
Kadın olarak, öğrenilmiş çaresizlikten sıyrılıp kendini

gerçekleştirmek için yaşamın her alanında bilinçli farkındalıkla

hareket etmek toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin

dezavantajlarından belki bizi bir nebze koruyabilir.

Ülkemizdeki kadınların gelişimindeki engellerin başında ataerkil

her kurum ve seviyedeki yönetimsel anlayış ile kadınların

ekonomiye katkısının sınırlanmış olması geliyor.

Kim dahil olmadığını düşündüğü bir sorun için uğraşır ki?

Kadın ve erkeğin evrensel değerler, hedefler için beraber çaba

sarf etmesi gerek diye düşünüyorum. 

Toplumu ayrıştıran yaklaşımlar sürdürülebilir gelmiyor bana,

ortak fayda paydası hepimiz için iyi bir buluşma yeri.

Serpil Yaylacı, 
Acıbadem Üniversitesi Acil Tıp
Anabilim Dalı

Farkında olalım, güçlü
yani kendimiz olalım

#ÖnyargılarıYık@yaylaciserpil



Gökçe Özbay Yenice, 
SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Ülkemizdeki kadınların gelişimindeki en büyük

engel kadının evlilik ve çocuk sorumluluğunu daha

fazla üstlenmek zorunda kalması olduğunu

düşünüyorum.

Çocuk da yaparım kariyer de!

@gokceozbayyenice

#ÖnyargılarıYık
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Gülhan Kurtoğlu Çelik, 
Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Ülkemizdeki kadınların gelişmesindeki en büyük

engel fırsat eşitsizliği, eğitim eksikliği, erkek

egemen toplumda yetişmiş insan çoğunluğudur.

Hiçbir fırsat bize özel tepsi içinde de sunulmadı.

Yapmam gereken tek şey kızımı da sahip olduğum

tüm imkanlarla kendine güvenen, ayakları yere

sağlam basan, kendine güvenen, topluma yararlı bir

birey olarak yetiştirmek

Yaptığımız işin kadını erkeği
yok bence, ACİLCİ olmak zor

@drgulhankurtoglu

#ÖnyargılarıYık



Özlem Tosun, 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Şiddet genel olarak toplumun sorunu ama

aciller de bundan sık olarak payını alıyor. 

Şiddete dur diyebilecek tek güç kadınlardan

geçiyor. 

Sevgi dolu, eğitimli
çocuklar yetiştirin

@ozlem_tosun

#ÖnyargılarıYık



Büşra Sapmaz, 
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acil serviste çalışırken kadın olarak sözel şiddete ve

mobbinge uğrama olasılığımızın daha yüksek olduğunu

düşünüyorum.

Kadın sağlık çalışanlarından, kadın hasta ve hasta

yakınlarından işimle alakalı daha motive edici geri

bildirimler alıyorum.

Ülkemizde kadınların gelişiminde en önemli engel

ataerkil düşünce yapısıdır.

İşimizi en iyi şekilde "Zaten
yapıyoruz, yolumuzda devam

edelim!"

@busraspmz

#ÖnyargılarıYık



Funda Karbek Akarca,
 Ege Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Acil tıbbı seçmemdeki en önemli neden hekimlik yapma
isteğimdir. Acil serviste çalışmak kesinlikle  beni mutlu
ediyor. Takım lideri olan kadınların ayrıntıları daha iyi
görerek daha doğru kararlar verdiğini düşünüyorum. 

Ülkemizde kadının hak ettiği yere gelebilmesi için
toplumdaki sosyo-kültür düşünce ve davranış yapısı
değişmelidir.
Kadına hakları konusunda Dünya'daki diğer ülkelere
kıyasla ülkemizin katetmesi gereken yol daha çok uzun.

Önümüzdeki en büyük engel ülke yönetiminin büyük
çoğunluğunun erkeklerden oluşuyor olması diye
düşünüyorum.

Kadına Şiddete Son!

@karbekakarca

#ÖnyargılarıYık



Kadınlar eğer isterse tüm engelleri aşabilecek güçtedir.

Kadınların gelişiminin önündeki en büyük engel onları

değersiz kılmaya çalışan, işe yaramaz olduklarına

inandırmaya çalışanlardır.

