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Ortopedinin 

Am
azonları! 

ORTOPEDİDE KADIN 
MESLEKTAŞLARIMIZIN 

SAYISI DİĞER BRANŞLARA 
ORANLA ÇOK AZ. HATTA 

GEÇMİŞE ORANLA BİLE DAHA 
AZ. ORTOPEDİ GİBİ ZORLU 

BİR BRANŞA GÖNÜL VEREN 
MESLEKTAŞLARIMIZIN 

GÖRÜŞLERİNİ PAYLAŞMAK 
VE GEÇMİŞTE BU MESLEĞE 

GÖNÜL VEREN KADIN 
MESLEKTAŞLARIMIZIN 

BAZILARINI SİZLERE 
TANITMAK İSTEDİK. 
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HEKİMLİK ŞÜPHESİZ ZOR BİR MESLEK. 
Cerrahi dallar ise ayrı bir zorluk 

içeriyor. Ortopedi gerek tüm 

vücudu içeren çok geniç bir ilgi alanı 
olmasıyla gerekse çok hızlı geliçen 

bir branç olmasıyla cerrahi alanlar 

içinde belki de en zorlusu. Tarihsel 

geliçimi içinde ortopedistlerin çoºu 

erkek hekimlerden oluçtu. Ancak 

onların arasından sıyrılan ve bu içi 
bileºinin hakkıyla yapan, uzmanlıºın 

her basamaºında büyük emek ve 

mücadele veren kadınlar da var. 

Tıbbın en zor dallarından birinde 

hizmet veren Ayçegül Bursalı, 
Emel Gönen, Vuslat Sema Ünal ve 

Ülküm Anita Büyükgör ile ortopedi 

maceralarını konuçtuk.

Neden ortopediyi tercih ettiniz? Bir 
hikâyesi var mı? Ortopedi olmasaydı 
hangi uzmanlıºı tercih ederdiniz?

Ayçegül Bursalı: Hacettepe 

Tıp Fakültesi’nde okurken, Prof. 

Dr. Nusret Fiçek hocanın talebeleri 

olarak, aklımızda hep Anadolu’da 

bir yerlere gidip hizmet etme fikri 

vardı. Gki arkadaç altıncı sınıfta 

küçük stajları yaparken, pratikte 

içe yarayacak, kendimizi yetersiz 

hissettiºimiz radyoloji ve ortopediyi 

seçmeli staj olarak tercih ettik. Bu 

staj esnasında birçok vakayı cerrahi 

olmadan da düzeltebildiºimizi fark 

ettim. Aºrı içinde aºlayarak gelen 

çocukların Colles kırıkları düzelince 

rahatlamaları, keza çıkıklarda 

dramatik düzelmeler beni çok 

etkiledi. Kıdemli aºabeylerim de tam 

anlamı ile bana aºabeylik yaptı, beni 

kardeçleri bildi. Ortopediye istekli 

olduºumu söylediºimde, hemen 

hepsi “Sen hatunsun yapamazsın, 

almazlar” demiçti. Bir gün rahmetli 

hocamız bölüm baçkanı Prof. Dr. 

Nejat Tokgözoºlu’na, ”Ben ortopedi 

Ayçegül Bursalı 
meslektaçlarıyla beraber



yapmak istiyorum. Herkes kadın 

olduºum için alınmayacaºımı 
söylüyor. Eºer durum böyle ise 

boçuna heveslenmeyeyim. Ne 

dersiniz?” diye sordum. Bana, 

”Neden olmasın? Kadın olman engel 

deºil, çalıç sınava gir. Kazanırsan 

alırız” dedi. Ondan sonra çüphelerim 

kalmadı ve çalıçmaya koyuldum. 

