
ONKOPLASTİK MEME KANSERİ CERRAHİSİ UYGULAMALARI FİNAL RAPORU 

Son yıllarda hekimler ve hastalar açısından meme kanseri cerrahi tedavisinin ilgi çekici 

yenilikleri kapsayan alanlardan birisi onkoplastik ve rekonstrüktif meme cerrahisidir. Meme 

kanserinin cerrahi tedavisi son 30-40 yılda radikal rezeksiyonlardan daha konservatif 

cerrahilere doğru bir değişim geçirmiştir. Günümüzde son olarak meme kanseri cerrahi 

tedavisi onkoplastik meme cerrahisi (OMC) adı altında daha hasta merkezli bir tedavi şekline 

evrilmiştir. 1980’li yıllarda meme cerrahisinde inovasyon meme koruyucu cerrahi idi. Meme 

cerrahlarının uygulama alanını genişleten OMC de 21. yıl meme bilimi açısından bir 

inovasyondur. Yeni bir konu olan OMC’de henüz kanıta dayalı uygulamalar tam 

yerleşmemiştir. Çalışmaların yoğunlaştığı bu alanda Dünya ve Türkiye’de pek çok merkez 

kendi bilgi ve deneyimleri doğrultusunda ampirik olarak pratik uygulamalarına yön 

vermektedir. Uygulamada olan tekniklerin çoğunu tanımlayan algoritmalar açık olarak 

tanımlanmamış ve uygulamalar üzerinde geniş katılımlı bir konsensüs bugüne kadar tam 

olarak oluşturulmamıştır. Bu nedenle ülkemizin önde gelen ve konularında deneyimli meme 

cerrahları ve onkoplastik meme cerrahları arasında onkoplastik -rekonstrüktif meme 

cerrahisindeki teknikler ve bu cerrahi ile ilişkili tartışmalı alanlar hakkında bir konsensüs 

düzenlenmiştir. 

YÖNTEM: 

Bu konsensüs Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu (TMHDF) çatısı altında 

on-line Consensuss (www.consensuss.com) yazılımı aracılığı ile gerçekleştirildi. OMC 

konsensüsu için ilk olarak hakkında net kanıt olmayan uygulamalar üzerinde 14 adet taslak 

önerme hazırlandı. Hali hazırdaki TMHDF yönetim kurulunun genel cerrahi uzmanı olan 

üyeleri Konsensüs Oluşturma Kurulu (KOK) olarak belirlendi. 12 kişilik KOK üyelerine taslak 

önermelerin isabetli ve yeterli olup olmadığı online olarak ilgili yazılım kullanılarak soruldu ve 

elde edilen sonuçların değerlendirilmesi sonucu önerme sayısı 10’a düşürüldü. Her bir 

önermeye son şeklinin verilmesinden sonra Consensuss (www.consensuss.com) yazılım 

programı ile web tabanlı uzaktan erişimli konsensüs işlemi Delphi metodu kullanılarak Likert 

skalası üzerinden gerçekleştirildi. Türkiye’de çalışan en az 5 yıllık genel cerrahi uzmanı olup 

günlük klinik uygulamalarının %50’sinden daha fazlasını meme hastalıklarının tedavisine ve 

cerrahisine ayıran 111 kişiye ilgili yazılım aracılığı ile davet yollandı. Daveti sistem üzerinden 

kabul edip değerlendirmeye katılan kişiler panelist (Konsensüs Danışma Kurulu üyesi) olarak 

kabul edildi.  

Yöntem olarak konsensüs karar eşiği açısından her bir önerme üzerinde ayrı ayrı olmak 

üzere “%70 ve üzeri kabul” olması durumunda o önerge hakkında “Kabul” yönünde 

http://www.consensuss.com/
http://www.consensuss.com/


konsensüs olduğu kabul edildi. “%25 veya üzeri red” olması durumunda ise o önerge 

üzerinde “Red” yönünde konsensüs olduğu kabul edildi. Hem kabul hem de red eşiklerinin 

beraberce aşılması durumunda ise o önergede “Kabul” yönünde konsensüs olduğu kabul 

edildi. Daveti kabul eden panelistlerin %80’den daha azının yanıt vermesi (kabul ya da red 

fark etmeksizin sonuç ne olursa olsun) veya öngörülen eşiklerin hiç birisinin (kabul ya da 

red yönünde) aşılmaması durumunda konsensüsa varılamadığı kararı alındı. Turlarda 

herhangi bir eşiğe ulaşılamaması durumunda en fazla 3 turda konsensüs işleminin 

tamamlanması planlandı.   

Konsensüs Oluşturma Kurulu (KOK):    

Murat Kapkaç                

Seher Demirer 

Kemal Atahan 

Mustafa Emiroğlu 

Cihangir Özarslan 

Şehsuvar Gökgöz 

Müfide Nuran Akçay 

Alper Akcan 

Sibel Özkan Gürkan 

Metehan Gümüş 

 
Bülent Alıç  

Bahadır M. Güllüoğlu 

N. Zafer Cantürk 

Varol Çelik 

Neslihan Cabioğlu 

Yamaç Erhan 

Aykut Soyder 

Orhan Demircan 

Serhat Turay Yazıcı 

 

SONUÇ: 

Davet edilen 111 kişiden 62’si panele katılmayı kabul etmiş ve on-line değerlendirme 

yapmıştır. 

Bu panelde sunulan 10 önermenin 9 tanesi kabul edilmiş, 1 tanesi ise %56 oranında kabul 

oyu almasına rağmen önceden belirlenen kabul eşiğini (%70) geçememiştir. Konsensüs 

kuralları gereği bu önerme ne ret ne de kabul edilmiş durumdadır yani üzerinde bir 

konsensüsa varılamamıştır. 

