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Değerli Meslektaşımız, 

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ile Antalya Tabip Odası 

tarafından düzenlenmiş olan ve 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da 

gerçekleştirilen “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı"na ilişkin Sonuç Raporu ekte 

bilgilerinize sunulmuştur. 

Çalıştaya katılarak bilgi ve deneyimlerinizi paylaştığınız için teşekkür eder, kadın 

hekimlerin yaşadıkları sorunların birlikte ve dayanışma içinde çözümlenmesi 

konusundaki verimli çalışmalara desteğinizin sürmesini dileriz. 

Saygılarımızla, 

Dr. Hafize Öztürk Türkmen 

Çalıştay Düzenleme Komitesi adına 

 

TTB “KADIN HEKİM OLMAK ÇALIŞTAYI” SONUÇ RAPORU  

Temel amacı insanların hastalıktan korunması, hastalıklarının tedavi edilmesi, hastalıktan 

kaynaklı acı ve ıstırabının en aza indirilmesi, yaşam süresinin uzatılması ve nitelikli yaşam 

sürmesi olan hekimlik mesleğini uygulamak, günümüzde giderek daha büyük güçlüklerle 

karşılaşmaktadır. Tıbbi bilgi birikimi ve gelişmiş teknoloji kullanımına koşut olarak tanı ve 

tedavi olanaklarının artması, sağlık hizmetlerinde maliyetin yükselmesi, uzayan yaşam 

sürelerinin de etkisiyle sağlık hizmetlerine gereksinimin büyük boyutlara ulaşması, piyasacı 

neoliberal sağlık politikalarının sonucu kışkırtılmış hasta taleplerinin yoğunlaşması gibi 

etkenler, başta hekime yönelik şiddet ve hekim emeğinin değersizleştirilmesi olmak üzere pek 

çok sorunu gündeme getirmektedir.  

Mesleğimizin sürdürülmesi konusunda tüm meslektaşlarımızı ilgilendiren bu zorluklar yanı 

sıra, kadın hekim olmaktan kaynaklı sorunlar ayrı bir sorun alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Büyük ölçüde geleneksel kültürel kalıplardan, tıbbın yapısından ve eğitimde fırsat 

eşitsizliğinden beslenen söz konusu sorunlar, özellikle uzmanlık alan tercihlerinde, mesleki-

akademik yükseltmelerde, işe alınış süreçlerinde ve karar mekanizmalarında yer alış 

dinamiklerinde görünür hale gelmektedir. Tıbbın erkek egemen bir disiplin olmasının 

göstergelerinden biri olan bu tablo, kadın hekimler açısından ayrımcılık içermektedir ve 

önlenebilir eşitsizlik anlamına gelmektedir. Öte yandan hekimlik ve sağlık ortamında sayısal 

ve niteliksel açıdan kadın emeğinin yoğun olması gerçeği, sorunun taşıdığı önemi yeterince 

gözler önüne getirmektedir. 

Kuruluş amacına ve işlevine uygun olarak kadın hekimlik ve kadın sağlığı konularında 

çalışmalarını sürdüren Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu;9 Eylül 

2018 tarihli toplantısında, farklı uzmanlık ve çalışma alanlarından kadın hekimlerin sıklıkla 

gündeme getirdikleri kadın hekim olmaktan kaynaklı sorunları değerlendirmek ve çözüm 



2 
 

önerileri geliştirmek üzere bir çalıştay yapma kararı almıştır. Çalıştay öncesi, kadın 

komisyonlarının aktif çalışma yürüttüğü tabip odalarında “kadın hekim olmak” temalı 

forumlar düzenlenerek yerellerde konuya ilişkin kadın hekim farkındalığının ve katılımının 

yaygınlaştırılması planlanmıştır. Bu plan çerçevesinde; ilgili odaların Kadın Hekimlik ve Kadın 

Sağlığı Komisyonları tarafından 6 Ekim 2018’de Antalya’da, 26 Kasım 2018’de Eskişehir’de, 

13 Aralık 2018’de İzmir’de, 5 Şubat 2019’da Ankara’da, 7 Şubat 2019’da İstanbul’da 

yapılan geniş katılımlı forumlarda, tıbbın farklı alanlarından kadın hekimler, meslek 

yaşamlarında kadın hekim olarak karşılaştıkları sorunları paylaşmışlar ve sorunların çözümüne 

yönelik öneriler getirerek ortak sözlerini üretmişlerdir. Forumlarda elde edilen deneyimler, 

yapılacak çalıştayın formatının belirlenmesinde de etkili olmuş; uzmanlık derneklerinden ve 

farklı çalışma alanlarından kadın temsilcilerin katılımıyla 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde 

Antalya’da yapılması planlanan “Kadın Hekim Olmak Çalıştayı”nın, deneyim paylaşımı, 

interaktif tartışma ve çözüm stratejileri geliştirme formatında gerçekleştirilmesi 

kararlaştırılmıştır.  

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu ve Antalya Tabip Odası 

işbirliğinde düzenlenen çalıştay, belirlendiği gibi 9-10 Şubat 2019 tarihlerinde Konyaaltı 

Öğretmenevi’nde gerçekleştirilmiştir. Uzmanlık dernekleri ve tabip odaları temsilcileri yanı 

sıra Türk Eczacılar Birliği ve Türk Diş Hekimleri Birliği temsilcilerinin de katılımıyla yapılan 

iki günlük çalıştayda, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden ve sağlık uğraşlarında süregelen erkek 

egemen yapıdan kaynaklanan sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırılmıştır. 

Çalıştayın ilk gününde, açılış konuşmalarının ve Dr. Hafize Öztürk Türkmen tarafından 

gerçekleştirilen “Tarihin Dikenli Yollarında Kadın Hekim Olmak” başlıklı konferansın 

ardından çalışma grupları oluşturulmuştur. Program çerçevesinde büyük ölçüde deneyim ve 

tanıklıkların aktarımına dayanan tartışmalar, farklı uzmanlık ve uğraş alanlarından yaklaşık 60 

kadın katılımcı tarafından sekiz çalışma grubunda yürütülmüştür. 

İkinci gün programı, Bergama’da siyanürlü altın madeni işletilmesine karşı yürütülen 

direnişi konu edinen belgesel film gösterimi ve yönetmen Petra Holzer Özgüven’in söyleşisi ile 

başlamıştır. Daha sonra grup raportörleri tarafından yapılan sunumlarda ise, sekiz çalışma 

grubunun raporları paylaşılmış ve çalıştayın tüm katılımcılarından gelen katkılarla 

zenginleştirilerek tartışılmıştır. 

 

Çalışma grupları  

Çalıştay programı çerçevesinde, kadın hekimler uzmanlık dallarına ve çalışma alanlarına 

göre aşağıdaki sekiz grupta tartışmalarını yürütmüşler ve raporlaştırmışlardır; 

 

1. Dahili tıp alanlarında kadın hekim olmak 

2. Cerrahi tıp alanlarında kadın hekim olmak 

3. Temel tıp ve laboratuar alanlarında kadın hekim olmak 

4. Psikiyatri ve Adli Tıp alanlarında kadın hekim olmak 

5. Halk Sağlığı ve Birinci basamak sağlık hizmetlerinde kadın hekim olmak 

6. Akademide kadın hekim olmak 

7. Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri ve sendikalarda kadın hekim olmak 
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8. Kadın ve LGBTİQ tıp öğrencisi olmak 

 

Kişisel mesleki deneyim ya da tanıklıkların paylaşımına ve interaktif tartışmaya dayanan 

çalışma gruplarında verimliliği arttırmak, sunum ve raporlaştırmayı kolaylaştırmak amacıyla 

ortak bir format kullanılmıştır. Kullanılan formatta şu ana başlıklar yer almaktadır; 

 