Emel Gönen: Hacettepe’de 

4 ve 5. sınıflarda cerrahi brançları 
çok sevdiºimi fark ettim. Sonra 

ortopediyi tanıdım ve bu dalda 

çalıçmaktan çok haz duyacaºımı 
anladım. Ortopedik cerrahiyi, 

saºladıºı manevi tatmin, cerrahi 

tekniklerin çeçitliliºi, preoperatif 

planlamasının mantıºı ve içerdiºi 

matematik nedeniyle seviyorum.

Ortopedide genellikle tedavinin 

sonucunu öngörmek ve anında 

gerçekleçtirebilmek çansı var. Her 

yaç grubuna ve her iki cinsiyete 

de hitap edebiliyorsunuz. 

Üstelik önü açık, yeni yöntemler 

deneyebiliyorsunuz. Bundan daha 

keyifli ne olabilir ki! Bugüne kadar 

yaptıºım seçimden hiç piçman 

olmadım. 

Ülküm Anita Büyükgör: Tıp 

fakültesinden mezun olurken cerrahi 

bir branç konusunda uzmanlık 

düçünüyordum. Tıpta Uzmanlık 

Sınavı’nda üstteki tercihlerim kulak 

burun boºaz, ortopedi; alttakiler 

ise genel cerrahi idi. Ama ortopedi 

olduºu için memnunum.

Vuslat Sema Ünal: Altıncı 
sınıfta elektif stajım için ortopediye 

gönderildim.  Baçlangıçta çok 

sevimsiz gelmiçti. Sonrasında bir 

ay boyunca yapılan içlerin ne kadar 

etkin olduºunu gördüm. Hastalar 

somut bir çekilde, göz göre göre 

iyileçtirilebiliyordu. Ortopedistler, 

kendilerinden emin, son derece 

kapasiteli ve neçeliydi. O güne dek 

hiçbir stajda insanların, bu kadar 

zor görünen içleri, bu kadar severek 

yapabileceklerine tanık olmamıçtım. 

Kendimi bir anda ortopedist 

kimliºinin içinde buldum ve baçka bir 

ihtisas ilgimi çekmedi.

Türkiye’de ve dünyada ortopedi 
erkek hâkimiyetinde olan bir 
uzmanlık dalı. Ortopedinin bu 
özelliºi uzmanlık tercihinizde sizi 
etkiledi mi? 

Ülküm Anita Büyükgör: 
Öºrencilikte staj yaparken ya da 

internlüºümde kızların kalabalık 

olduºu gruplarda nöbet listesinin 

yazımında, çalıçma sürecinde hep 

anlaçmazlıklar, yanlıç anlamalar 

olmuçtur ve nedensiz çekilde 

uzamıçtır. Herhalde bundan çok 

bunaldıºım için erkeklerin kalabalık 

olduºu bir kliniºi seçtim. Ortopedi 

somut bir branç. Hele de travma; 

kırılıyor yapıyorsun. Bu sadeliºi 

seviyorum. “Erkekler yapar, ben 

yapabilir miyim?” diye düçünmedim. 

Halen kırık redükte ettiºimde ya da 

ameliyat güzel olduysa kendimi “kuç 
tutmuç kedi!” gibi hissediyorum.

Vuslat Sema Ünal: Elbette, 

baçlangıçta yakın çevremdekiler 

(annem, babam vs.) çok endiçeliydi. 

Ben de bu yüzden. “Yeterli güce 

sahip miyim?” diye düçünmeden 

edemedim. Ama sonra ne kadar 

akıllıca aletlerin kullanıldıºını görüp, 

Ayçegül Bursalı 
meslektaçıyla birlikte
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bunları kullandıkça, bu korkunun 

yersiz olduºunu anladım. Her geçen 

gün, her çey daha kolay ve güzel 

gelmeye baçladı.

Emel Gönen: Ghtisas tercihi 

yaptıºım sırada üniversitemin kadın-

doºum kliniºinden uzmanlıºını alan 

kadınlara bölümde kariyerlerine 

devam etme fırsatı tanınmıyordu.  

