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Hekimlik sadece meslek değil,  
bir kimliktir! 

 

 

Kadın dokunduğu her şeye incelik, 
şefkat ve zarafet katar! 



 

 

 

 

 

 

• Cadı 

• Büyücü 

• Şifacı 
 

 

 

 

 

 



• Ebe 

• Hemşire 

•Hekim 
 





DÜNYADA 

• İlk kadın hekim Mö 2500 yıllarında Mısırlı bir hekimmiş. Papirus bilgisi* 

 

• MÖ 460 Hipokrat döneminde yazılı eser bırakmış ilk kadın hekim METHODORA** 

 

• Agnodice, MÖ 4. yy’da erkek kılığında ebe-hekimlik yapıyor. Ölüm cezasından kurtuluyor… 
Adalet namustan önce gelir! 

 

• 1000’li yıllarda İtalya’da kadın hekim yetiştirilmeye başlanmış. 1088 mezun olanlara Lady of 
Solerno deniyor… 

 

• 1700’lerde Almanya’da Dorothea Erxleben ilk tescilli hekim! 

 



DÜNYADA 

• MS 1800’lerin başı 
Margaret Bulkley, Edinburg 
Üniversitesi mezunu*  
• Dr. James Barry ismiyle 56 yıl 

kimliğini gizliyor! 
• Sezaryen*  
• 1865’te dizanteriden ölüyor…  

 

 



DÜNYADA 

• Elizabeth Blackwell ABD’de 
tıp fakültesine kabul edilen 
ve ilk diploma alan kadın 
(1821-1910) 

• Tıp eğitimi alıyor (1846-
1849)*  

 



OSMANLIDA 

• Şûrâ-yı Devlet 23 Mayıs 1898 tarihli gazetede kadınların hekimlik yapamayacaklarını duyurur! 

 

• İlk kadın hekim Zaruhi Kavalciyan 1903’te İllinois’de Tıp Fakültesi bitirerek döner ama 
hekimlik yapmasına müsaade edilmez…  

 

• Sıhhıye Umum Müdürü Dr. Adnan Adıvar, Türk kadınlarının tıp eğitimi alabilmeleri için 
Sadaret'e (Sadrazamlık) başvurur (19 Eylül 1917). Vükelâ Meclisi'ne Talat Paşa yerine 
başkanlık eden Enver Paşa, bu teklifi kabul etmez. Teklif bir yıl sonra tekrarlanır ve 1918’de 
kabul edilir! 

 

• 1922’de Tıp Fakültesine on kadın kabul edilir… 

 



TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE 

Türkiye’nin Cumhuriyet döneminin ilk kadın 
hekimi SAFİYE ALİ* 

 

Almanya’da kadın doğum uzmanı oluyor. 
1923’te diploması onaylanıyor. 

 

Kadın hastalıkları ve doğum eğitimi 
vermeye başlıyor ve Türkiye’deki ilk kadın 
hekim akademisyen olarak kabul ediliyor.  

 



TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE 

• Yıl, 1949. Ulus gazetesinde bir haber! Kadınlar hekim olmalı mı olmamalı mı? 

• Ankara Dil-Tarih-Coğrafya Fakültesi böyle bir tartışmaya tanıklık eder. Kızların tıp fakültesine 

girişlerinin üzerinden 27 yıl geçtiği, çeşitli tıp dallarında uzman olarak çalıştıkları ve başarılı 

oldukları halde düzenlenen tartışmanın sonucunda jürinin kararıyla, kadınların hekimlik 

yapamayacakları ilan edilir. 

 



•Türkiye’de toplam 165.363 hekim (Nisan 2020 verisi) 

  

• Doktorların  
• %61,4’ü Sağlık Bakanlığı’nda 
• %20,4’ü üniversitelerde   
• %18,2’si özel sektörde 





 

Kadın Hekim Olmak Çalıştayı (9-10 Şubat 2019) 
 

• Dahili branşlarda 

• Cerrahi branşlarda 

• Temel tıp ve laboratuar 

• Psikiatri ve adli tıp 

• Halk sağlığı ve birinci basamak 

• Akademik hayatta  

• Meslek örgütleri, uzmanlık dernekleri, sendikalarda  

• Kadın ve LGBTİQ tıp öğrencisi olmak 

 



Kadın Hekim Olmak Çalıştayı (9-10 Şubat 2019) 
 

 

• 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 roller (uzmanlık alanı seçimi, eğitim süreci, akademik 
yaşam) 

 

 

2. Kadının cinsiyetsizleşme ve erilleşme yönünde dönüşüme zorlanması***  

 

 

3. Kadın hekimlerin liyakatlarının erkek meslektaşları ve diğer sağlık çalışanları  tarafından 
sorgulanması ve yıldırmaya varan sonuçlara neden olması  

 



Kadın hekimlerin karşılaştıkları temel sorunlar  

 

4. Kadın hekimlerin yaşamlarıyla ilgili kimi özerk seçimlerinden vazgeçmek (evlilik ve çocuk sahibi 
olma), kendilerini kanıtlamak için daha fazla çaba göstermek zorunda bırakılması 

 

5. Emeklerinin değersiz görülmesi, görüş ve önerilerinin dikkate alınmaması  

 

6. Kadın hekimlerin yönetici konuma gelmelerinin engellenmesi 

 

7. Atama ve seçimlerde politik kimlik, etnik köken, akademik konum, sosyal statü, bekar ve 
çocuksuz olmak gibi niteliklerin etkili olması 

 

 

 



Kadın hekimlerin karşılaştıkları temel sorunlar  

8. Karar verici konumlarda görev aldıklarında ise baskı, sindirme, etiketleme, yıldırma gibi 
yöntemlerle etkisizleştirilmesi  

 

9. Meslektaşlar arası ilişkilerde kullanılan, kadınları ve farklı cinsel yönelimleri aşağılayıcı, eril, 
heteroseksist, homofobik dilin egemenliğini sürdürmesi ve bunun olağan karşılanması  

 

10. Kadın hekimlerin fiziksel ve psikolojik şiddet türünün daha kolay hedefi haline getirilmesi 

 

11. 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  

 

 



 
Çözüm Önerileri 
 
• Farkındalık yaratmak 

• İğneyi karşıya çuvaldızı kendine batırmak 

• Akademisyenlik ve kadro atamalarını merkezi sınavla 
belirlemek! 

 





Kadın hekimlerin sosyal yaşamda karşılaştığı zorluklar  

• Eş 

• Anne!!! 

• Ev hanımı! 
• Aşçı 
• Temizlikçi 
• Öğretmen 
• Ütücü 
• Servis şoförü 

 

 



OUTLANDER – NETFLIX* 

• Hayatı birlikte 
göğüsleyebileceğiniz, saygılı 
ve sevgi dolu bir partner! 



Hekimlik bir sanattır!  
 

 

Dişiliğimizden ve kişiliğimizden ödün vermeden, kimliğimizle 
barışık bir şekilde mesleğimizi, sanatımızı icra edebiliriz! 



Hekimlikte kadın dokunuşunun, inceliğin, 
şefkatin ve özenin artması dileğiyle! 



    ALEX DIXON OKTEM 