Maalesef ki, 2022 yılımda halen Türkiye'de kadın olmak zor

diyoruz. Çok güçlü olmanız ve bir duruşunuzun olması

gerekiyor. Hemcinslerini yeterince desteklenmeyen

kadınlara bir de liderliği elden bırakmak istemeyen erkekler

ekleniyor. 

Toplumun genelinde kadına karşı yapılan saygısızlıkları

normalleştirme davranışı mevcut.

Kadının toplumda hak ettiği yere gelmesi için daha çok çaba

sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Her bir kadının gözlerinin içindeki
derinliği görebilmenizi istiyorum.

Canan Akman, 
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Acil Tıp Anabilim Dalı

#ÖnyargılarıYık



Burcu Azapoğlu Kaymak, 
Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acil serviste çalışmak; hayatta birçok kadından daha

güçlü, daha dirayetli, daha sabırlı daha dirençli olmamızı

sağlıyor. 

Ülkemizdeki kadınların gelişimindeki en büyük engel

kadınları kıymetsiz gören, saygı görebileceğine

inanmayan, kendini her konuda daha çok hak sahibi gören

özellikle kurumlarda idareci pozisyonunda olan erkekler

kadar bu erkekleri bu haklara sahip olduğunu düşünerek

yetiştiren kadınlardır.

Acil servisteki kadın dayanışması,  birbirlerini her anlamda

desteklemesi, idareci tarafından eşit haklara sahip

olduklarının hissettirilmesi kadınları daha huzurlu ve güçlü

hissettirecektir.

Acil servis kadınlarla güçlü! 

@drburcuazap

#ÖnyargılarıYık
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Filiz Baloğlu Kaya,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Acil Tıp Anabilim Dalı

Ülkemizde kadınların gelişiminin önünde bir engel

varsa bu yine kadınların kendilerinden kaynaklı

olabilir. 

Kadınlarımızın istedikleri zaman her şeyi

başarabildiklerini, pek çok örnekte görebiliyoruz. 

En yakındaki örneklerimiz, Acil Tıp alanındaki sayısı

her geçen gün artan uzmanlarımız, idari kadrolarda

görev alan kadın hocalarımız. 

Kadınlarımızın önceliklerini
belirlemedeki tercihleri bu

anlamda önemli .

@filizbaloglukaya

#ÖnyargılarıYık



Ayşegül Kaymakçı, 
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Kliniği

Ülkemizde kadınların gelişimindeki en büyük engel

Ataerkil düşünce kalıbına itilmiş mafyatik politikadır.

Kadına şiddettir. Kadının katledilmesidir. Kadının her gün

statü yer zaman fark etmeksizin şiddete

uğrayabilmesidir. Özgüvensiz kız çocukları yetiştiren

ailelerdir. 

Barbar zihniyetli erkek çocukları yetiştiren ailelerdir.

Kadını narin olmaya zorlayıp darp edenlerdir. Kadın

cinayetinde katilin değil, kurbanın fotoğrafını paylaşandır.

Ev işlerini marslılar yapsın, bize
"acil" eşitlik gerek.

@aysegulkymkc

#ÖnyargılarıYık



Sevcan Seçinti, 
Çukurova Üniversitesi Acil Tıp
Anabilim Dalı 

Acil serviste kadın olmanın hastaların daha rahat

iletişim kurabilmesi ve ayrıntılı düşünme becerisi

bakımından olumlu etkileri varken maalesef ülkemiz

ve hatta dünyada yaygın olan ataerkil toplum düzeni

nedeniyle bazen olumsuz etkileri ile de

karşılaşıyoruz.

Acildeki kadının sesi bir şarkıcının
sesindeki sanatsal melodi, bir

annenin sesindeki  şefkat ve bir
monitörün sesindeki uyarılabilirlik

olmalı. 

#ÖnyargılarıYık
@ssecinti



Cansu Duman, 
Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi 

Acil Tıp Kliniği

Acil serviste kadın olarak bazen bu konuda
şanslı hissediyorum. 
Erkeklere göre kaosu yönetmek daha rahat
olabiliyor.
Toplumumuzdaki çalışan kadınlar olarak çok
değerliyiz. 

Bu toplum bizimle var ve bizimle
var olmaya devam edecek.

#ÖnyargılarıYık
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@drcansudmn



Alten Oskay, 
Süleyman Demirel Üniversitesi 

Acil Tıp Anabilim Dalı

Ülkemizde Kadınların gelişmesindeki en büyük

engel önemsenmemeleri. 