Ortopedideki hakimiyeti ise 

kadınların tercih etmemesine 

baºlıyordum. Öºretmen anne ve 

yine eºitimde titiz bir babanın 

çocukları olarak en iyi eºitimi alarak 

kendimizi geliçtirmek  hedefimizdi. 

Üç erkek kardeçimle büyüdüºüm aile 

ortamında hep  “azmedersek her çeyi 

baçarabiliriz!” inancıyla yetiçtirildik 

ve eçitlik temel deºerdi. Bu 

nedenlerle ihtisas alanımı seçerken 

“Becerebilir miyim?” kaygısı aklıma 

dahi gelmedi. “Zevk alır ve yaratıcı 
olabilir miyim?” diye düçündüm. 

Ailem hiç çaçırmasa da, neden 

ortopediyi seçtiºim, asistanlıºım ve 

uzmanlıºım boyunca bana soruldu. 

Benim tek kaygım, “Nasıl daha 

iyi olabilirim?” ve “Mesleºimde 

ilerlerken, ona karınca kararınca bir 

katkıda bulunabilirim” oldu.

Ayçegül Bursalı: Hayır 

etkilemedi. Asistan aºabeylerimin 

beni kardeçleri gibi kabul etmeleri 

yardımcı oldu. Ortopedi teknik bir 

brançtır. Tekniºini öºrendikten 

sonra dıçarıdan zannedildiºi 

gibi çok güç gerektirmez. fimdi 

anestezi imkanları, elektrikli aletler 

vb. içimizi çok daha kolaylaçtırdı. 
Evet, bütün bunlara raºmen çok 

çelimsiz de olmamak lazım.  Bence 

önemli olan, tıbbın her brançında 

olduºu gibi, çalıçmayı çok sevmek, 

dirençli olmak, uykusuzluºa 

dayanabilmektir. Kadın doºum 

veya pediatri uzmanlık eºitiminin 

ortopediden daha kolay olduºunu ve 

daha az güç istediºini söyleyemeyiz. 

Uºraçtıºım çocuk ortopedi ve el 

cerrahi sonsuz sabır isteyen içler. 

Bunlar için önce ortopedi yapmak 

gerekir. Erkek meslektaçlarımızın 

çoºu maalesef bu sabrı göstermek 

konusunda istekli olmuyor. Bana 

çoºu zaman, “Abla bu çocuk 

aºlamalarına nasıl dayanıyorsun? Bu 

aºır deforme çocuklarla uºraçmaya 

benim yüreºim dayanmaz” diyorlar. 

Emel Gönen 



Ne demeliyim sizce? Bir pes ekino 

varus alçısını sarmayı öºretirken 8,5 

numara eldiven kullanan asistanım; 

hem gücünü ayarlamakta hem de o 

küçücük ayaºı tutmakta zorlanıyor. 

Demek ki her zaman erkek olmak 

gerekmiyor.

“ORTOPEDİNİN CİNSİYETİ YOKTUR”
Ortopedi eºitimi ve meslek hayatı 
süresince bir kadın olarak olumlu ya 
da olumsuz olaylar yaçadınız mı? 

Vuslat Sema Ünal: Erkekler 

yaçamıyor mu sanki? Yaçadıºım 

sıkıntılar bir erkek meslektaçımdan 

farklı deºildi. Hâlâ da öyle... Bu için 

cinsiyeti yok. Sıkıntılar herkes için 

aynı. Tam tersi ortopedist olmak, 

zaman zaman bu akılsız toplumda 

kadın olma dezavantajını ortadan 

kaldırdı, bana güçlü bir birey olmayı 
öºretti. Gnsanlar ayaklarını denk aldı. 
Bu toplumda kadın olma zorluºunu, 

ortopedist olduºum için daha az 

yaçadım ben. 

Ayçegül Bursalı: Birçok olumlu 

olay yanında, olumsuz olanlar da 

her kötü çeyin hafızadan çabuk 

silinip gitmesi gibi unutulup gidiyor. 

