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SORULAR:
1-) Colles fasyas›, penis ve skrotumda hangi fasya ile devam eder?, 2-) 3 yafl›n alt›nda en s›k testis tümörü?, 3-)Böbrek tümöründe en uygun adjuvan
terapi?, 4-)‹nterstisyel sistite en s›k efllik eden hastal›k hangisidir?, 5-)Eriflkin dönemde kaç ml alt›nda kalan testiküler volüm için atrofik nitelemesi
yap›l›r?, 6-)BPH etyolojisinde en geçerli teori?, 7-)Jeneralize histoplazmozis hangi genitoüriner organa yatk›nl›k gösterir?, 8-)24 saatlik ''pad testinde''
kaç gram a¤›rl›k art›fl›ndan sonra anormal olarak kabul edilir?, 9-)Kad›n faktörü olmayan, total motil sperm say›s› >5-10 milyon olan infertil çiftlerde ilk
basamak yard›mc› üreme tekni¤i?, 10-)Trigonum lombale?, 11-) .........., prepisyumun glans penisin gerisine do¤ru çekilemedi¤i duruma verilen add›r
ve 4 yafl›ndan küçük çocuklar için bu normal bir bulgudur?, 12-)Kateterizasyon zor oldu¤unda erkek üretras› için tasarlanan kateter hangisidir?, 13-
)Funikulus spermatikus?, 14-)ESWL için kullan›lan güç kaynaklar›ndan biri?, 15-)Seminal veziküldeki kitlelerin benign ve malign olarak ayr›lmas›ndaki
en iyi metod hangisidir?, 16-)Testiste hangi hücreler kan-testis bariyerini oluflturur? 17-)Urge inkontinans›n en s›k sebebi?, 18-)Renal hücreli karsinom
tiplerinin hangisinde, multisentrik geliflim di¤erlerine göre daha s›k gözlenir? 19-)Sakrospinal ve guadratus lumborum kaslar›n› çevreleyerek birlikte
posterior abdominal duvar› oluflturan fasia?, 20-yatay)Sa¤ ana adrenal ven hangi vene drene olur?, 20-dikey)Kistik fibrozisli hastalardaki
infertilitenin nedeni? 21-)Testis tümörü en s›k hangi organa uzak metastaz yapar?, 22-)Kalsiyum tafl› oluflumuna en fazla hangi metabolik hastal›k
sebep olur?, 23-)15 yafl›nda erkek çocukta tek tarafl›, akut, a¤r›l› skrotal flifllik gelifliyor. en muhtemel tan›?, 24-)Prostat dokusunun yüzde kaç›
fibromüsküler stromadan olusur? 25-)ABD'de son evre renal hastal›¤›n en s›k sebebi nedir?, 26-)Yenido¤anda en s›k görülen malignite?, 27-)European
Board of Urology'nin 7-8 May›s 2010 tarihlerinde Litvanya'n›n Vilnius kentinde yap›lan genel kurulunda bir sonraki dönem (2012-2014) baflkan› seçilen
hocam›z kimdir?, 28-)Kateter ve enstrüman boyutunu ölçmek için kullan›lan sistem hangisidir?, 29-)Retropubik suspansiyon prosedürleri içerisinde
cul-de-sac obliterasyonu neyi engellemek için yap›l›r?, 30-)Üreaz üreten bakteriler üreyi hangi forma hidroliz eder? 31-)Penisin ereksiyon olmadan
sertlik ve tesbih tanesi gibi nodülleri olan bir hastan›n penisinden yap›lan biopside patoloji fibrozis olarak gelmifltir. tan› nedir?, 32-)Strüvit tafllar›n›
