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Jinekolojik onkoloji Cerrahisi Bilim Dalı Sağlık Bakanlığımızca 2011 yılında tanımlanmış ve daha önce 
jinekolojik onkoloji ile yeterli sürede ilgilendiğini, yaptığı çalışmalar ile kanıtlayan yaklaşık yüz kadın 
hastalıkları ve doğum uzmanına Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Diploması verilmiştir. Bu gelişme ile birlikte pek 
çok üniversite ve devlet eğitim araştırma hastanesinde Jinekolojik onkoloji bilim dalları veya klinikleri 
kurulmuştur. Sonrasında TUK tarafından yapılan sınavlar ile belirlenen kliniklere kadın hastalıkları doğum 
uzmanları, yan dal uzmanlık öğrencisi olarak 3 yıllık eğitim için atanmaya başlanmıştır. Bu şekilde atanan 
hekim sayısı her geçen yıl artarak 2011 – 2019 yıllarında toplam 278 adete ulaşmıştır.  Özetlemek gerekirse 
2022 yılında ülkemizde diplomalı jinekolojik onkoloji uzmanı sayısının dörtyüz’lere varacağı görülmektedir.  

Globocan 2018 verilerine göre Ülkemizde yılda 5463 uterin korpus, 3.729 over, 2.356 serviks, 262 vulva ve 98 
vajinal kanseri olmak üzere toplam 11.908 genital kanser tanısı alan kadın vardır. Bu sayılara göre 2022 yılında 
yaklaşık olarak her bir jinekolojik onkoloji uzmanının bir yıla da tedavi edeceği; yaklaşık 12 uterin korpus, 9 
over, 6 serviks ve bir olgudan az vulva-vajen kanseri olgusu vardır. Başka bir açıdan bakıldığında 2022 yılında 
jinekolojik onkoloji uzmanı başına yılda 30 olgu düşmektedir.   

Yılda 12 korpus, 9 over 6 serviks kanseri ile toplam 30 olgu yöneten bir hekimin mesleki beceri ve deneyimini 
sürdürmesi ve bu olgu sayıları ile yeni yan dal uzmanlık öğrencilerinin yetiştirilmesi mümkün 
görülmemektedir. Bu durum her geçen yıl ülkemizdeki jinekolojik onkoloji eğitiminin kalitesini önemli oranda 
düşürecektir. Ayrıca kısa sürede artan jinekolojik onkoloji uzman sayısı ile hekim-merkez başına düzen olgu 
sayılarının azalması, ülkemizin genç jinekolojik onkoloji uzmanlarının ve uzmanlık öğrencilerinin   
motivasyonlarını olumsuz yönde etkilemektedir.  

Yukarıda yaklaşık olarak bildirilen hasta sayıları, uluslararası pek çok dernek ve kuruluşun (European Board 
and College of OB&GYN and European Society of Gynaecologic Oncology- ESGO, American Gynecologic 
Oncology Groupe- GOG) önerileri dikkate alındığında, jinekolojik onkoloji eğitimi ve mezuniyet sonrası 
yeterliliğin devamı için çok yetersizdir.   

Bu veriler ışığında Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği olarak sorumluğumuz gereği mevcut durumu tarafınıza 
iletmeyi görevimiz olarak değerlendiriyoruz. Yakın gelecekte gerek mesleki yeterlilik ve gerekse kadın sağlığı 
ile ilişkili olumsuzlukların oluşacağı, kaçınılmaz olarak görülmektedir.  Yukarıdaki veriler ışığında, her yıl 
atanan uzmanlık öğrenci sayısının, gelecek planlaması yaparak azaltılması ve atamaların merkezlerin hasta 
yoğunluğuna göre belirlenerek uygun sayılara indirilmesi yararlı olacaktır. 
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