Türkiye’de kadın olmanın, hakkıyla, 

etik kurallara uygun, yeni bir çeyler 

yapmaya hevesle çalıçmanın zorluºu 

neyse onu yaçadım. Ortopediye has 

zorluk deºil.

Ülküm Anita Büyükgör: Sınav 

sonucu açıklanınca tanıçmak için 

kliniºe gelerek kendimi tanıttıºımda 

asistan arkadaçların ilk soruları 
“Tercihlerde kod hatası mı yaptın?” 

oldu. “Hayır” cevabını aldıklarında ise 

ilk tavsiyeleri “Gstersen sen bir daha 

çalıç sınava” oldu. Güldüm, isteyerek 

geldiºimi, bir daha asla TUS’a 

girmeyeceºimi söyledim. Gstanbul 

Eºitim Araçtırma Hastanesi’nden 

nam-ı diºer Samatya SSK’dan ihtisas 

aldım. Gki klinik vardı. Bir klinik 

vertebra aºırlıklıydı; çalıçırken diºer 

grup, pediatrik ortopedi aºırlıklı 
çalıçıyordu. Gelen asistanlar kliniklere 

sırayla veriliyordu. Sıra pediatrik 

cerrahi aºırlıklı klinikteymiç ama 

beni diºer kliniºe verdiler. Sonradan 

öºrendim, erkek asistanlar, “Bayan 

asistanın ayının bir haftası zaten 

hastalıºı nedeniyle geçer; hamile 

kalsa dokuz ay yatar. Hayır gelmez 

bize ondan” diye uzmanlarını 
doldurmuç. O klinikte asistan alma 

sırasından feragat etmiç. Böylece 

beni ikinci klinikte göreve baçlattılar. 

Baçladıºım gün, “Boç durma seni 

ameliyata sokalım” dediler. Bir 

odada PEV, sonrasında da skolyoz 

vardı. Meºerse uzmanlarım 

bayılırım diye sokmuç. Ama akçama 

kadar mızıldanmadan dayandım. 

Sonrasında da klinikte bayan 

olmamdan dolayı bir ayrımcılıºa 

uºramadım. Ne bayandır diye 

kolladılar, ne de ezdiler. Bir ortopedi 

toplantısında akçam yemeºi 

esnasında bir erkek ortopedist 

arkadaçın, “Siz de mi ortopedistsiniz? 

Omuz çıkıºını nasıl yaparsınız siz 

ya!” demesini hâlâ gülümseyerek 

hatırlarım. “Doktor bey güreçmiyoruz, 

teknik iç yapıyoruz. Güç ikinci planda 

kalıyor” cevabını vermiçtim. Artık 

düçünün meslektaçların bile içine 

bu içi yapamayacaºımıza dair kurt 

düçebiliyorsa, poliklinikte belime 

kadar uzanan saç örgülerime 

bakarak, “Doktor bey” diye aºız 

alıçkanlıºıyla hitap eden hastalara hiç 

gücenmemek lazım.

Emel Gönen 
meslektaçlarıyla beraber
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Emel Gönen: Ghtisasa, Ankara 

Numune Hastanesi Ortopedi 

Kliniºi’nde ilk kadın ortopedist 

olarak baçladım. Hocam Prof. Dr. 

Ali Biçimoºlu’nun ilk günümde 

söylediºi “Aramızda kadın olman 

seni endiçelendirmesin, benim için 

bir dezavantaj deºil. Ama bilesin 

ki senin için de bir avantaj deºil” 

demiçti. Bunu, bir ayırımcılıºa 

uºramayacaºım ama mesleki 

geliçmemde kendi baçıma olduºum 

mesajı olarak yorumladım. Beni 

hem rahatlattı hem de mesleki 

hırsımı kamçıladı. Sayın hocam ve 

ihtisasıma katkıda bulunan tüm 

uzman aºabeylerim bana ortopedide 

kuvvetin deºil, tekniºin ve bilginin 

üstünlüºünü öºretti. Yaptıºım pratik, 

bu deºerlendirmeyi doºruladı. 
Aynı odayı beç, altı asistan gece-

gündüz paylaçır; daha çok ve çeçitli 

vaka yapmak için koçtururduk.