Yönetici konumunda olmaları dahi görmeleri

gerekli saygı/önem konusunda yeterli olmuyor

maalesef ki. 

Kadınlar toplumdaki ve ailedeki görevlerinden

dolayı daha fazla yıpranıyor ve yoruluyor, bu da

mücadele güçlerini etkiliyor. 

Her acile bir kadın eli değmeli bence.

#ÖnyargılarıYık

@altenoskay



Sema Belek, Dicle Üniversitesi Acil Tıp
Anabilim Dalı

Acil tıbbı seçme nedenim Acil servislerde her hastaya

ve hastalığa karşılıksız bakılması ve yapılan tedaviye

kısa sürede cevap alınmasının vermiş olduğu keyif

duygusuydu. 

Ülkemizde kadınların gelişimindeki en büyük engel kız

çocuklarına yeterli eğitim hakkı verilmemesidir.

Her şeye rağmen kadınlar acile
çok yakışıyor, varlığımızla acilleri

tamamlamaya devam edeceğiz.

#ÖnyargılarıYık
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@semabelek



Burcu Güney
Güçlü Kadınlar Güçlü Nesiller

Sibel Bal
Bizi bir birey olarak görün ve

toplumda bir konumumuz olduğunu
kabullenin artık.

Kübra Şendur
İsteyince başaramayacağımız hiçbir

şey yok. Durmak yok yola devam.

Meral Leman Özkan
Pozitif ayrımcılık değil insan olarak

eşit muamele istiyoruz.

Seyran Bozkurt Babuş
Kendine güven! Kendimize

güvenerek gücümüzün farkına
vararak başaramayacağımız hiçbir

şey yok

#ÖnyargılarıYık



Zeynep Akı, 
Osmangazi Üniversitesi Acil Tıp Anabilim Dalı 

Acil tıbbı seçme nedenim kaosu yönetebilmekti.

Türk toplumundaki tabuları yıkmak çok zor,

özellikle orta yaş biraz sizden kalıplı erkek hastalar

karşısında ufak tefek kadın doktor varsa sesini

yükseltebileceğini şiddet uygulayabileceğini

varsayıyor.

Ülkemizdeki kadınların gelişmesindeki en büyük

sorun erkek egemen bir toplum olduklarını

zannetmeleri.

Güçlü kadınlar, siz
mükemmelsiniz, emeğinize sağlık

#ÖnyargılarıYık
@zeynep.akii



Selma Atay İslam, 
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Kadın olmanın acil serviste olumsuz etkisi

olduğuna inanıyorum. Hasta yakınlarının doktor

algısını genelde erkek doktorlar karşılıyor.

Ülkemizde kadınların gelişmesindeki en büyük

engel, yeni nesil yöneticilerin çok az olması, eski

kafalı bireylerin yönetimde olması.

Kadın hekimlerin takım liderliği konusunda daha

detaycı ve özenli olduğunu düşünüyorum

Bir afet yönetilecekse bunu en iyi
kadınlar yapar!

#ÖnyargılarıYık
@dr_selmaatay



Rahime Şahin Turan,
 Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Gerçek bir acil hastayla ilgilenmek ve onun

dakikalar içinde iyileştiğini görmek en büyük

mutluluk!

Acil serviste kadın olarak bazen erkek

meslektaşlarımıza gösterilen tepkisel agresif

davranışlara daha az maruz kalabiliyoruz ama

bazen de özellikle şiddet olaylarında erkeklerdeki

fiziksel üstünlük karşı tarafta caydırıcı bir etki

yapabiliyor.

Acil serviste çalışırken sürekli yüksek bir

adrenalin seviyesine sahip olmamız iş dışı

ortamlarda kriz yönetimi konusunda daha etkili

olmayı beraberinde getiriyor.

#ÖnyargılarıYık
@rahimest



Acilde kadın doktor tarafından muayene edildikten
sonra bir de erkek doktor bey(!) görmeden taburculuğa
ikna olmayan bir popülasyona hizmet vermekteyim. 
Bu sebeple asistanlığımdan beri sesim daha gür çıksın,
yapılan tüm işlemlerde aman hiçbir şeyden geri
kalmayayım diye ekstra çaba harcadığımı itiraf
etmeliyim.
Ülkemizde kadınların gelişimde en büyük engeli dünya
toplumlarında da olduğu gibi tek başına yaşayıp
partneri/eşi olmayan veya aile bağları zayıf, sadece
işine odaklı bir kadın olmadığınız sürece cinsiyete bağlı
iş bölümlerinin dağılışındaki büyük fark, bunlara ayrılan
vakit, enerji diyebilirim. 