eritmek için hangi irigasyon solusyonu kullan›labilir?, 33-)‹nmemifl testisin bir komplikasyonu?, 34-)Afla¤› motor nöron bozukluklar›nda miksiyon kontrolü
bozuldu¤u için miksiyonu bafllatmak için yap›lan manevra?, 35-)Üriner diversiyonda hangi barsak segmenti kullan›l›rsa metabolik alkaloz görülme olas›l›¤›
vard›r?, 36-)Ksantogranülomatöz piyelonefrite en s›k neden olan mikroorganizma türü hangisidir? 37-)‹drarda en çok bulunan inorganik madde?. 38-
)Üreterin mesane içinde sadece mukoza ve bazal membrandan oluflan kistik dilatasyonuna ne ad verilir?, 39-)Kad›nda üretra ürogenital sinüsün ürünüdür.
Erkekte ise üretran›n bir k›sm› ürogenital sinüsten parçalara sahipken penil üretra ..........kabart›lar›n (tüberküllerin) vental yüzlerinin füzyonu ile oluflur.?,
40-)Veziko-vajinal fistül onar›m›nda kullan›lan Martius flebin kayna¤› neresidir?, 41-)Sol ana adrenal ven hangi vene drene olur?,
42-) Miksiyonu engelleyen santral sinir sistemi nörotransmitteri?, 43-)25 yafl›nda 6 ayd›r devam eden a¤r›s›z skrotal flifllik flikayeti ile baflvuran hastada
öncelikle hangi hastal›¤› düflünürsünüz?, 44-)Renal hücreli karsinoma ba¤l› olarak geliflen serum alkalen fosfaztaz düzeyinde art›fl,uzam›fl protrombin
zaman›, artm›fl alfa-2-globülin düzeyi ile karakterize bir paraneoplastik sendrom?, 45-)Bulber üretra ve fossa navikularis hariç anterior üretrada boylu
boyunca bulunan glandula üretralis bezleri?, 46-)25 yafl›nda radikal orfliektomi sonucunda tümörün embriyonel karsinom oldugu tespit edilmifltir ve
yap›lan ileri tetkiklerde hastada herhangi bir ek patolojiye rastlanmam›flt›r. Hastan›n bundan sonraki tedavisini nas›l planlars›n›z?, 47-)Hipotalamusta
yer alan D2 dopaminerjik reseptörleri üzerinde merkezi olarak erektil disfonksiyonda etkili ajan?, 48-)d›fl sifinkter( m.sifinkter üretra ekternus) erkekte
hangi flekil veya biçimde bulunur?, 49-)Otozomal resesif kal›tsal yol ile geçen böbrek tafl hangisidir?, 50-)Vazoaktif ajanlardan hangisi bilateral üreteral
obstrüksiyonda artarak preglomerüler vazodilatasyon ve postglomerüler vazokonstrüksiyon yaparak GFR'yi artt›r›r?, 51-)Transrektal prostat i¤ne
biyopsisinin en s›k görülen komplikasyonu?, 52-)Divertikülit öyküsü olan bir kad›n hastada vezikoenterik fistül geliflmesi durumunda görülen semptomlardan
biri? 53-)24 saatlik idrar miktar› kaç ml'nin alt›nda ise anüriden bahsedilir?, 54-)Mesanenin üst ve orta bölümünü hangi arteryal dal besler?, 55-)Prostat
adenokanserinin en s›k görülen histopatolojik tipi?
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De¤erli Meslektafllar›m›z,