 Kadın hekimlerin karşılaştığı temel sorunlar  

 Deneyimler ve tanıklıklar 

 Çözüm önerileri 

 Meslek örgütünden (TTB ve tabip odaları) beklentiler 

Kadın hekimlerin karşılaştıkları temel sorunlar 

1. Toplumsal cinsiyet kimliğinden kaynaklı rollerin uzmanlık alanı seçimlerinde, 

akademik yaşamda, meslek örgütü ve uzmanlık derneklerinin çalışmalarına katılımda, 

eğitim süreçlerinde ve çalışma ortamında etkili olması  

2. Kadın cinsiyetine özgü dış görünüş, davranış ve alışkanlıkların baskı altına alınması, 

görünmez kılınması, cinsiyetsizleşme ve erilleşme yönünde dönüşüme uğratılması 

3. Kadın hekimlerin bilimsel ve mesleki yeterliliğinin, tıbbi beceri, yönetsel deneyim ve 

liyakatlarının erkek meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından sorgulanması, bu 

sorgulamanın kadın hekimlerin kendi kendilerini sorgulamalarına ve geri adım 

atmalarına yol açacak boyutlara ulaşarak yıldırmaya varan sonuçlara neden olması  

4. Farklı uzmanlık dallarında, çalışma ortamlarında, meslek örgütlerinde ve uzmanlık 

derneklerinde statü elde edilmesinde liyakatın esas alınmaması, kadın hekimlerin erkek 

meslektaşlarıyla aynı konuma gelebilmek için yaşamlarıyla ilgili kimi özerk 

seçimlerinden vazgeçmek, kendilerini kanıtlamak ve daha fazla çaba göstermek 

zorunda bırakılması 

5. Erkek meslektaşlarıyla aynı konumda olmalarına ve aynı işi yapmalarına karşın 

yöneticiler, erkek meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından emeklerinin değersiz 

görülmesi, görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması 

6. Bütün sağlık kurumlarında ve meslek örgütlerinde kadın hekimlerin yönetici konuma 

(dekan, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, başhekim, sağlık kurumu başkanı,  

meslek örgütü ya da uzmanlık derneği başkanı, genel sekreter vb) gelmelerinin “cam 

tavan” uygulamasıyla engellenmesi, atama ve seçimlerde politik kimlik, etnik köken, 

akademik konum, sosyal statü, bekar ve çocuksuz olmak gibi niteliklerin etkili olması, 

karar verici konumlarda görev aldıklarında ise baskı, sindirme, etiketleme, yıldırma gibi 

yöntemlerle etkisizleştirilmesi 

7. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve erkek egemenliğine dayalı kültürel kalıplar ve tıptaki 

eril yapının meslektaşlar arası ilişkilerde kullanılan dile yansıması olarak çalışma 

ortamında kadınları ve farklı cinsel yönelimleri aşağılayıcı, eril, heteroseksist, 

homofobik dilin egemenliğini sürdürmesi ve bunun olağan karşılanması 

8. Kadın hekimlerin, mesleğin olmazsa olmaz gereklerinden biri olan sürekli eğitim ve 

mesleki gelişim uygulamalarından, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerden, 

bilimsel araştırma projelerinden uzakta tutulması, olanaklardan yararlanma bakımından 
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eşitsizlikçi ve ayrımcı uygulamalarla karşılaşılması ya da katılımlarını destekleyici 

mekanizmaların oluşturulmaması 

9. Tıpta egemen eril kültür ve dilin bir sonucu olarak, uzun eğitim ve çalışma süreleri, sık 

nöbetler gibi mesleki görevler nedeniyle bütün hekimlerin sosyal varlığını 

sürdürmesinin vazgeçilmez bileşeni olan sosyal ağlardan kadın hekimlerin dışlanması 

10. Hekime ve kadına yönelik şiddetin giderek arttığı iklimde, kadın hekimlerin her iki 

şiddet türünün daha kolay hedefi haline getirilmesi, çalışma ortamlarının kadın hekimler 

için cinsel saldırı, fiziksel ve psikolojik şiddet de içinde olmak üzere bütün şiddet 

olayları açısından riskli ortamlara dönüşmesi 

11. Kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önlemeye ilişkin taraf olunan uluslararası 

sözleşmelere ve ulusal yasal düzenlemelere karşın, sağlık kuruluşlarında, tıp 

fakültelerinde, meslek örgütlerinde ve uzmanlık derneklerinde yeterli ve işlevsel 

kurumsal düzenlemelerin oluşturulmaması nedeniyle kadın hekimlere, LGBTİQ’lere ve 

sağlık çalışanlarına uygulanan başta cinsel taciz ve saldırı olmak üzere tüm şiddet 

olaylarında başvuru, soruşturma ve cezalandırma süreçlerinin işletilememesi, cinsel, 

sözel ve fiziksel tacizlerin olağanlaştırılması 

12. Çalışma ortamlarında kadınların özlük haklarıyla ilgili yasaların yeterince 

uygulanmaması ya da yöneticilerin keyfi kararları doğrultusunda uygulanması   

13. Hekimlik uygulamalarında ve sağlık hizmetlerinde kadın çalışanların sayısal 

yoğunluğuna karşın sağlık kuruluşlarının ve çalışma ortamlarının kadını görmeyen, 

kadın hekimlerin gereksinimlerine yanıt vermeyen fiziksel mekanlar olarak inşa 

edilmesi 

14. Mesleki uygulamalar, akademik yaşam,, meslek örgütleri ve uzmanlık derneklerinde 

görev alma süreçlerinde karşılaşılan ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklanan  

sorunların saptanmasına ve çözüm yollarına yönelik bilimsel araştırmaların olmaması  

Deneyimler ve tanıklıklar 

“Toplumsal cinsiyet kimliğinden kaynaklı rollerin uzmanlık alanı seçimlerinde, akademik 

yaşamda, meslek örgütü ve uzmanlık derneklerinin çalışmalarına katılımda, eğitim 

süreçlerinde ve çalışma ortamında etkili olması” 

 Toplumsal cinsiyet rollerinin bir yansıması olarak, angarya işler kadın hekimlere daha kolay 

yükleniyor. 

 Bölümde çay servisi yapmak, pasta kesmek, ortalığı toplamak kadınların işi. 

 Aile bireylerinin bütün sağlık sorunlarında hem karar verici olmak, hem lojistik destek 

sağlamak, hem de tüm ayak işlerini yapmak kadın hekimlere düşüyor. 

 Cerrahi branşlar zaten erkek egemen branşlar, ama dahili branşlarda bile asistanların erkek 

olması beklentisi yaygın. 

 Başhekimlik görevim sırasında bana “Başhekim Bey” olarak hitap edildi. 

 Zorunlu hizmet döneminde muayenehane açmak istediğimde, Sağlık Müdürlüğü hekim 

olan eşimden  “eşimin çalışmaya manisi yoktur” yazısıyla onay vermesini istemişti. 

 Birinci basamakta çalışırken, bir arkadaşımın eşi tek başına nöbete gitmesine izin 

vermediğinden eşinin uygun olduğu zamana göre nöbetini planlardık.  
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 Acilde çalışırken benimle ilgili şikayetlerini kadın olan başhekime değil, benimle aynı 

pozisyonda çalışan erkek arkadaşıma bildirirlerdi. 

 Uzmanlık alanları toplumsal cinsiyet rollerine göre seçiliyor; kadın çocuk bakımı ve evden 

sorumlu olduğu için görece daha “rahat”  bölümleri tercih ediyor. 

 Çocuğum evde hastayken işe gidip poliklinik yaptığımda, görevim olanı yapmıyormuş, 

çocuğuma bakmıyormuş gibi hisseder, suçluluk duyardım. 

 Kıdemli öğretim üyeleri kadın bile olsa, kadın akademisyenlerin yaşadıkları zorlukları 

görmezden geliyor. 

 Cerrahi branş seçen hekimlerin hayatının büyük bir bölümü klinikte geçse de, erkek cerrahlar 

çoğunlukla dahili veya temel tıp bilimleri seçen hemcinslerine göre daha erken yaşta 

evlenmekte, çocuk sahibi olmakta ve kendilerinden beklenen sosyal rolleri meslekleriyle 

birlikte sürdürebilmektedirler. Buna karşılık aynı erkek cerrahlar, kadın meslektaşlarının 

meslek olarak cerrahiyi seçmiş olmalarının yanı sıra bir kadın ve toplumun bir bireyi olarak 

biyolojik/fizyolojik/sosyal ihtiyaçlarının olduğunu yaygın olarak göz ardı etmektedir. Kadın 

cerrahların evlilik, gebelik gibi kararları kolayca sorgulanabilmektedir. 

