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• 05.01.1950 yılında Kıbrıs ‘ta doğdu.
• İlk, orta ve lise öğretimi Kıbrıs’ta , tıp eğitimi 1967-1973 yılları arasında
İstanbul Tıp Fakültesi
• Aynı fakültenin Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı’nda 1975-1979,
uzmanlık eğitimi
• 1980-1985 Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Baş asistanlık ve Şef
Muavinliği
• 1985-1989 İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim
Dalı’nda Baş asistan
• 1989- Doçent , 1995- Profesör
• 1994 Ürojinekoloji Ünitesi Sorumlusu
• 2011 Ürojinekoloji Bilim Dalı kurulması ve Bilim Dalı Başkanlığı
2014-2017 Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve emeklilik
1997 de Türk Ürojinokoji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği ‘nin kuruluşu ve dernek başkanlığı
Evli ve bir çocuk annesi

Tıp eğitimi ve Kadın Doğum uzmanlığı konusunda ne düşünüyorsunuz?
Türkiye’de akademik kadrosu, eğitimi ve verdiği hizmetleri ile çok üst düzeyde tıp fakültelerimiz vardır.
Bunlar uluslar rası düzeydedir. Ancak son yıllarda hızla artan sayı ile kalite yönünden eski seviyenin
korunabileceği konusunda ciddi endişelerim var. Kantite kadar kalite de dikkate alınmalıdır.
Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı konusuna gelince, şiddetle öneriyorum. Çok keyifli bir branş;
Hekimin de kendi hesabına paylaşacağı çok güzel olayları yaşama imkanı vermektedir. Sağlık politikaları ile
ilgili geçici sıkıntılara aldırmamak gerekir. Kanımca kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı halen en önemli
branşlardan biridir. Yan dal uzmanlıklarının ortaya çıkışı veya resmi yan dal olmazsa bile özel ilgi alanı
oluşturma, kısaca ilgi alanını sınırlamak, konuya daha çok hakim olma anlamına gelmekte. Dolayısıyla daha
rahat ve daha keyifli bir şekilde meslek icra etmek mümkün olmaktadır. Ben meslek hayatımda bunu yaşadım
ve bütün hekim arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.
Ben bu konuda çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ülkenin en eski ve köklü üniversitesinin tıp
fakültesinde eğitim aldım. Mesleğimi büyük bir keyifle sürdürdüm ve bende çok güzel anılar bırakan bir
akademik hayatım oldu.
Günümüzde bilgiye ulaşma yolları çok çeşitlendi ve o ölçüde kolaylaştı.Ancak hekimlik özellikle kadın
hastalıkları ve doğum uzmanlığı eğitiminin sadece elde edilen teorik bilgilerle yeterli olmadığını
düşünüyorum.Cerrahi bir branş olarak usta-çırak ilişkisine halen çok ihtiyaç vardır. Ben, ayrıca hastaya
yaklaşım, meslektaşlar arası iletişim ve hatta hoca-hekim ilişkilerinin sağlıklı olgunlaşması için bu dönemin çok
önemli olduğunu düşünüyorum. Formasyon kazanılan bu dönemde ortam son derecede önemlidir. Maalesef
tıp fakültelerine alınan öğrenci sayısı çok fazla olduğu için bu dönemde sadece teorik eğitim
gerçekleştirilmekte, uygulamalı eğitim ve hekimlik formasyonu konusunda yeterli aktarım yapılamamaktadır.
Geriye bu eksikliklerin tamamlanması uzmanlık dönemine kalmaktadır.
Konu özel ilgi alanına gelince, Türkiye ‘de Ürojinekoloji için neler söylemek istersiniz?
Kesinlikle ‘’Kadın Sağlığı’’ kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Türkiye’de Kadın Sağlığı denilince
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gebelik ve doğum akla gelmektedir ki bu çok yanlıştır. Kadının sadece bu yönü ile ele alınması ayrıca da çok
üzücüdür.
