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İLK KADIN CERRAH BU 
TOPRAKLARDADIR.

• 17. yüzyılın en
meşhur
cerrahları Üsküdar’
da oturan Gazi oğlu
Deniz ve eşi Saliha
Hatun’du

CERRAHE SALİHA HATUN

https://www.sabah.com.tr/haberleri/uskudar


Rıza Senetleri –First Informed Consents
• Cerrahe Saliha Hatun yüzlerce ameliyat yapmıştır.
• İstanbul Fatih (At Meydanı, Tokludede, Debbağ Yunus, Unkapanı), Galata, Üsküdar (Bulgurlu, Hasan Ağa), 
Rumeli (Tırhala, Florya, Tırnova, Yenişehir, Draboliçe-Mora), Bursa (İnegöl), Trabzon, Erzurum, 
Sakız, Arapkir gibi imparatorluğun muhtelif yerlerinden olduğu görülür. 
• Gelen hastalarda erkek-kadın, müslim-gayrimüslim gibi bir ayrım da söz konusu değildir. 
• Şifa bulmak isteyen herkes Saliha Hatun'a koşmuştu.



PLASTİK CERRAH SEÇERKEN…

• Eğitimini nerde almış?

• Board Sertifikasyonu var mı?

• Cerrahi tecrübe süresi kaç yıl?

• Ünlü bir cerrah mı?

• Hasta referansları nasıl?

• Cerrahın cinsiyeti?



2003 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ –
ISTANBUL UNIVERSITY CERRAHPASA 
MEDİCAL SCHOOL

2009ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ—
SISLI ETFAL RESEARCH AND TRAININ HOSPITAL

2009 EUROPEAN BOARD OF PLASTC, RECONSTRUCTİVE AND AESTHETİC SURGERY



ARZU AKÇAL MD, MSC, FEBOPRAS

2015 INTERNATİONAL SCHOLAR OF AMERICAN 
SOCIETY OF PLASTIC SURGERY



ARZU AKÇAL MD, MSC, FEBOPRAS, 
ASSOCIATED PROF…

2017 yılında girdiğim doçentlik 
sınavımı başarı ile kazanarak 
doçent ünvanını aldım.



OLUMLU HASTA GÖRÜŞLERİ…



Cerrahın Cinsiyeti Önemli mi?

• EMPATİ GÜCÜ YÜKSEK VE BEKLENTİLERİMİ DAHA 
İYİ ANLADI.

MS. HAFİZİ: Dr. Guy was more empathetic and 
attentive to my expectations and goals because she's 
a woman.”
• HASTALAR KADIN CERRAHLARI İYİ CERRAH 

OLDUKLARI İÇİN SEÇMELİLER! SEMPATİK VEYA 
EMPATİK OLDUKLARI İÇİN DEĞİL!!!

• People should go to a female plastic surgeon 
because she is a great doctor, not because she is 
selling sympathy and empathy



Kadın cerrahlar yeni bir bakış açısı 
sunmaktalar
Female doctors can offer a fresh point 
of view

• Doktor baba rolü (Father like figure)

• Yakışıklı erkek  doktor ve iltifatları (a young 
attractive male whose attention made you feel 
attractive)

• AMA artık üçüncü bir seçenek daha var.

• Bağ kurabilceğiniz, anneniz veya kız kardeşiniz 
gibi hissedebileceğiniz KADIN CERRAH SEÇENEĞİ 
(a female plastic surgeon like me who patients 
can relate to and bond with like a mom or a 
sister)



Çalışmanın amacı 
cinsiyet önemli mi?
• 200 hastaya sorulmuş ve hepsi kadın

• %63’ü farketmez demiş

• Cinsiyet önemli diyen hastaların (% 37) 
sadece %1’I erkek hasta istemiş. 

• 26% of patients preferred a female 
doctor and 1% preferred a male. 

• Body surgery cared least about their 
surgeon’s gender, with nearly two-
thirds (65.85%) having no gender 
preference and only 16.67% requesting 
a female doctor. 

• Genital cerrahi isteğinde bulunanların
hiçbiri erkek cerrah istememiş. 

Hastaların %27’si spesifik bir cerrah isteğinde bulunmuş ve bu 
cerrahlar ününü bildikleri ve güvendikleri erkek cerrahlar!!!



Cerrahın 
Cinsiyeti Önemli 
mi?



Does the sex of your surgeon matter? A new study says yes

• Çalışmaya 1,3 milyon erişkin ve 3000 cerrah katılmış.
• %91 erkek cerrah %9 kadın cerrah
• 1.3 million adults and nearly 3,000 surgeons who performed one of 21 

common elective or emergency surgeries in Canada between 2007 and 2019.
• Hasta ve cerrahın cinsiyeti farklı ise %9 komplikasyon ve %7 ölüm riski 

artmakta. 
• There was a 9% higher risk of complications such as major bleeding, heart 

attack, or kidney failure, and a 7% higher risk of death, when the sex of the 
surgeon and the patient differed .



Does the sex of your surgeon matter? A 
new study says yes

• KADIN HASTALAR DİKKAT!!!

• Kadın cerrahı olan kadın hastalara kıyasla erkek cerraha 
ameliyat olan kadın hastalarda, taburcu sonrası tekrar 
hastaneye başvuru oranı %11 oranında artmış, ve ölüm oranı %32 
oranında artış göstermekte olduğu görülmüş. 

• Compared with women who had a female surgeon, women with 
a male surgeon had an 11% higher rate of readmission to a 
hospital, a 16% higher rate of complications, and a 32% higher 
risk of death.



Does the sex of your surgeon matter? A 
new study says yes

• Neden?

• Hasta-cerrah ilişkisi

• Kadın cerrahlar kurallara daha sıkı bağlı!!

• patient-surgeon relationships, measures of trust, and styles of communication 
between the four patient groups. It’s also possible female surgeons follow 
standard guidelines more closely than their male counterparts.





Kadın Cerrahlar Neyi 
Farklı Yapıyor?

• ÖZELLİKLE KADIN HASTALARDA

• What are female surgeons doing 
differently — especially with their 
female patients — that leads to better 
outcomes compared with male 
surgeons?



Kadın Cerrahlar Neyi Farklı Yapıyor?

• Doktorların çoğu hastanın cinsiyetinden bağımsız yüksek kalitede
tedavi hizmeti sağlamaktadırlar. 

• Most doctors likely believe that they provide high-quality care to all of their 
patients, regardless of a patient’s sex.

• İletişim beceleri kadın cerrahların daha yüksek☺)
• Kadın cerrahlar daha çok soru soruyor ve daha detaycı olabilirler.
• Female surgeons ask me more questions, THEY CAN BE MORE METICULOUS!!
• Kadın cerrahlar hastanın ağrı şikayetini daha çok önemsedikleri ve doğru

kabul ettikleri içim komplikasyon yönetiminde daha erken harekete
geçebilmektedirler. 



#
IlookLikeASurgeon

• Cerrah erkek olur prototipini
değiştirmek içn 2015 yılında sosyal
medyada kadın cerrahlar
#IlookLikeASurgeon hastag’i ile bir
kampanya başlattılar. 

• to combat the stereotype that 
surgeons are men, female surgeons 
have posted photos of themselves 
on social media with the hashtags 
“#ILookLikeASurgeon” and 
“#ILookLikeAPlasticSurgeon.” 



TEŞEKKÜR EDERİM
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