Gerçekleçtirdiºimiz vakaların 

düzenli çetelesi tutularak beceri 

eºitiminde eçit fırsat tanınırdı. 
O zamanlar baçka kliniklerde 

olmayan asistan sınavlarıyla adil 

bir deºerlendirme yapılırdı. Bu 

süreçte tıbbın hiçbir alanının 

cinsiyet ayrımını kaldırmayacaºı, 
iç birliºinin daha verimli sonuçlar 

doºurduºu hep vurgulandı. Hep 

daha iyi olmaya çartlandırıldık ve 

bunun için çalıçtık. Ali hocanın 

teçvikiyle sürekli okurduk. Okumayı 
bir keyif haline getirmiçtik ama 

her fırsatta klinikçe bir araya gelir, 

eºlenceli sosyal etkinlikler de 

düzenlerdik. Büyüklerimiz sadece 

mesleki bilgi aktarmadı; insanın 

deºerini ve hizmetin yüceliºini 

de öºretti. Mesleºimin gereºini 

layıkıyla yaptıºımı gördükleri ölçüde 

bana güvendiler. Bu beni daha da 

teçvik etti. Bu konuda hocalarıma 

minnettarım. 

Kadın ortopedist olmanın cilveleri 

de yok deºil. Bir defasında yaçlı bir 

erkek hastam muayene sırasında 

ısrarla ve bilinçli bir çekilde “Dr. bey” 

diye hitab ediyordu. Alıçkın olduºum 

bu durumdan hiç rahatsız olmasam 

da meraktan  sorduºumda, aldıºım 

“Saygıdan doktor bey, saygıdan!” 

yanıtını hâlâ hatırlarım. Yıllar önce 

L5-S1 ALIF yaptıºım yaçlı bir erkek 

hastam da ara kontrollerini baçka 

çehirlerde yaptırdıºını söyledikten 

sonra en doºal, içten haliyle ve 

gururla “Erkek gibi karı olduºunu 

söylediler, eline saºlık!” çeklindeki  

Ülküm Anita Büyükgör 



yorumu aklımda kalanlardan. Bu 

anlattıklarımdan güllük gülistanlık bir 

dünyada yaçadıºımız düçünülmesin. 

Ülkemizde, hâlâ  ortopedinin alt dal 

seçiminde kadın meslektaçlarım 

adına çeçitlilik saºlanabilmiç deºil. 

Kurumlara göre deºiçmekle birlikte 

yerleçik önyargılar, kimi zaman 

kadınları sadece belli alanlara 

eºilmeye yönlendiriyor. 

Bir diºer gözlemimse bazen 

eºitici görevini üstlendiºinizde 

dinleyici kitlesine ulaçmak için 

ek çaba sarf etmek gerektiºi. 

Uluslararası bir toplantıda, vertebra 

üzerine son derece deneyimli Alman 

bir kadın ortopedistin, mükemmel 

anlatmasına raºmen konuçmasının 

dinleyici kitlesine ulaçamadıºını fark 

etmiçtim. Salonda bulunan her iki 

cinsiyetteki eºitici eºitmenleriyle 

sorunu paylaçtıºımızda, ortopedide 

konu zorlu ise erkek dinleyicinin 

kadından gelecek bilgiye direndiºini 

tüm ülkelerde tesbit ettiklerini 

belirterek “Bir kadın olarak, 

mükemmelden fazlası olmak 

durumundasınız” çeklinde yanıt 

aldım. Yine de ülkemizde, Avrupa’yla 

kıyaslandıºında sevindirici geliçmeler 

de var. Avrupa Ortopedi Federasyonu 

(EBOT) yeterlik sertifikalarını 
günümüzde hâlâ “Bay” olarak 

düzenliyorken, ülkemizde TOTBGD  

bu tür önyargılardan uzaktır. 