Türk Üroloji Derne¤inin Ola¤anüstü Genel
Kurulu 22 Haziran 2010 tarihinde
gerçeklefltirildi.

Genel Kurula Türk ürolojisinin yönetiminin
temsilinde adaletin sa¤lanmas› ve
demokratikleflmesini amaçlayan tüzük sunuldu.
Tüzük haz›rlanma sürecinde ilk önce
19.04.2009 tarihinde bölge dernekleri toplant›ya
ça¤›r›lm›fl, ard›ndan 31 May›s 2009 tarihine
kadar taslakla ilgili önerileri istenmiflti. Bölge
Derneklerden yaln›zca Ege Üroloji Derne¤i'nden
gelen katk› tüzük tasla¤›na yans›t›ld›. Daha
sonra tüzü¤ün yönetim kurulunda tart›fl›lmas›
ve kabul edilmesini takiben Türk üroloji Derne¤i
hukuk bürosu ve ‹l Dernekler Müdürlü¤ü Tüzük
fiefli¤i taraf›ndan de¤erlendirilerek Genel Kurula
sunuldu.

Tüzü¤ün getirdi¤i yeni sistemde afla¤›daki
ana de¤ifliklikler mevcuttu:

1 - Türk Üroloji Derne¤i'nin (Kuzey Marmara
fiubesi, Güney Marmara fiubesi, Do¤u
Karadeniz fiubesi, Bat› Karadeniz fiubesi, Bat›
Akdeniz fiubesi, Do¤u Akdeniz fiubesi,  ‹ç
Anadolu fiubesi, Ege fiubesi, Güneydo¤u
fiubesi, Do¤u Anadolu fiubesi) 10 flubesi
kurulacak ve flube yönetim kurullar›
bulunduklar› bölgede üroloji ile ilgili e¤itim, bilgi
üretme ve halk› bilgilendirme, bilinçlendirme
faaliyetlerini yürütecekti.

2- Türk Üroloji Derne¤ine üye 1581 ürolo¤u
temsilen (Bir flubenin delege say›s› flubeye
kay›tl› her 10 üyeye karfl›l›k için bir delege
düflecek flekilde hesaplan›r. Üye say›s›n›n 10
ve katlar›na bölünmedi¤i durumda, artan say›
6 ve üzerindeyse 10'a tamamlan›r. -Örne¤in
66 üyesi bulunan bir flube toplam 7 delege
seçecektir-) 158 delegeden oluflan Genel Kurul
11 kiflilik yönetim kurulunu seçecekti.

3- Türk Üroloji Derne¤i'nin 1933 y›l›ndan beri
mali kazan›mlar›, bu yetki devriyle birlikte belirli
oranda flubelere devredilecekti.
Ola¤anüstü Genel Kurula kat›lan 625
meslektafl›m›zdan 600'ü oy kulland›. Tüzük
tasla¤›n› 343'ü kabul ederken 244
meslektafl›m›z hay›r oyu kulland› ve sonuçta
tüzük tasla¤›n›n kabul edilmesi için gereken
2/3 lük ço¤unluk sa¤lanamad›.

Ola¤anüstü Genel Kurula ve do¤al olarak
meslektafllar›m›z›n düflüncelerine sayg› duyan
Türk Üroloji Derne¤i Yönetim Kurulu, Türk
ürolojisi için çok önemli olan flubeleflme
projesinin mutlaka hayata geçirilmesi için
giriflimlerini devam ettirdi. Bu amaçla 31
Temmuz 2010 tarihinde Türk Üroloji Derne¤i

yönetim kurulu, bölge dernekler (Akdeniz
Üroloji Derne¤i, Ankara Ürologlar Derne¤i,
Bursa Üroloji Derne¤i, Çukurova Üroloji
Derne¤i, Ege Üroloji Derne¤i, Güneydo¤u
Anadolu Üroloji Derne¤i, Karadeniz Ürologlar
Derne¤i, Karadeniz Üroloji Derne¤i, Marmara
Üroloji Derne¤i, TÜD Do¤u Anadolu fiubesi,
TÜD ‹stanbul fiubesi) baflkanlar›-temsilcileriyle
topland›.

Toplant›da afla¤›daki görüfller benimsendi:

a- Türk Üroloji Derne¤i yeni tüzük tasla¤›n›
oluflturmak için (alfabetik s›rayla) Ankara
Ürologlar Derne¤i, Ege Üroloji Derne¤i,
Karadeniz Ürologlar Derne¤i, Marmara Üroloji
Dernekleri yönetim kurullar›ndan birer üye ve
Türk Üroloji Derne¤i yönetim kurulundan iki
üye olmak üzere 6 kiflilik komisyon
kurulmufltur.

b- Komisyon tüzük tasla¤›n› 30 Eylül 2010
tarihinde sonuçland›racak ve Türk Üroloji
Derne¤i Yönetim Kurulu ve bölge dernekler
yönetim kurullar›n›n onay›na sunacakt›r.