 Kadın cerrahların evlenip çocuk sahibi olmalarının iyi cerrah olmalarına engel olduğu, erkek 

cerrahlar arasında yaygın bir görüştür. Kadınların evlilik, gebelik, doğum sonrası izin 

gereksinimleri ve değişen yaşam koşullarına uyum süreçleri kliniğin işleyişini bozan bir 

durum olarak görülmekte, ilgili yasal düzenlemelere karşın bu görüş kadına açıkça 

hissettirilmektedir.  

 Pek çok uzmanlık alanında, klinik işleyiş ve beden denetim politikalarının da etkisiyle kadın 

asistanların gebelik kararlarına müdahale edilebilmektedir. 

“Kadın cinsiyetine özgü dış görünüş, davranış ve alışkanlıkların baskı altına alınması, 

görünmez kılınması, cinsiyetsizleşme ve erilleşme yönünde dönüşüme uğratılması” 

 Kadınların toplumsal olarak alışılagelmiş giyim, makyaj ve öz bakımla ilgili alışkanlıkları, 

özellikle erkek egemen cerrahi branşlarda hoş karşılanmamakta, iş tanımıyla çelişen bir 

durum olarak görülmekte ve cinsiyetçi esprilerle alay konusu edilmektedir. Böylece kadınlar 

ya ötekileştirilmekte ya da cinsiyetsiz veya erkeksi giyim kuşam alışkanlıkları benimsemeye 

itilmektedir.  

 Kadın hekimler kılık kıyafetine, etek boyuna, makyajına hep dikkat etmek zorunda kalıyor. 

 Tıp ve uzmanlık eğitiminde öğrenciler sıklıkla “Cerrahi branş seçmeyin güzelliğinize yazık 

etmeyin, sözlü sınavlarında etek giyinin daha yüksek puan alırsınız.” gibi ifadelerle karşılaşıyor. 

 Bölümdeki odama dolap istediğimde “makyaj malzemelerini mi koyacaksın?” diyerek 

cinsiyetçi bir ifadeyle alay edilmişti. Buna karşılık, erkek meslektaşlar dolap istediğinde traş 

malzemesi için mi olduğu sorulmuyor.  

 Hekimlik yemininde yer alan cinsiyete dayalı ayrımcılık yapmama ilkesinin, kadın hekim 

tarafından cinsiyetsizleşme olarak algılanmasına ve içselleştirilmesine katkıda bulunan eril 

tıbbi ortam, kadınlık özelliklerinin budanmasına ve erkekleşmeye yönelten etkenlerden 

biridir. 
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 Erkeklerin sayıca fazla olduğu branşlarda çalışan kadın hekimler, eril dil, tehdit, yaptırım 

içermeyen emirleri yardımcı personel tarafından dikkate alınmadığında, verdikleri emirlerin 

yerine getirilmesi için erkek gibi davranmak ve eril dil kullanmak zorunda kalıyorlar. 

“Kadın hekimlerin bilimsel ve mesleki yeterliliğinin, tıbbi beceri, yönetsel deneyim ve 

liyakatlarının erkek meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından sorgulanması, bu 

sorgulamanın kadın hekimlerin kendi kendilerini sorgulamalarına ve geri adım atmalarına yol 

açacak boyutlara ulaşarak yıldırmaya varan sonuçlara neden olması” 

 Bilgi yalnızca erkeklerin tekelindeymiş gibi tutumlarla karşılaşılıyor, kadın hekimlerin 

yazdığı raporların bilimsel içeriği daha fazla ve daha kolay sorgulanıyor. 

 Tıp alanında “cerrah” kavramı toplumsal cinsiyet olarak “erkek” ile özdeşleştirildiğinden 

kadın cerrahlar uzman olsalar bile, cerrahi konusunda ‘yetenekli’ ve ‘yeterli’ olduklarını 

yeni çalışmaya başladıkları kurumlarda birlikte çalıştıkları başka branştan meslektaşlarına, 

sağlık ve sağlık dışı yardımcı personele ispat etme baskısı altında hissetmektedirler. Örneğin, 

ameliyatın beklenenden uzun sürmesi veya ameliyat sırasında cerrah meslektaşından yardım 

isteme gibi durumlar zaman zaman “tüm cerrahların” başına gelse de, erkek hekimlerde bu 

durum daha çok o vakanın özel olarak zor olduğuna, kadınlarda ise daha çok cerrahın 

yetersizliğine bağlanmaktadır. Bu ön kabulün farkında olarak çalışmak, birçok kadın 

cerrahın, cerrahi operasyon sırasında kendini daha fazla stres altında hissetmesine neden 

olmakta ve hatta cerrahi girişim sırasında aldığı kararları ve kullandığı inisiyatifleri olumsuz 

yönde etkilemektedir. Cerrahi beceri, yapılan ameliyat sayısı arttıkça, sorunlarla 

karşılaşıldıkça ve cerrahi sonrası sonuçlar uzun dönemde izlendikçe mükemmelleşir. Kadın 

cerrahın ameliyat sırasında karşılaştığı problemleri cinsiyetinin işe uygun olmaması ile 

açıklayan yaklaşımlarla birçok kadın cerrah, cerrahi pratikten uzaklaşmakta ve daha atıl 

görevleri tercih etmektedirler.  

 British Medical Journal dergisinde Ekim 2017’de yayınlanan bir makalede (BMJ 2017; 359: 

j4366) kadın ve erkek cerrahların elektif şartlarda ameliyat ettikleri hastalar postoperatif 

morbidite, taburculuk sonrası rehospitalizasyon ve bir aylık mortalite oranları açısından 

karşılaştırılmıştır. Post op morbidite ve rehospitalizasyon açısından erkek ve kadın cerrahlar 

arasında bir fark görülmemekle birlikte, kadın cerrahlar tarafından ameliyat edilen 

hastaların post op bir aylık mortalite oranlarının erkek cerrahlar tarafından ameliyat edilen 

hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düşük olduğu görülmüş. Sonuçlar 

şu şekilde yorumlanmıştır: Cerrahi sonrası problem çıkma ihtimali her iki grupta da 

benzerdir. Dolayısıyla cerrahi becerileri öğrenme ve uygulama açısından iki cinsiyet 

açısından fark bulunmamaktadır. Ameliyat sonrası bir aylık dönemde kadın cerrahların 

ameliyat ettiği hastaların daha az ex olması; kadın cerrahların hastaların post op bakımında 

ortaya çıkan problemlerin daha erken farkına varıp müdahale etmeleri, dolayısıyla 

hastalarını daha titiz bir şekilde takip etmeleri ilişkilendirilmiştir. Kadın hekimler, 

çalıştıkları kurumlarda cerrahi tıp branşlarına uygun olup olmadıkları, yetenekleri ve 

yeterlilikleri ile ilgili önyargılı davranışlara maruz kalsalar da istatistikler bu önyargıların 

geçersizliğini objektif olarak ortaya koymaktadır.  

“Farklı uzmanlık dallarında, çalışma ortamlarında, meslek örgütlerinde ve uzmanlık 

derneklerinde statü elde edilmesinde liyakatın esas alınmaması, kadın hekimlerin erkek 
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meslektaşlarıyla aynı konuma gelebilmek için yaşamlarıyla ilgili kimi özerk seçimlerinden 

vazgeçmek, kendilerini kanıtlamak ve daha fazla çaba göstermek zorunda bırakılması” 

 Çocukların bakımı ve sorumluluğu hep bende olduğundan, tabip odası yönetimine çocuklar 

büyüyünce girebildim. 

 Kadın hekimler asistanlık döneminde çocuk büyüttüğü için akademik unvanları erkek 

akademisyenlere göre daha geç alabiliyor. 