Yeşim Yeni, 
Beykoz Devlet Hastanesi Acil Servis

İş ve özel hayatımızda her anlamda
yaşam kaynağı olduğumuzu hep

hatırlayacağımız bir an olsun.

#ÖnyargılarıYık@bukalemuneq



Müge Arslan Erduhan, 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği

Acil tıbbı seçmemdeki en büyük sebep
bütüncül hasta yaklaşımı ve kritik hasta
bakımının verdiği mesleki tatmin duygusudur.

Yönetim aşamalarında kadınlar sadece
reklam malzemesi olarak tutuluyor. Gerçek
kadın yöneticilere ihtiyacımız var.

Dünya'daki diğer ülkelerle kıyasladığınızda
Türkiye'nin Kadın Hakları konusunda çok
daha ileri gidebilecekken, son 50 yılda 100 yıl
geri gittiğimizi düşünüyorum.

Pozitif ayrımcılığa değil eşitliğe
ihtiyacımız var.

#ÖnyargılarıYık
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@arslan_mugeee



Şilan Göger Ülgüt, 
Dicle Üniversitesi Acil Tıp

Anabilim Dalı 

Her alanda olduğu gibi acil
servislerde de biz kadınlar varız ve

canınız emin ellerde.

#ÖnyargılarıYık

İntörnlük yaparken resüsitasyon odasında arrest
bir hastayı hayata döndürdükten sonra
hissettiğim duygu sayesinde acil tıp uzmanı
olmaya karar verdim. 
Toplumumuzda kadınların çalışmaması, evde
oturup çocuk bakması gerektiğine inananılıyor.
Kadının toplumdaki rolünün iyileştirilmesi
konusunda sadece kadınlar çaba harcıyor. 
Kız ve erkek çocukları bilinçli bir şekilde
yetiştirilmesi ve kadınların her alanda aktif olarak
çalışması gerekiyor. İnsanlar kadınların farklı
alanlarda da başarılı olduklarını gördükçe
kadınların başarılarını kabulleneceklerini
düşünüyorum. 
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Fatma Caner, 
Finike Devlet Hastanesi Acil Servis

Acil tıbbın dinamik yapısı hoşuma gidiyor.

Kadın bir hekim olarak hastaların bizi doktor

saymaması veya saldırgan bir tutum sergilemeleriyle

daha fazla karşılaşıyorum maalesef ki.

Kadınların gelişmesindeki en büyük engel KÜLTÜR. 

Kadının toplumdaki rolünü iyileştirmek için insanların

çabamızı, emeğimizi ve değerimizi anlamsını sağlamak

gerekli 

Biz güçlüyüz ve her geçen
gün  çalışarak daha da

güçleneceğiz.

#ÖnyargılarıYık



Kübra Parpucu Bağçeci, 
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi

Acil Servis

Ülkemizdeki kadınların gelişmesindeki en büyük engel

toplumsal ön yargılardır.

En basitinden nöbete bile hastalar ve hasta yakınları için

karşı cinse göre 1-0 geride başlıyorsunuz hatta kendi

meslektaşlarınız arasında en ufak bir konsültasyon da

bile bu geçerli olabiliyor, kendinizi kabul ettirmeniz karşı

tarafa kendinizi ispat edebilmeniz için daha fazla zaman

ve çaba sarf etmeniz gerekiyor.

Toplumun kadına bakışı ve ön yargısının kırılması gerekli,

bunun için de toplumumuzdaki çocuk yetiştirme tarzı

değiştirilmeye çalışılmalı. 

Çocuklara yüklediğimiz cinsiyetçi roller, yaklaşım şekilleri

değişmeli ve eğitimde bu yönde iyileştirmeler yapılmalı!