Türkiye’de kadın ortopedistlerin 
sayısının artması için sizce neler 
yapılabilir? 

Vuslat Sema Ünal: Kadınlar 

daha özgür ve özgüvenli olursa böyle 

bir çeyi yapmaya gerek kalmaz.

Ülküm Anita Büyükgör: 
“Sayımızın artması önemli mi?” 

emin deºilim. Aslında yapılacak 

iç aynı olduktan sonra icra edenin 

kadın ya da erkek olması fark 

etmez. Ama kadınlarda genelde 

analık vasfının getirdiºi bir 

yumuçaklık, sevecenlik ve gücün 

olduºunu düçünüyorum. Galiba 

kızlar daha çok empati yapıyor. 

Hasta-hekim iliçkisinde endikasyon 

kararlarında bu  iyi bir çey.

Emel Gönen: Ülkemizde 

yaklaçık 3 bin 500 ortopedistten 

TOTBGD asil üyesi olan 1934 erkek, 

24 civarında kadın meslektaçımız 

bulunuyor. Bu brançı, hem kadınlar 

hem de erkekler için tanıtmak ve 

daha cazip hale getirmek hedefimiz 

olmalı. Bu da istekli ve yetenekli 

adayları ortopediye kazandırmakla 

olur. Tıp eºitimi esnasında ortopedi 

brançının daha iyi tanıtılması 
gerekiyor. TOTBGD ve TOTEK’in 

ortopedi ve travmatoloji brançını 
tanıtan ve istekli adayları cezbeden 

çalıçmalarına ihtiyaç olduºu açık. 

TOTBGD bünyesinde hazırlanacak 

ortopedi tanıtım video ve afiçlerinin 

tıp fakültelerine gönderilmesi, zaman 

zaman düzenlenecek konferanslarla 

öºrencilere ulaçmak yerinde olur. 

Her TUS öncesinde ortopediyi 

seçmeye gönüllü iki, üç hemcinsimle 

tanıçıp sohbet etmek ve mesleºi 

tanıtmak için nöbetlerde fırsat 

yarattım. Bu sayede konuçtuklarımın 

bir kısmının çekincelerini yok edip, 

cesaret verebildiºim, bir kısmının 

da gerçekte neyi istediklerini 

farketmelerine yardımcı olduºum 

için sevinçliyim. Zaman zaman 

TUS bloglarında öºrencilerin 

kafasındaki pek çok önyargının 

ya da korkunun düzelmesi için 

elimden gelen bilgilendirmeyi 

yapıyorum. Asistanlıºım sırasında 

bir üniversitede yaptıºım anatomi 

rotasyonu sayesinde dahi bu 

yola çekmeyi saºladıºım kadın 

meslektaçlarımın bulunması bana 

umut veriyor. Gözetilmesi gereken 

faktörlerden birisi de kadın-erkek 

asistan sayısının uzmanlık eºitimi 

esnasında azalmamasını saºlamak 

olmalı. Bu noktada özellikle güven 

tesis etmek, sosyal baºlılık ve ekip 

üyeleri arasında farklı görüçlere 

hoçgörülü bir iç yeri ortamının 

yaratılması çok önemli. Farklılıkların 

Ülküm Anita Büyükgör 
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baºdaçtırıldıºı her ortamdan, hem 

verimlilik hem de yaratıcı fikirlerin 

çıktıºını hep gözlemledim.

Ayçegül Bursalı: Bundan 33 yıl 
önce Almanya’ya misafir asistan 

olarak davet edildiºimde, kadın 

ortopedist sayısı hayli azdı. 17 yıldır 

katıldıºım Avrupa Çocuk Ortopedi 

(EPOS) kongrelerinde kadın 

ortopedist sayısının yeterli olmayıçını 
üzülerek görüyorum. Ülkemizde 

öncelikle erkeklerin zihniyetlerini 

deºiçtirmeleri gerekiyor.  Burada 

bölüm baçkanlarına ve öºretim 

üyelerine çok iç düçüyor. Klinikte bir 

kadının olması yaçadıºımız sosyal 

hayatın normal çekliyle devamını 
saºlar.

