucu, reddedilen veya
düzeltme istenen bildirilerin sonuçları yazar/yazarlara yeniden gönderilecek ve Kongre
Bilimsel Programında ilan edilecektir.
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ÖZGÜN ARAŞTIRMA BİLDİRİLERİ İÇİN BAŞVURU KURALLARI
 Bildiriler en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır.
 Bildiri metni resim, tablo, grafik içermemelidir.
 Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun

olmalıdır:
 Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini

yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
 Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli, çalışmanın

önemi ve amacı net bir şekilde belirtmelidir.
 Gereç ve Yöntem: Araştırmanın tipi, yeri, zamanı, evreni, örneklemi, etik kurul

onayı durumu, varsa finansman, veri toplama yöntemi, değişkenleri, verilerin
analizi, kullanılan istatistik testler belirtilmelidir.
 Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulmalıdır.
 Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı

çıkarımlar, öneriler yer almalıdır.
 Kaynaklar: APA stiline uygun olarak yazılmalıdır.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/
 Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır.
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DERLEME TÜRÜ BİLDİRİLER İÇİN BAŞVURU KURALLARI
 Bildiriler en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır
 Derleme hazırlayan sorumlu yazara ait, konuyla ilgili biri ilk isim olmak üzere en az

iki bilimsel makale olmalıdır
 Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun

olmalıdır:
 Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini

yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
 Giriş ve Amaç: Çalışmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli ve derlemenin

yazılma amacı net bir şekilde belirtmelidir.
 Gövde Metin: Güncel bilimsel bilgiler ışığında konunun önemi ve özelliği

anlatılmalıdır.
 Sonuç: Derlemenin mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı çıkarımlar ve öneriler

yer almalıdır.
 Kaynaklar: APA stiline uygun olarak yazılmalıdır. https://apastyle.apa.org/style-

grammar-guidelines/references/examples/
 Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır.
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GÖRGÜL BİLDİRİLER İÇİN BAŞVURU KURALLARI
 Bildiriler en az 250, en fazla 600 kelimeden oluşmalıdır.
 Bildiri metni resim, tablo, grafik içermemelidir.
 Bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalı ve her bölüm belirtilen kriterlere uygun

olmalıdır:
 Başlık: Büyük harflerle yazılmalı, kısa ve öz olmalı, çalışmanın içeriğini

yansıtmalı, çalışmayı tanımlama ve genelleme açısından uygun olmalıdır.
 Giriş ve Amaç: Araştırmanın konusu hakkında kısaca bilgi verilmeli,

çalışmanın önemi, amacı ve kuramsal dayanakları, sorunsalı ve araştırma alanı
net bir şekilde belirtmelidir.
 Gereç ve Yöntem: Çalışmanın kuramsal tabanı, sorunsalı ve araştırma alanı

belirtilmeli, yöntemi açıklanmalıdır.
 Bulgular: Çalışmanın bulgularının açık ve net şekilde okuyucuya sunulmalı,

metnin iç bütünlüğü ve kurgusu sağlamalı ve makalenin iç bütünlüğü ile
uyumlu olmalıdır. Varsa sayısal verilerin analizi anlaşılır ve yönteme uygun
analiz edilmelidir.
 Sonuç: Çalışmanın önemli sonuçları, mevcut bilgiye katkısı ve buna dayalı

çıkarımlar, öneriler yer almalıdır. Makalenin içeriği ile tutarlılık sağlamalıdır.
 Kaynaklar: APA stiline uygun olarak yazılmalıdır.

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/
 Anahtar kelimeler: En az 3, en fazla 5 kelime olmalıdır.

. .
EKOLOJIK KRIZ
KADIN -VE KADIN SAGLIGI

POSTER BİLDİRİLER
 Posterler 70 X100 cm boyutlarında dikey olarak hazırlanmalıdır.
 Posterin başlığı; özetteki ile aynı olmak zorundadır.
 Poster başlığı büyük harflerle yazılmalıdır.
 Posterdeki yazılar 1m uzaktan rahatlıkla görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
 Başlıktan sonraki satıra yazarlar, çalıştıkları yer ve il yazılmalıdır.
 Posterden sorumlu yazarın iletişim adresi açık olarak yer almalıdır.
 Poster, çalışmanın amacı, gereç yöntem, bulgular ve sonuç ve kaynaklar ilkesine

göre hazırlanmalıdır.
 Posterlerin tümü kongre boyunca asılı kalacaktır.

SÖZLÜ BİLDİRİLER
 Kabul edilen sözlü bildirilerin sunumu Kongre Bilimsel Programında belirtilen

salon, tarih ve saatte gerçekleştirilecektir. Sunumun süresi 7 dakika sunum, 3
dakika tartışma olacak şekilde toplamda 10 dakikadır.
 Sunum için en fazla 10 slayt hazırlanması önerilir.