 Aynı akademik kadroya bir kadın ve bir erkek akademisyen başvurduğunda, kadının ev ve 

aile sorumlulukları engel olarak görülüp, erkek öğretim üyesi tercih ediliyor. 

 Patoloji ihtisası yapmayı çok istiyordum, hatta iki yıl bir asistan gibi üniversitede çalıştım, 

ancak başka bir ilde enfeksiyon hastalıkları ihtisası kazanan eşimin ihtisasa başlaması ve 

askere gitmek zorunda kalmaması için ihtisas yapmaktan vazgeçmek zorunda kaldım. 

“Erkek meslektaşlarıyla aynı konumda olmalarına ve aynı işi yapmalarına karşın yöneticiler, 

erkek meslektaşları ve sağlık çalışanları tarafından emeklerinin değersiz görülmesi, görüş ve 

önerilerinin dikkate alınmaması” 

 Temel tıp ve laboratuar alanlarında yöneticilerin gözünde erkek meslektaşlarla eşit olarak 

algılanmıyoruz; mesleki bilgi ve danışmanlık için erkek meslektaşlar tercih ediliyor. Aynı 

şekilde yardımcı personelin gözünde de erkekler kadar yetkin görünmüyoruz. Sonuç olarak 

mesleki temas noktalarında ikinci planda kalıyoruz.  

 Birinci basamakta genç bir kadın hekimken, yaşlı bir erkek hekimle birlikte çalışıyorduk. 

Hastalar hiçbir reçetemi beğenmezlerdi. Erkek hekim çokça kortizon yazardı ve ondan iyisi 

yoktu. 

 Hiyerarşik sistemde kıdem karşılığını alamama önemli bir sorundur. Cerrahi branş 

asistanlıklarında kıdem yükseldikçe hekimin branşıyla ilgili daha fazla ve daha özgürce 

karar alması, inisiyatif kullanması, daha yoğun şekilde ve tercih ettiği/ilgi duyduğu 

ameliyatlara katılma olanağı sağlanması asistanlık eğitiminin ve pratiğinin bir parçasıdır. 

Bu durum, aldığı kararlar ile birlikte daha kıdemsiz olarak çalışan hekimlere emir verme, iş 

bölümüne karar verme gibi yönetici görevleri de üstlenmesini beraberinde getirir. Cerrahi 

branşlarda eğitim alan, hatta uzman olarak çalışan kadınlar ameliyatlara dahil edilme 

konusunda eş kıdemli erkek meslektaşlarına göre dezavantaj yaşamakta, bazı ekipler kadın 

asistanın potansiyel fiziksel yetersizlikleri veya çalışma tarzındaki uyumsuzlukları öne 

sürerek kadınları ekiplerine kabul etmemektedirler. Bu durum asistanların branş içi alt 

gruplarda (onkoloji, vasküler, vb. ) rotasyonların sıra ve süresiyle ilgili yönetmelik 

düzenlemelerinin olmaması ile de ilişkili olup, kadın hekimin eşit eğitim ve gelişim 

hakkının elinden alınması sonucunu doğurmaktadır.   

 Kıdemli hekimin birlikte çalıştığı kıdemsiz hekimlere emir verme, onların iş bölümüne 

karar verme gibi işin doğası gereği erki temsil eden kararlar alması, görev tanımı içinde yer 

almakla birlikte, bu durum, hem daha kıdemli hem daha kıdemsiz erkek hekimler tarafından 

nahoş karşılanmakta; verilen emirleri yok saymaktan ilgili kişiye düşmanca duygular 

geliştirmeye kadar geniş bir yelpazeye yayılan reaksiyonlara neden olmaktadır. Kadın 

hekimden, kıdemli hekim olarak yöneticilik yaparken bile “ben yöneticiyim/ kıdemliyim” 

demeden, sessizce bu işi yapması beklenmektedir.  
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“Bütün sağlık kurumlarında ve meslek örgütlerinde kadın hekimlerin yönetici konuma (dekan, 

bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, başhekim, sağlık kurumu başkanı,  meslek örgütü ya da 

uzmanlık derneği başkanı, genel sekreter vb) gelmelerinin “cam tavan” uygulamasıyla 

engellenmesi, atama ve seçimlerde politik kimlik, etnik köken, akademik konum, sosyal statü, 

bekar ve çocuksuz olmak gibi niteliklerin etkili olması, karar verici konumlarda görev 

aldıklarında ise baskı, sindirme, etiketleme, yıldırma gibi yöntemlerle etkisizleştirilmesi” 

 Pek çok uzmanlık alanında olduğu gibi adli tıp ve psikiyatri alanında da TUS’la eşit oranda 

erkek ve kadın uzman adayı alınmasına karşın, ilerleyen dönemlerde özellikle yönetici 

basamaklara yansıma açısından bu oran belirgin olarak düşüyor. Örnek olarak; devletin 

temel iktidar odaklarından biri olan Adli Tıp Kurumu’nda başkanların hep erkekler 

arasından atanması, taşra teşkilatlarında kadınlara yönelik “cam tavan”  uygulamasının 

yürürlükte olması, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun yıllar boyunca 

hiç kadın klinik şefi ve yönetici olmaması gösterilebilir. 

 Üniversitelerde, tıp fakültelerinde ve eğitim araştırma hastanelerinde enstitü müdürlüğü, 

dekanlık, bölüm başkanlığı, başhekimlik, başhekim yardımcılığı gibi yönetici konumlarda 

kadın hekimlerin sayısı, alanda görev yapan kadın hekimlerin sayısı ile orantısız olacak 

şekilde son derece düşüktür. Örneğin, erkek başhekimin görev yaptığı bir eğitim araştırma 

hastanesinde on başhekim yardımcısından ancak üçü kadın hekimdir, birçok kurumda ise 

hiç yönetici kadın bulunmamaktadır. 

 Meslek örgütlerinde yönetici ve karar alıcı mekanizmalara seçim ve aday gösterilmede, 

deneyim ve donanım yerine gerekli olmadığı halde akademik kariyer, belirli bir alanda 

uzmanlık, politik kimlik, etnik köken, bekar ve çocuksuz olma gibi faktörler etkili oluyor. 

Kadın kotası uygulanıyorsa da kadın yöneticiler genellikle vitrin görüntüsü yaratmak ya da 

toplantılarda iyi spikerlik yapmak gibi işlevlerle bütünleştiriliyor.   

 Meslek örgütlerinde kadın komisyon çalışmalarının planı, bütçesi, katılımcı sayısı her 

zaman öteki çalışmalardan daha fazla sorgulanıyor. Komisyonların kurulması bile gereksiz 

bulunuyor, çeşitli gerekçelerle olabildiğince geciktiriliyor. Toplantılarda kadınlardan öneri 

gelmişse referans sorulur, irdelenir, tartışılır, ama erkek üyelerden ve akademisyenlerden 

gelen öneriler hemen kabul edilerek, teknik ayrıntılara geçilir. Kadın üyelerin sözleri daha 

çok kesilir ya da gereksiz konuştukları ifade edilir.Bu tür yaklaşımlar nedeniyle kadınlar 

yönetim süreçlerinde öneri getirmekten ve kendini özgürce ifade etmekten çekiniyor. Kol, 

komisyon ve sosyal faaliyetlerde çok sayıda kadın görev alırken, yönetimlerde temsil 

edilmekten kaçınıyor. Yönetimlerdeki kadınların birbirleriyle yeterince dayanışma içinde 

olmaması, bu süreci olumsuz etkileyen bir başka faktör olarak gözlemleniyor.   

 Tabip odalarında kota uygulaması, kadın kol ve komisyonlarının kurulması sonucu odalarda 

ve merkezi organlarda kadın temsiliyeti arttı, TTB Merkez Konseyi’nde Sevinç Özgüner, 

Özen Aşut, Füsun Sayek gibi bilinen sayılı birkaç örnek dışında önceden hemen hemen hiç 

kadın yönetici yokken bu oran 4/11 olacak şekilde yükseldi.  