Sevgi ve saygıyı elden bırakmayan
kadınlarımız gibi bir Dünya diliyorum

#ÖnyargılarıYık@kubra.parp



#ÖnyargılarıYık

Leyla Yılmaz, 
Finike Devlet Hastanesi 
Acil Servis

Çalışma şartlarının aile birliğini düşünerek

düzenlenmesini ve

kadınların şiddetten korunmasını ve saygı

gösterilmesini isterdim.

MART
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Finike Devlet Hastenesi'nde pratisyen hekim olarak
çalışıyorum. Acil servisin sürekli kaotik ve kalabalık
ortamı iş dışında, ailemizle olan ilişkilerinizde
olumsuz bir etki yaratıyor. Kendimi sürekli yorgun
hissediyorum ve stresten dolayı çabuk
sinirleniyorum. 
Toplumda kadının hak ettiği yere gelebilmesi için daha
çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Maalesef ki,
Dünya'daki diğer ülkelere göre kadın hakları
gelişiminde çok gerideyiz. 



Kadınların her alanda olduğu gibi, acil serviste
çalışırken de daha titiz, detaycı, sorumluluk
bilincinde ve çok yönlü olduğunu düşünüyorum. 
Ülkemizdeki en büyük sorun toplumun sosyo-
kültürel ve ekonomik olarak kadının günlük
yaşantıdaki yeri hakkındaki düşünceleri; maalesef ki
bu düşünceleri aslında çoğu çalışan kadın da
taşıyor.
Ülkemizin kadınların çalışma ortamlarındaki aktifliği
kadar kadın hakları konusunda aktif olmadığını
düşünüyorum. 

Farkında olun, güçlü yani kendiniz
olun!

Gülşen Öztürk Örmeci, 
SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Acil Tıp Kliniği

#ÖnyargılarıYık
@gulsen48_



Hanife Yenigün, Rize Kaçkar
Devlet Hastanesi Başhekimi

Beni acil serviste kadın olarak en çok zorlayan durum
ise, hastaya en iyi şekilde müdahale yaptıktan sonra
dahi ‘’doktor bey ne zaman bize bakacak ‘’ cümlesidir. 
Ülkemizdeki kadınların gelişimindeki engeller yok
sayılmak, geri planda bırakılmak ve klasik toplumun
yüklemiş olduğu tabuları yıkmaya çalışmak için boş
çaba sarf ettirilmesi ve bize düşen pay bunlara
aldanmadan sadece ileri bakmaktır. 
Acil serviste çalışmanın öğrettikleri sayesinde benim
için çözülmeyecek kaos yok. 
Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine son vermek için ilk
başta ‘’kadın’’ olarak kendimizin farkına varmalı ve biz
buradayız erkek gibi değil kadın olarak buradayız
demeliyiz.
Birilerinin desteğine ihtiyaç duymadan, kendimi
ispatlama gereksinimi olmadan sadece insan olarak var
olmanın yeterli olduğunu bilen farkında bir toplum haline
gelmek için eğitilmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Kendinin ve gücünün farkında ol. O
zaman yapabileceklerinin sınırı yok!.

#ÖnyargılarıYık
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@hanife_yenigun



Açelya Kırat, 
SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Acil Servis

Acil serviste çalışmak hepimiz için zorlayıcı ve

yıpratıcı bir süreç ve acil servisteki kaotik ve

kalabalık ortam kişisel hayatınızda da

olumsuzluklara neden olabiliyor.

Ülkemizde kadınların gelişmesinde en büyük

engel erkeklerdir. Kafanızı bacak aranızdan

çıkarın derim.

İş yaşamında kadın erkek yoktur,
insan vardır. 

#ÖnyargılarıYık
@azalea_krt



Sevinç Erdem: "Acil servisteki kadınla sokaktaki
kadını ayıramam. Hepimiz adalete ihtiyaç

duyuyoruz" 

Gökçe Gök: "KADIN OLMAK BU KADAR ZOR
OLMAMALI"

Selin Üstün Kurnaz: "Kendinizi eksik
hissetmeyin, erkekler ile aynı görevi aynı

şartlarda yaptığınızı unutmayın unutturmayın"

Güler Bozkurt: "Statümüz ne olursa olsun şiddetin
ortadan kalkması kolay olmayacaktır. Siz önce

güçlü kız çocukları ve iyi erkek çocukları
yetiştirin"

Fatma Kolbaş: "Kadın olmak işimizi iyi yapmamıza
engel değildir"

#ÖnyargılarıYık
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