“ORTOPEDİ BİR ERKEKLER KULÜBÜ DEĞİL”
Yurt içinden veya yurt dıçından 
kadın ortopedistler ile iletiçim içinde 
misiniz? Ayrı bir kadın ortopedistler 
platformu veya iletiçim aºı kurmayı 
düçünür müsünüz? 

Emel Gönen: Hem yurt içi hem 

yurt dıçında tanıyabildiºim kadın 

meslektaçlarımla iletiçim içindeyim. 

Avrupa’da EFORT, SICOT gibi 

oluçumların kadın ortopedistler 

platformu ve eºitim destek fonları 
bulunuyor. Ancak hedefimiz pozitif 

ayrımcılık deºil, fırsat eçitliºi ve 

farkındalık yaratmak olmalı. 

Ayçegül Bursalı: Yurt dıçından 

kadın ortopedistlerle baºlantım yok. 

Yurt içinde de kadın ortopedistlerle 

erkek meslektaçlarımdan farklı bir 

iletiçimim bulunmuyor. Böyle ayrı bir 

aº kurmayı gereksiz buluyorum. Biz, 

kadınıyla erkeºiyle tek bir cemiyetiz. 

Ülküm Anita Büyükgör: 
Bursa’da çalıçan Sibel’le bir yemekte 

karçılaçtıºımızda ilk tanıçmamıza 

raºmen sanki hep birbirimizi tanıyor 

gibiydik. Ayçegül ablayla SSK 

zamanından tanıçıklıºımız var. Ama 

ayrı bir platform ya da aº içinde 

olmayı düçünmüyorum. Bir alt grup 

ya da bir üst grup olmayı ayrı bir grup 

oluçturmayı istemiyorum. Mevcut 

platformda “kızlı-erkekli” iyiyiz bence.

Vuslat Sema Ünal: Bu konuda 

çeçitli davetler almıçtım. Bir tanesi 

Amerika Birleçik Devletleri’ndendi. 

Sadece kadın oldukları için 

iletiçime geçmektense, saygın birer 

meslektaçım oldukları için insanlarla 

iletiçime geçmeyi daha doºru 

buluyorum. Sadece kadın olmaları, 
iletiçime geçmem için bir neden 

deºil.

Ortopediyi seçecek kadınlar için 
önerileriniz neler olurdu?

Vuslat Sema Ünal: Gçini 

yaparken cinsiyetsiz olduºunu 

düçün. Bir içi kadın olduºun için 

yapabileceºini ya da kadın olduºun 

için yapamayacaºını düçünme. 

Ortopedist olmasaydım, doktor 

olmazdım.

Ülküm Anita Büyükgör: Tıbbı 
seçecekler için genel önerilerim 

var. Ama tıp zaten olduktan sonra 

ortopedi bence güzel, spesifik net 

bir branç. “Bir daha dünyaya gelsem 

hekimliºi seçer miydim?” bilmiyorum 

ama hekim olsaydım, yine ortopediyi 

isterdim. Ortopedi bir erkekler 

kulübü deºil, kadınlar da var.

Ayçegül Bursalı: Ortopedi 

muhteçem bir dünya. Tıbbın 

bütün bölümlerinde olduºu 

Vuslat Sema Ünal



gibi, çalıçmayı sevmek, empati 

yapabilmek, cerrahiye yatkın olmak 

yeterli. Sadece kadınlar için deºil, 

tüm ortopediye girecekler için 

geleceºimiz olan çocuklarımıza 

yardımcı olmak, saºlıklı mutlu 

bireyler olmalarına katkıda 

bulunmak için çocuk ortopediyle 

uºraçmalarını tavsiye ederim. 