 Diş hekimlerinin %42’si kadın iken, oda organlarında görev alan kadın sayısı %28, TDB 

organlarında ise bu oran %34. Odamızda kadın komisyonu kurulurken “ne gerek var” 

tartışmaları yapılmıştı.  

 Özellikle tabandan örgütlenen meslek ve uzmanlık derneklerinde kadın yöneticilerin görev 

almasının cinsiyetçi söylem, tutum ve uygulamaların azaltılması ve iletişim ortamının 
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toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden arındırılması açısından olumlu katkılar sağladığı 

gözlemlenmiştir. Örneğin; CETAD Başkanlığı’nın yirmi yıl boyunca bir kadın tarafından 

yürütülmüş olması, ortamın cinsiyet eşitliği yönünde dönüştürülmesi yanı sıra, alanda 

çalışan kadın psikiyatrist ve psikologlar açısından da ön açıcı ve olumlu bir rol model 

oluşturmuştur.   

 Türk Toraks Derneği’nde üyelerin yarısı kadın olmasına karşın, yönetimlerde olan kadın 

sayısı 2/12 idi, ikinci başkanın kadın olmasıyla birlikte süreç içinde yönetici kadın oranı 

6/12’ye yükseldi. Kadın yönetici sayısının artışı, toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik 

birçok bilimsel çalışmanın yapılmasına olanak sağlayarak derneğin değişimine de yol açtı.  

“Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve erkek egemenliğine dayalı kültürel kalıplar ve tıptaki eril 

yapının meslektaşlar arası ilişkilerde kullanılan dile yansıması olarak çalışma ortamında 

kadınları ve farklı cinsel yönelimleri aşağılayıcı, eril, heteroseksist, homofobik dilin 

egemenliğini sürdürmesi ve bunun olağan karşılanması” 

 Çalışma ortamlarında mesleğe yönelik ya da başka konularda konuşurken argo esprilere, 

cinsel içerikli ve kadını aşağılayan söylemlere maruz kalıyoruz. 

 Kalabalık katılımın olduğu kongre ve bilimsel toplantılarda alanda tanınan ve akademik 

kariyeri olan erkek meslektaşlar tarafından şaka görüntüsü altında kadını aşağılayan, cinsel 

içerikli, küfürlü fıkralar anlatılıyor. Buna tanık olan ya da maruz kalan kadın hekimler, 

rahatsız olsalar bile başta hiyerarşinin baskısı olmak üzere değişik gerekçelerle ve 

öğrenilmiş çaresizlik duygusuyla tepki göstermekten çekiniyor, bazı durumlarda donma 

tepkisi gösteriyor. Bu tür cinsiyetçi tutumlara tepki gösterenler ise baskılanıyor ve “feminist 

çete” gibi nitelendirmelerle etiketleniyor. 

 Çalışma ortamında herhangi bir duruma sinirlendiğiniz zaman, erkek sağlık çalışanları ve 

hekimler, kolaylıkla “regl döneminde misin?”, “menapozda mısın?” diyebiliyor. 

 Meslek örgütü çalışmalarında, toplantılarda erkek meslektaşlar küfürlü ve argo söylemleri 

çok rahatça kullanabiliyor, bu tür durumlara karşı getirilen eleştiriler yeterli olmayınca daha 

sert söylemler geliştirmek zorunda kalabiliyoruz.  

 Tıp eğitimindeki heteroseksist ve kadın/erkek biçiminde ikili cinsiyet sistemine dayalı 

yaklaşım, tıp pratiğine cinsiyetçi/homofobik/transfobik bir dil kullanılması olarak yansıyor. 

Örneğin tıbbi klinikte interseks durumu “anomali” olarak kabul ediliyor, cinsel kimlikler 

aşağılama ve küfür anlamında kullanılıyor. Tıp eğitiminde bilimsel dayanağı olmayan 

genellemeler öğrencilere aktarılıyor; örneğin CYBH risk faktörleri sayılırken 

homoseksüellik ilk sırada, korunmasız heteroseksüellik ikinci sırada yer alıyor, oysa 

gerçekte asıl etken homoseksüel ya da heteroseksüel fark etmeksizin korunmasız cinsel 

ilişkidir. LGBTİQ hekimler, uğrayacaklarını düşündükleri her tür ayrımcılıktan ve 

heteroseksist tıbbın baskısından dolayı, kimliğini kabullenme ve açılma süreçlerinde ciddi 

sorunlar yaşıyor.  

“Kadın hekimlerin, mesleğin olmazsa olmaz gereklerinden biri olan sürekli eğitim ve mesleki 

gelişim uygulamalarından, kongre ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerden, bilimsel 

araştırma projelerinden uzakta tutulması, olanaklardan yararlanma bakımından eşitsizlikçi ve 
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ayrımcı uygulamalarla karşılaşılması ya da katılımlarını destekleyici mekanizmaların 

oluşturulmaması” 

 Tüm tıp branşlarında olduğu gibi cerrahi branşlarda da ekip içinde çalışma; kongrelere 

katılarak yenilikleri takip etme ve ekip olarak sempozyumlar/ workshoplar düzenleme, 

hekimlerin akademik anlamda kendilerini geliştirmeleri ve mesleki konumlarını 

pekiştirmeleri için önem taşımaktadır. Özellikle şehir dışı ya da yurtdışına ekip olarak 

seyahat etmeyi gerektiren bu gibi etkinliklerde; ekibin geri kalan kısmının tamamen 

erkeklerden oluştuğu gruplarda, kadınların yol arkadaşı ve ekip üyesi olarak pek tercih 

edilmediği görülmektedir. Kadınlar grup içinde ve grup dışında cerrah kimliklerinden çok 

kadın kimlikleriyle algılandıklarından, birlikte çıkılan seyahatler dedikodu malzemesi 

olabilmekte ve kişilerin özel ilişkilerinde problem yaratabilmektedir. Ayrıca erkeklerde 

çoğunlukla hemcinsleriyle seyahat etmenin daha konforlu ve eğlenceli olduğu görüşü 

yaygındır. Dolayısıyla kadın hekimler, ister istemez kendi mesleki gelişimleriyle ilgili ekip 

olarak yapılan etkinliklerden de geri kalmaktadırlar. 

 Kadın cerrah, ameliyata girerken partner olarak tercih edilmeme, akademik makale 

yazarken çalışma ekibinin içinde yer alamama gibi dezavantajlara maruz kalmaktadır. Bu 

tutumların sonucu olarak birçok kadın cerrah, kabul görmek ve ekiplerin içinde yer almak 

adına kendi istediği değil, erkeklerin tercih etmediği branşlarda özelleşmeyi seçmeye 

zorlanmaktadır. 

 Mesleki gelişmeyi sağlayan kongrelere katılım için, üniversite desteğinin olmaması ya da 

sınırlı olması, izin alındığı zaman maaş ve ek ödemelerde kesinti yapılması kadın 

akademisyenlerin bilimsel toplantılara katılımını olumsuz etkilemektedir. 