Ürojinekoloji kapsamındaki sağlık sorunları genellikle yaşam kalitesiyle ilgilidir. Kaliteli yaşam arzusu
hem kadınlar, hem de sağlık hizmeti sunanlar tarafından gittikçe daha iyi anlaşılmaktadır. Bunda iletişimin
katkısı çok büyüktür. Ayrıca Türkiye ‘de yaşlı popülasyonun artması ile ürojinekolojinin önemi daha da
artacaktır.
1997’de kurulan Türk Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Derneği hedefinde yurdumuzun her
köşesinde ürojinekolojinin çağdaş düzeyde uygulanması vardır. Konu ile ilgilenenler dernek bilimsel
toplantılarında deneyimlerini paylaşmaktadır. Derneğin dış dünya ile iletişimi iyidir ve Uluslararası Ürojinekoloji
Derneği (IUGA) ‘ya afiliyedir. Ancak uluslararası bir kongreyi İstanbul’da gerçekleştirme imkanımız henüz
maalesef olamadı. Ayrıca, İstanbul Tıp Fakültesi Ürojinekoloji Bilim Dalı, EBCOG’a bağlı Avrupa Ürojinekoloji
Derneği ( EUGA) tarafından akredite edilmiştir.
Ürojinekoloji multidisipliner bir çalışmayı gerektirir. Farklı branş hekimleri (Jinekoloji, Üroloji, Kolorektal
Cerrahi) yanında hemşireler, diyetisyenler ve fizyoterapistlerden oluşan bir ekip vardır. Ürojinekoloji Türkiye’de
bu yönü ile güzel bir örnek teşkil etmektedir.
Ürojinekoloji konusundaki çalışmalar 1997 yılında derneğin kurulması ile hız kazandı. Bu kapsamda, çok
yazarlı,Türkçe hazırlanmış, birçok kitap da hekimlerin hizmetine sunuldu.Hemen her kadın doğum konulu
bilimsel toplantıda ürojinekoloji oturumları yer almakta, kurslar düzenlenmektedir.
Ürojinekoloji’de gelinen noktadan memnun musunuz?
Evet yanıtı vermeyi çok isterdim. Muhakkak ki önemli bir aşama sağlandı ancak daha yapılması gereken
çok iş vardır. Her şeyden önce tıp fakültelerinden başlanarak ürojinekoloji dersinin olması gerekir. Çünkü
konular ile ilgili hizmet I. basamak hekimlikte başlamaktadır. Uzmanlık eğitiminde diğer bölümler yanında bir iç
rotasyon konusu olmalıdır. Aile hekimlerinin programına dahil edilmeli ve yan dal uzmanlığı ile ilgili çalışmalar
yapmalıyız.
Bu konuda son olarak söylemek istediğim, araştırma ve klinik çalışmalarla uluslararası arenada daha çok
yer alınmalı ve uluslar arası bir kongre yurdumuza gelmelidir.
Bu yapılması gerekli çalışmaları da dikkate aldığımızda Türkiye’deki ürojinekoloji ile dünyadaki
uygulamaların neresindeyiz?
Konu ile ilgili merkezler genellikle Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde sıklıkla üniversitelerimiz
ve eğitim hastanelerimizde tanı ve tedavi hemen tüm imkanlar mevcuttur. Ancak bu kesinlikle yeterli değildir.
Yaygınlaşması şarttır. Maalesef ülkemizde genelde kişisel çabalarla bu hizmetler gerçekleştirilmektedir.
Kurumsallaşmada iyi değiliz.
Emeklilik hayatınıza nasıl bir değişiklik getirdi? Hobileriniz var mı?
Emekliliğin de güzel yönleri olduğu kanısındayım. Yoğun iş temposundan çıkınca hayatta mesleki
faaliyetler dışında da güzel şeylerin olabileceğini fark ettim. Uzun memuriyet hayatından sonra günlük
programımı bizzat yapabilmek çok hoşuma gidiyor.
Hobi konusunda maalesef iyi durumda değilim. Bu konunun seçimini emekli olmadan önce yapıp alt
yapısını hazırlamak gerekli.
Önay Yalçın hocamıza bu keyifli söyleşi için teşekkür ederiz.
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