Çocuklarını getiren anne ve babaları 
yapılacak tedavi konusunda 

yüreklendirmek, teçvik etmek, 

arada onlara takılmak, yemek 

tarifleri yapmak, oyunlar göstermek 

kadın doktorsanız, çok daha akıcı 
ve kolay oluyor. Ülkemizde bunları 
erkek meslektaçlarımın yapması 
yadırganıp, problem olabiliyor. 

Gletiçimi saºlamlaçtırmak için bir 

annenin kıyafetini beºenebilirim 

ama erkek meslektaçım yapamaz. 

Kadınları ortopediye girmeleri için 

teçvik eden, neredeyse zorla alan 

rahmetli hocamız Prof. Dr. Akif fakir 

fakar’dır. Prof. Dr. Orhan Girgin’in 

hazırladıºı ortopedi ve travmatoloji 

tarihindeki bilgilere, resimlere 

ve istatistiksel verilere bakarsak 

kadınların sayısının giderek azaldıºı 
görülebiliyor. Bildiºim kadarıyla, 

ortopedi ve travmatoloji birleçtikten 

sonra ilk uzman kadın oluyorum. 

Daha sonra kadın ortopedist sayısı 
arttıysa da, oran olarak geriye 

gidildi. Genç meslektaçım Dr. fükrü 

Sarper Gürsu bu konuyla ilgili olarak 

bir makale de hazırlamıçtı. Kendi 

büyük halası da ilk ortopedistlerden 

olan Dr. fükrü Sarper Gürsu bu 

çalıçmasında 1953 yılında tüm 

uzman hekimler içinde 10 binde 

26 olan kadın ortopedist oranının, 

2006 yılına gelindiºinde 10 binde 

6’ya gerilediºini gösterdi. Peki nedir 

deºiçen? Sanırım camia olarak 

hocamız Prof. Dr. Akif fakir fakar’ın 

vizyonuna eriçemedik. 

Emel Gönen: Ortopedi 

manevi tatmini yüksek, temposu 

hızlı ve yoºun, çalıçmak isteyen 

her kadının rahatlıkla baçarılı ve 

mutlu olabileceºi bir cerrahi branç. 
Bu nedenle ortopediye daha 

fazla kadın çekmenin yararına 

inanıyorum. Yöneticilerin de 

ekiplerini oluçtururken karıçık gruplar 

yaratmaya çaba sarf etmelerinin, 

hem kiçisel hem de kurumun 

baçarısına olumlu katkı yapacaºı 
açık. Eºer kadınlar, ortopedi için 

doºru ve uygun yeteneklerinin 

olduºundan çüphe duyarlarsa 

onlara, “Dünyayı tek baçına yelkenle 

dolaçan en hızlı Gngiliz” diye de 

tanımlanan Ellen MacArthur’un 

bir deºerlendirmesini aktarmak 

isterim. MacArthur’a göre yelken 

içinde hem kadınların hem de 

erkeklerin farklı özellikleri baçarıyı 
etkiliyor. Okyanus seyirlerinde, 

erkek yelken öºrencilerinin 

bilmeseler de her içe atladıklarını, 
ekibi gereksiz riske soktuklarını; 
kadınların da her detayı önceden 

araçtırıp öºrenmek istediklerini ve 

emin olana kadar beklediklerini, 

hamlede geç kaldıklarını belirtiyor. 

Bu nedenle karma ekiplerin 

birbirlerinin eksiklerini kapatıp, 

çok daha verimli bir iç birliºi 

geliçtirdiklerini ileri sürüyor. Yaçamın 

tüm alanlarında, iyi eºitim, çalıçma 

azmi ve eçit fırsatlarla  baçarıya 

ulaçacaºımıza inanıyorum.Kadın 

ve erkek, tüm mevcut ve potansiyel 

meslektaçlarıma baçarılar dilerim.

Vuslat Sema Ünal 