“Tıpta egemen eril kültür ve dilin bir sonucu olarak, uzun eğitim ve çalışma süreleri, sık 

nöbetler gibi mesleki görevler nedeniyle bütün hekimlerin sosyal varlığını sürdürmesinin 

vazgeçilmez bileşeni olan sosyal ağlardan kadın hekimlerin dışlanması” 

 Özellikle cerrahi branşlarda, gerek uzayan mesailer, gerekse nöbetlerin daha sık olması 

nedeniyle hastanede geçirilen zaman daha uzundur. Dolayısıyla diğer meslek gruplarına, 

hatta diğer tıp branşlarına göre iş arkadaşları, aileleri/sosyal arkadaşları ile geçirdikleri 

zamandan daha fazla zaman geçirmektedirler. Bu durum cerrah hekimler arasında bağlanma 

ve aidiyet duygularının da daha fazla gelişmesine neden olmakta ve iş ortamı aynı zamanda 

cerrahların sosyal ağının bir parçası haline gelmektedir.  Kadınların sıklıkla kurumda o 

branştaçalışan tek kadın olduğu, kadınların daha az tercih ettiği cerrahi branşlarda, kadınlar 

da klinikte erkek branşdaşları kadar zaman geçirdikleri halde, genellikle, birlikte çalışmanın 

getirdiği bu bağdan yoksun kalmakta ve sosyal ağ içinde yer alamamaktadırlar. Erkekler 

sayıca fazla olduklarından, birbirleriyle sosyal iletişim kurmayı tercih etmekte ve zaten bir 

tane olan kadın meslektaşını bu ağın dışında bırakmaktadırlar. Bu tutumun nedenleri 

arasında erkeklerin kültürel yetiştirme biçimiyle ilgili olarak kadınlarla sohbet ederken 

kendilerini rahatsız hissetmesi, hemcinsleriyle daha rahat konuşabildiklerini düşünmeleri,  

hemcinsleriyle eğlenirken kendilerini daha serbest hissetmeleri, sosyal ortamlarda ailesinin 

dışında bir kadınla görülmesinin problem yaratacağını düşünmelerigibi sosyo-kültürel 

nedenler sayılabilir. Sosyal ağlardan dışlanma, kadın hekimlerin mesleki uygulamalarına, 

mesleki eğitim ve gelişim süreçlerine de olumsuz etkide bulunmaktadır.  
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“Hekime ve kadına yönelik şiddetin giderek arttığı iklimde, kadın hekimlerin her iki şiddet 

türünün daha kolay hedefi haline getirilmesi, çalışma ortamlarının kadın hekimler için cinsel 

saldırı, fiziksel ve psikolojik şiddet de içinde olmak üzere bütün şiddet olayları açısından riskli 

ortamlara dönüşmesi” 

“Kadına yönelik şiddeti ve ayrımcılığı önlemeye ilişkin taraf olunan uluslararası sözleşmelere 

ve ulusal yasal düzenlemelere karşın, sağlık kuruluşlarında, tıp fakültelerinde, meslek 

örgütlerinde ve uzmanlık derneklerinde yeterli ve işlevsel kurumsal düzenlemelerin 

oluşturulmaması nedeniyle kadın hekimlere, LGBTİQ’lere ve sağlık çalışanlarına uygulanan 

başta cinsel taciz ve saldırı olmak üzere tüm şiddet olaylarında başvuru, soruşturma ve 

cezalandırma süreçlerinin işletilememesi, cinsel, sözel ve fiziksel tacizlerin olağanlaştırılması” 

 Kadın hekimler, toplumda giderek artan hekime yönelik sözel, fiziksel ve psikolojik 

şiddetin, işyerinde mobingin ve cinsel tacizin daha fazla hedefi haline gelmektedir. 

 Psikiyatri ve Adli Tıp alanlarının kendine özgü hasta profili, hasta beklentileri ve ülkede 

egemen olan kadına yönelik şiddeti kolaylaştırıcı iklim nedeniyle kadın hekimlerin şiddete 

uğrama riski artmaktadır. 

 Endikasyon dışı renkli reçeteye tabi ilaç talep eden hasta, kadın psikiyatristi tehdit ederek 

şiddet uygulayıp, reçete koçanını çalmıştı.  

 Zorunlu hizmet sırasında uygunsuz reçete yazdırma isteğini geri çevirdiğim bir hasta beni 

tehdit etmiş ve “seni dağa kaldırırım” demişti. 

 Bir klinik şefi, vizit sırasında hastayı sunan asistanına küfrederek sözel ve psikolojik şiddet 

uygulamıştı.  

 Adli işlemler ve adli muayeneler, uzmanlık alanının doğası gereği belirli tarihler ve 

saatlerde gerçekleştirilmek zorundadır. Bu koşullarda, özellikle şiddet polikliniği yönetimi 

sırasında, kadın hekimler daha fazla ve daha kolay baskı altında kalmaktadır. 

 Ceza yasalarımız, adli jinekolojik muayenelerde cinsel saldırıya maruz bırakılan kadının 

olabildiğince kadın hekim tarafından muayene edilmesi tercihini desteklemektedir. Bu 

durum, pek çok açıdan tartışmalı olmakla birlikte, artan cinsel saldırı olayları nedeniyle hem 

kadın hekimlerin iş yükünü arttırmakta, hem de muhafazakar politikaları destekleyen bir 

uygulama olarak yaşama geçirilmektedir.  

 Klinik çalışma ortamlarında, meslek örgütü, dernek, sendika gibi kadın hekimlerin faaliyet 

yürüttüğü alanlarda özellikle cinsel şiddete karşı kurumsal düzenlemelerin olmaması, şiddet 

olaylarının önlenmesi, ortaya çıkarılması ve cezalandırılması süreçlerinde önemli bir 

eksiklik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 Birinci basamak saha denetimlerinde özellikle küçük yerleşim birimlerinde tehdit alıyoruz. 

 Zorunlu hizmette tek başına kadın hekim olarak çalışmak, yerelde halkın ön yargılı ve 

tacizkar yaklaşımına maruz kalmayı kolaylaştırıyor. Bir pratisyen arkadaşım, bu tür 

baskılara dayanamayıp oradaki aşiret ağalarından biriyle evlenmek zorunda kalmıştı. 

 Hekim-hasta ilişkisinde hastalarla araya konulan olağan sınırlar, erkek hekimler için sorun 

oluşturmazken, kadın hekimin “soğuk, sevimsiz” olarak etiketlenmesine yol açıyor.  

 Bir gün sertleşme sorunu olduğunu söyleyen bir hasta geldi, bir uzmana gitmesi gerektiğini 

söyledim. Buna karşın, muayene etmeyecek misiniz dedi. 3-4 hafta sonra aynı yakınmalarla 
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bir başka hasta daha geldi ve yine aynı cümlelerle konuşup muayene etmeyecek misiniz 

diye sordu. Bunlar birer tacizdi. 

 Acil serviste nöbetteyken, bir astsubay geldi, kapıyı kapatıp masama oturdu. Kollarıyla beni 

kıstırıp “önce benim hastalığıma bak bakalım doktor hanım” diyerek tehdit ve taciz etti. 

“Çalışma ortamlarında kadınların özlük haklarıyla ilgili yasaların yeterince uygulanmaması 

ya da yöneticilerin keyfi kararları doğrultusunda uygulanması” 

 Özlük hakları kapsamında yasalarda yer alan doğum izni, süt izni, ücretsiz izin gibi haklar 

çalışma ortamlarında kadınlar tarafından yeterince kullanılamamakta, söz konusu hakların 

yasalara uygun olarak yaşama geçirilmesi büyük ölçüde yöneticilerin inisiyatifine 

bırakılmaktadır. Kadınlar sıklıkla döner sermaye ve maaş kesintisi gibi uygulamalarla karşı 

karşıya kalmakta ve sektörde çalışmaları zora sokulmaktadır. 

 Gebelik döneminde yeterli koruyucu önlemler alınmaksızın hasta bakmaya devam etmek, 

birinci basamakta bulaşıcı hastalık gibi mesleki risklere maruz kalmak, ev ziyaretlerinin 

kadın hekimler için taşıdığı risklere karşı her hangi bir önlem alınmaması, usulsüz geçici 

görevlendirmelerle kadın hekimin günlük yaşamının altüst edilmesi sık karşılaşılan 

örneklerdir. 

“Hekimlik uygulamalarında ve sağlık hizmetlerinde kadın çalışanların sayısal yoğunluğuna 

karşın sağlık kuruluşlarının ve çalışma ortamlarının kadını görmeyen, kadın hekimlerin 

gereksinimlerine yanıt vermeyen fiziksel mekanlar olarak inşa edilmesi” 

 Doğum yapan kadın hekimlerin, süt izni dışında mesai saatlerinde süt sağabilecekleri 

ortamların ve emzirme odalarının olmaması, özellikle yöneticilerin keyfi kararı sonucu 

yasal süt iznini kullanamayan kadın hekimler ve akademisyenlerin iş verimliliğini 

düşürmektedir. 