Özetle; 7 önerme ilk turda sonuca ulaşmış, 2 önerme ikinci turda sonuca ulaşmış, bir 

önerme ise tüm turlar sonunda katılım yeter sayısını geçmesine rağmen herhangi bir yönde 

sonuca ulaşamamıştır.   

  



Panele katılmayı kabul eden ve değerlendirme yapan panelistler alfabetik isim sırası ile 

aşağıda listelenmiştir: 

 Abut Kebudi 

 Ali Uğur Emre 

 Ali Uzunköy 

 Alper Akcan 

 Arzu Akan 

 Ayfer Kamalı Polat 

 Baha Zengel 

 B. Bülent Güngör 

 Bahadır Güllüoğlu 

 Bekir Kuru 

 Belma Koçer 

 Betül Bozkurt 

 Beyza Özçınar 

 Bülent Alıç 

 Can Başaran 

 Cem Karaali 

 Ceyhun İrgil 

 Cihan Uras 

 Erol Aksaz 

 Ertuğrul Gazioğlu 

 Fatih Ağalar 

 Fatih Altıntoprak 

 Fatih Aydoğan 

 Göktürk Maralcan 

 Güldeniz Karadeniz 

 Günay Gürleyik 

 Gürsel Soybir 

 H Özgür Aytaç 

 Hakan Mersin 

 Hande Köksal 

 Hasan Karanlık 

 Hedef Özgün 

 Jülide Sağıroğlu 

 Kemal Atahan 

 Levhi Akın 

 Lütfi Doğan 

 Mehmet Ali Gülçelik 

 Mehmet Ali Koçdor 

 Mehmet Eser 

 Metehan Gümüş 

 

 Münire Akçay 

 Murat Çalıkapan 

 Mustafa Emiroğlu 

 Necati Özen 

 Nuh Zafer Cantürk 

 Ömer Bender 

 Ömer Cengiz 

 Ömer Harmancıoğlu 

 Öner Menteş 

 Orhan Veli Özkan 

 Orhan Yalçın 

 S. Turay Yazıcı 

 Sadullah Girgin 

 Semih Görgülü 

 Semra Günay 

 Serap Erel 

 Serdar Özbaş 

 Serdar Saydam 

 Sibel Özkan Gürdal 

 Tamer Çolakoğlu 

 Teoman Coşkun 

 Vahit Özmen 

 

 

Panel 04/07/2016 tarihinde başlamıştır. 

 
  



Konsensüs Sonuçları: 

1. Önerme: Onkoplastik meme cerrahisi sonrası radyoterapi için lumpektomi alanının 

işaretlenmesi kavitenin en az 4 dört duvarına klip yerleştirilmesi ile yapılmalıdır.   

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %5 Kabul Oranı: %79 Durum: Kabul 

 

 

  



2. Önerme: Santral tümörlerde tümör - meme başı arası sınır frozen değerlendirilmesinde 

temiz ise sınırın uzaklığı önemli değildir.  

Katılım Oranı: %98 Ret Oranı: %26 Kabul Oranı: %70 Durum: Kabul 

 

 

  



3. Önerme: Yerel ileri meme kanserli hastalarda neoadjuvan kemoterapi sonrası 

onkoplastik teknikler kullanılabilir.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %3 Kabul Oranı: %82 Durum: Kabul 

 

 

  



4. Önerme: Makromastili meme kanserli kadınlara onkoplastik meme küçültme cerrahisinin 

eş zamanlı olarak yapılması uygun bir yaklaşımdır.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %6 Kabul Oranı: %89 Durum: Kabul 

 

 

  



5. Önerme: Duktal karsinoma İn situ (DKIS)'lu hastalarda uygun ve güvenli sınır 

sağlanabilecek ise onkoplastik meme cerrahi teknikleri kullanılabilir. 

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %2 Kabul Oranı: %98 Durum: Kabul 

 

 

 

  



6. Önerme: Memeye yapılan onkoplastik meme cerrahisi uygulamalarının sonuçları meme 

estetiği açısından değerlendirilmelidir.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %3 Kabul Oranı: %84 Durum: Kabul 

 

 

 

  



7. Önerme: Meme estetik değerlendirmenin ideal zamanı en erken tüm tedavilerden 

sonraki 6. aydır.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %2 Kabul Oranı: %82 Durum: Kabul 

 

 

  



8. Önerme: Onkoplastik meme koruyucu cerrahi yapıldıktan sonra cerrahi sınırı pozitif 

gelen olgularda reeksizyon yapılabilir.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %3 Kabul Oranı: %76 Durum: Kabul 

 

 

  



9. Önerme: Yer değiştirme ve/veya onkoplastik küçültme yapılan meme kanserli hastaların 

izleminde standart mamografiye (gerektiğinde meme US) ilaveten onkolojik yaklaşım 

açısından meme MR görüntüleme genç ve yoğun meme dokusuna sahip hastalarda 

gereklidir.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %11 Kabul Oranı: %81 Durum: Kabul 

 

 

  



Yapılan oylama sonucunda aşağıdaki önermede konsensüsa ulaşılamamıştır. 

10. Önerme: Meme kanseri nedeniyle cerrahi tedavi (MKC, OMC vb) yapılacak hastalarda 

ameliyat öncesinde meme hacmi ölçümü yapılmalıdır.  

Katılım Oranı: %100 Ret Oranı: %9 Kabul Oranı: %56 Durum: Sonuca Ulaşılamadı 

 

Consensus Moderatörü: 

Mustafa Emiroğlu      Rapor Tarihi: 12/08/2016 