 Sağlık kuruluşlarında fiziksel ve sosyal aktivite alanlarının (spor salonu, kültürel aktivite ve 

dinlenme salonları vb) olmaması, kadınların üretim sürecinde birbirleriyle etkileşimini,   

sosyalleşmesini ve dayanışmasını engellemektedir. 

 Çalışma ortamlarında kreş olmaması ya da yetersiz olması kadın hekimlerin çalışma 

yaşamında önemli bir sorundur. Bir yandan toplumsal cinsiyet rolleri gereği çocuklarının 

bakımı ve yetiştirilmesinde sorumlu kılınan öte yandan mesleki rolleri gereği ağır çalışma 

koşullarında nitelikli hizmet üretmekle yükümlü olan kadın hekimler kreş olanaklarının 

olmadığı kurumlarda ciddi bir rol çatışması yaşamaktadır.24 saat hizmet sunulan sağlık 

kurumlarında,gündüz kreşleri yanı sıra, nöbet tutan çocuk sahibi kadın hekimler için nöbet 

sırasında çocuk bakımı yapabilecek hastane kreşleri temel bir gereksinimdir. Bu tür 

olanakların kurumsal olarak sağlanmadığı durumlar kadın hekimlerin iş doyumunu, 

üretkenliğini ve mesleki gelişimini olumsuz etkilemekte, erkek hekimlere oranla daha fazla 

tükenmişlik sendromuna yol açmaktadır.   

Çözüm önerileri 

 Tüm hekimlerin meslek örgütünün doğal üyesi olmasını sağlamak, öğrencilerin üyeliği 

için yeni yöntemler bulmak. 
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 Kadın hekimlerin maruz kaldığı mobing uygulamaları konusunda farkındalık yaratmak 

ve öğrencilik döneminden itibaren eğitim ve seminerler ile görünür kılmak. 

 Asistanlık eğitiminde branş içi alt grupların vermesi gereken eğitimin içeriği ve süresi 

ile ilgili yönetmelikler oluşturulması için uzmanlık derneklerine öneride bulunmak, bu 

konuda çalışma başlatmak, kadın/erkek tüm asistanların standart ve eşit eğitim 

olanaklarından yararlanmasını sağlamak. 

 Kadın hekimlerde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmak, 

kadınların mücadele gücü ve bilincini yükseltmek. 

 Aynı ya da farklı branşlardan kadın hekimler arasında sosyal ağlar ve platformlar 

oluşturmak, böylece etkileşimi ve dayanışmayı arttırmak ve uzun erimde daha başarılı 

noktalara gelmiş kadınların kendilerinden sonra gelen kadın hekimlere yol gösterme ve 

yardım etme bilincini geliştirmek. 

 Eril dil kullananları uyarmak, terminolojideki cinsiyet ayrımcı yaklaşımları ortadan 

kaldırmak ve mesleki/akademik dilin yaygınlaşması için tıp eğitiminin her aşamasında 

ilgili derslerin ya da seminerlerin verilmesini sağlamak. 

 Yönetici konumdaki kadın sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve kota 

uygulamasını yaygınlaştırmak. 

 Üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik pilot uygulamalar planlamak ve 

yürütmek.  

 Toplumda kadının yerini ön plana çıkartacak seminer, konferans ya da kamu spotları 

düzenlenmesini sağlamak.  

 Kadın hekimlerin özlük hakları konusunda bilgilendirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi 

yönünde çaba göstermek.  

 Çalışma ortamlarının toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ve insan onuruna yaraşır 

ortamlar haline getirilmesi için eğitim programlarını oluşturmak ve gerekli kurumsal 

düzenlemelerin yapılmasını sağlamak 

 Kadınların uzmanlık derneklerinde aktif görev almasını özendirmek 

 Meslek odaları, uzmanlık dernekleri ve sağlık kurumlarında cinsel şiddet de içinde 

olmak üzere kadına yönelik tüm şiddet uygulamalarına karşı tutum ve politika 

belgelerinin oluşturulması ve eylem klavuzlarıyla hayata geçirilmesi  konusunda ısrarcı 

davranmak (TTB’nin 2016 Genel kurul kararı olan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum 

Belgesi gibi). 

 Bilimsel ortamlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine karşı duyarlılığı artırmak ve tutum 

geliştirilmesini sağlamaya yönelik olarak kongrelerde zorunlu oturumların yapılması, 

bu yaklaşımın tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimlerinin programlarına dahil edilmesi 

konusunda çaba göstermek. 

 Yasal düzenlemeleri de inceleyerek çalışma ortamlarında kreş hizmetlerinin 

yaygınlaşması, emzirme odalarının yapılması, bilimsel kongrelerde çocuk bakımı ve 

oyun alanlarının sağlanması konusunda çaba göstermek. 

 Kadın hekimlerin cinsiyetçi yaklaşımlar konusunda farkındalığını arttırmak ve tutum 

geliştirmelerini sağlamaya yönelik olarak, meslek örgütleri ve sivil toplum örgütleriyle 

işbirliği içinde kadınların bir araya geleceği programlar oluşturmak ve yaşama 

geçirmek.  
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 Eğitim sisteminde toplumsal cinsiyet rollerine dayalı müfredat başta olmak üzere 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen yasal düzenlemelerin değişmesi için ilgili 

kurumlarla işbirliği yapmak, kadınları güçlendiren tarihsel kazanımları korumak ve 

uygulamaya geçirilmesinde ısrarcı olmak. 

 Çalışma ortamında liyakat temelli pozitif ayrımcılığı savunmak  

 Kadın hekimler ve akademisyenlerde tükenmişlik sendromu sıklığını araştırmak, 

nedenlerini bilimsel ölçeklerle belirlemek, işyerinin tükenmişlik sendromu kaynağı 

olduğu saptanırsa tazminat ödenmesini talep etmek. 

 Kadının akademik kadroda yükselmesini destekleyen ve çocuk bakımını kolaylaştıran 

uygun fiyatlı ya da ücretsiz kreş, akşam kursları, yaz kursları için çaba göstermek. 

 Sömestr tatili ve yaz tatilinde ek ödemelerin kesilmemesi için ısrarcı olmak. 

 Üniversite öğrencilerinin akademisyenlerin çocuklarına bakabilmeleri için 

organizasyonlar oluşturmak. 

 Kongrelere katılımı için üniversite desteğinin tam olarak sağlanması konusunda 

girişimlerde bulunmak (izin ve maddi desteğin tam olması). 

 Çocuğun hastalığı nedeniyle annenin aldığı izin sonucu ek ödeme ve maaş kesilmesine 

karşı çıkmak. 

 Üniversitede düzenlenen ek kursların kadın akademisyenlerin çocuklarına ücretsiz 

olmasını savunmak. 

 Üniversitelerde kurulmuş olan kadın çalışmaları merkezlerine kadın akademisyenlerin 

aktif katılımını ve bu merkezlerin aktif çalışmasını sağlamak, eğer üniversitede böyle 

bir merkez yoksa kurulması yönünde çaba göstermek. 

 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi’nin TTB’nin bütün politikalarına 

yansıtılmasını sağlamak. 

 2018 yılı sonunda gerçekleştirilen Etik Bildirgeler Çalıştayı’nda temel çerçevesi kabul 

edilen ve son düzenlemesi yapılmakta olan Toplumsal Cinsiyet, Cinsiyet Kimliği, 

Cinsiyet İfadesi, Cinsel Yönelim Eşitliği ve Sağlık Hizmetleri Etik Bildirgesi’nin bütün 

hekimlik uygulamalarının dayanması gereken temel bildirgelerden biri olduğunu tabip 

odaları, uzmanlık dernekleri ve tıp fakülteleri ile paylaşmak. 

 Toplumsal cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelimle ilgili hak temelli 

ortaklaşmaların çalışma ortamlarında yaşama geçirilmesini sağlamak 

 Üniversitelerdeki cinsel taciz ve destek birimlerinin öğrenciler tarafında bilinir olması 

için TÖK ile işbirliği yapmak 

 Toplumsal cinsiyet eşitliği atölye ve çalışmaları yapılarak erkeklerin de katılımını 

sağlamak, bu çalışmalarda erkeklik tartışmalarının yürütülmesini gündeme getirmek  

Meslek örgütünden beklentiler 

 

 Kadın hekimleri bir araya getirecek toplantıların arttırılması ve yaygınlaştırılması 

yoluyla kadın hekim dayanışmasının desteklenmesi. 

 TTB ve tabip odalarında %20 olan kadın üye sayısının arttırılması  

 Öğrenci kongrelerine katılımın desteklenmesi. 



15 
 

 TTB’nin yönetim kurulu, kol ve komisyonlarında kadın hekimlere daha fazla yer 

vermesi; kadınların bu kurullarda yer almasını sağlamak için kadın kotalarının 

konulması ve bu kotaların yönetim kurulu ve kurullardaki görev bölümlerine eşit olarak 

dağıtılması 

 TTB ve tabip odalarında toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili konularda konferans, 

seminer, toplantı gibi etkinlikler düzenlenmesi, diğer kadın platformları ve bileşenleri 

ile etkileşim halinde olunması. 

 Kadın hekimler olarak karşılaşılan toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı sorunların 

görünür kılınması, meslek örgütünün konuyla ilgili politika- tutum belgelerinin ve 

eylem planlarının oluşturulması ve yaygınlaştırılması, ortaya çıkan sorunların gerekli 

disiplin süreçleri de dikkate alınarak değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması, ilgili 

kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılması, konuya ilişkin taleplerin ve gereksinimlerin 

takipçisi olunması. 

 Kadın hekimlere yönelik ayrımcılık, mobbing, tükenmişlik sendromu durumlarında 

TTB ve tabip odalarının hukuksal destek sağlaması. 

 Kadına yönelik şiddette hekim tutumu konusunda protokollerin hazırlanması (Antalya 

Tabip Odası’nın kitapçığı gibi) ve yaygınlaştırılması. 

 Kadına yönelik şiddete karşı tutum belgeleri geliştirilmesi ve yasal süreçlere katkı 

sunulması. 

 Tabip odalarının etkinliklerine ve çalışmalarına kadın hekimlerin aktif katılımını 

sağlamak için çocuk bakımına yönelik lokal, kreş, oyun alanı gibi organizasyonların 

oluşturulması. 

 Tıp Öğrenci Kolu ile tabip odaları arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, geniş kapsamlı 

etkinliklerin odalarca öğrenci kollarına bildirilmesi. 

 Tıp öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar konusunda meslek odalarının hukuksal ve yol 

gösterici destek sağlaması. 

  TTB bünyesinde LGBTİQ çalışma grubunun kurulması ve bu alanda bilimsel ve 

multidisipliner çalışmalar yürütülmesi. 

 Meslek örgütü içerisinde LGBTİQ hekimlerinin sadece LGBTİQ komisyonlarına 

sıkıştırılmadan tüm kollarda çalışabilecekleri alanların oluşturulması 

 Bütün TTB kollarının toplantı ve çalıştaylarında LGBTİQ toplumunun sağlık 

gereksinimleri ve sağlığa erişimlerinin önündeki engellerin tartışılması, bu konuda ortak 

çözüm önerilerinin ve politikalarının geliştirilmesi. 

 Meslek örgütünde %40 cinsiyet kotasının tüm organlarda ve oda organlarında 

uygulanmasının sağlanması. 

 Kadın komisyonlarının her odada kurulmasının teşvik edilmesi. 

 Kadın hekimlerin örgüte kazandırılarak yönetici kadrolarda yer almalarının 

desteklenmesi. 

 Örgüt içi görevlendirmelerde akademik ve idari unvanların belirleyici olmaktan 

çıkarılması. 

 Sağlık meslek örgütlerinde seçilmiş kurul, kol ve komisyonlardaki kadınların bir araya 

gelerek kadın gündemini paylaşması. 

 Kadın kol ve komisyonlarının aday göstermede etkinleştirilmesi. 
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 Meslek alanında toplumsal cinsiyet göstergelerini ortaya çıkaran araştırmaların 

yapılması. 

 Seçimlerde tüm adayların toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele duyarlılığını 

taşımasına özen gösterilmesi. 

 Kadın Sağlık Meslek birliğinin kurulması için çaba harcanması. 

 Meslek örgütlerinin tüm kurullarının demokratikleşmesi için kadınların ve gençlerin 

katılımının artırılması. 

 Kadınların meslek örgütlerinde çalışması ile mücadele ile özel yaşamın sürdürülmesi 

arasındaki çatışmalarının çözümünde sağlık meslek birliklerinin (TTB, TDB, TEB) 

çözüm üretmesi ve sorumluluk alması (Örneğin; çocuk bakımına destek olmak, kreş vb 

talepleri gerekli yerlere iletmek). 

 Kadınların birikim ve deneyim kazanmasını sağlayacak yöntemler geliştirilmesi.  

 TTB’nin tüm kollarında kadınlar tarafından üretilen bilginin yönetimlerdeki kadınlarla 

paylaşılması ve yönetici konumdaki kadın hekimlerin desteklenmesi. 

 Kadınların meslek örgütündeki emeğini görünür kılacak yöntemlerin geliştirilmesi 

(plaketler, teşekkür belgeleri vb). 

 

Son söz 

Yukarıda ayrıntılı olarak dile getirilen çalıştay raporunda kadın hekimlerin özetle; 

uzmanlık alan seçimlerinde, akademik yaşamda yükselmelerinde, mesleki gelişimlerinde, 

mesleki uygulamalarının ve liyakatlarının değerlendirilmesinde, yönetici konumlarda yer 

alışlarında, özlük haklarını elde etmelerinde, özel yaşamlarını planlamalarında, çocuk doğurma 

ve yetiştirme süreçlerinde, kamusal yaşam ve mesleki örgütlenme çalışmalarına katılımlarında 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kaynaklı sorunlar yaşadıkları, bu bağlamda kadınların aynı 

konumdaki erkek meslektaşlarına göre daha dezavantajlı durumda oldukları dile getirilmiştir. 

Toplumdaki ataerkil normların ve tıptaki eril söylemin, çalışma ortamlarında kadın hekimlere 

yönelik mobing ve her tür şiddet davranışının sıradanlaştırılmasına katkıda bulunduğu çeşitli 

örneklerle gösterilmiştir. Çözüm önerileri temel olarak sorunların görünür kılınması, çalışma 

ortamlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamaya dönük düzenlemelerin, tutum belgelerinin, 

stratejik eylem planlarının oluşturulması ve yaşama geçirilmesi gerektiği şeklinde sıralanmıştır. 

Bu süreçte sağlık uğraşlarında görev alan kadınların dayanışmasının ve meslek örgütlerinin 

soruna sahip çıkmasının belirleyici işlevi olduğu öne sürülmüştür.  

 

Katılımcı Kurumlar  

1. Türk Eczacılar Birliği 

2. Türk Diş Hekimleri Birliği 

3. Adli Tıp Uzmanları Derneği 

4. Türk Biyokimya Derneği 

5. Türk Histoloji ve Embriyoloji Derneği 

6. Türk Nöroşirürji Derneği 

7. Türk Pediatrik Nefroloji Derneği 

8. Türk Pediatrik Onkoloji Grubu Derneği 

9. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 
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10. Türk Toraks Derneği 

11. Türkiye Biyoetik Derneği 

12. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği 

13. Türkiye Psikiyatri Derneği 

Katılımcı Tabip Odaları ve organlar 

1. Ankara Tabip Odası 

2. Antalya Tabip Odası 

3. Bursa Tabip Odası 

4. Eskişehir – BilecikTabip Odası 

5. Gaziantep Tabip Odası 

6. İstanbul Tabip Odası 

7. İzmir Tabip Odası 

8. Kocaeli Tabip Odası 

9. Manisa Tabip Odası 

10. Mardin Tabip Odası 

11. Mersin Tabip Odası 

12. Tekirdağ Tabip Odası 

13. TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 

 