c- Taslak 21. Ulusal Üroloji Kongresinin 2.
günü 31 Ekim 2010 tarihinde Ola¤anüstü
Genel Kurula sunulacakt›r.

d- Komisyon ayn› zamanda, ola¤anüstü genel
kurulun karar› sonucunda oluflabilecek yeni
tüzü¤ün uygulamaya geçmesini sa¤layacak
bir yönetim kurulunu Türk Üroloji Derne¤i
yönetim kurulu ve bölge dernekler yönetim
kurullar›n›n onay›na sunacakt›r. Konsensüsle
oluflacak bu yönetim kurulu yeni tüzü¤ün
uygulanmas› ve flubelefleme sürecinin
tamamlanarak en k›sa zamanda yeni tüzü¤e
uygun bir flekilde delegasyonla seçimlere
gidilmesi görevinden sorumlu olacakt›r. Tüm
dernekler konsensüsle oluflacak bu yönetim
kurulunun genel kurulda seçilmesi için gerekli
deste¤i sa¤layacaklard›r.

Türk ürolojisi içinde zaman zaman görüfl
farkl›l›klar› ve buna ba¤l› olarak “ tatl›” rekabet
oluflabilir ve bu rekabet ortam› Türk Üroloji
Derne¤i'nin yönetiminin belirledi¤i Genel
Kurula da yans›yabilir. Tatl› rekabet Türk
ürolojisinin dinamizmi için önemlidir ve Türk
ürolojisinin ileriye gitmesinin teminat›d›r.

Genel Kurul, Türk Üroloji Derne¤i yönetimine
aday olanlar içinde Türk ürolojisine en do¤ru
yönü vereceklerini düflündükleri adaylar› seçer.
fiubeleflme ile meslektafllar›m›z›n bulunduklar›
yerden iradelerinin yönetime yans›mas›
sa¤lanacakt›r. Bu proje ertelenebilir, gecikebilir
ama asla engellenemez.

Dr. Atefl Kad›o¤lu



editör köflesi

gündem

TÜZÜK KONGRES‹ Dr. Kenan Korkmaz

“Türk ürolojisinin
gelece¤ini planlamak ve
merkezi yap›y› flubeleflme
yoluyla tabana yaymak
amac›yla ve Türk Üroloji
Derne¤i Yönetim
Kurulunun iste¤i ile 22
Haziran 2010'da
‹stanbul'da tüzük
de¤iflikli¤inin oyland›¤›
Türk Üroloji Derne¤i
Ola¤anüstü genel kurulu
topland›. Genel kurul da
625 kay›tl› kat›l›mc› ve 600
geçerli 12 geçersiz oy
kullan›m›yla gelmifl
geçmifl en yüksek kat›l›m
sa¤land›.”

Ülkemizin her köflesinden yüzlerce ürolog
genel kurula kat›ld› ve hiç al›fl›lmam›fl
tart›flmalarla geçen kurulda,  343 ürolog
de¤ifliklik lehine oy kullan›rken, 244 ürolog
aleyhte oy kulland›, tüzük de¤iflikli¤i için
gereken 2/3 ço¤unlu¤un sa¤lanamamas›
nedeniyle oylama tüzük de¤iflikli¤inin
reddiyle sonuçland›. Kat›lan Ürologlar›n
büyük bir ço¤unlu¤unun deste¤ine ra¤men
böylesine önemli bir de¤iflikli¤in kabul

GÜNDEM

SAYFA 3

De¤erli Meslektafllar›m›z,

Hem iklim hem de üroloji camias› için çok
s›cak geçen bu yaz say›s›yla tekrar
birlikteyiz.

Türk ürolojisinin gelece¤ini belirlemeye
yönelik tüzük kongresi ve tüzük ile ilgili
tart›flmalar ana konumuz oldu.

Bu s›cak günlerde tüzük de¤ifliklikleriyle
ilgili önerileri sakin ve tarafs›z bir gözle
tekrar de¤erlendirip istek, öneri ve
beklentilerinizi hiç çekinmeden bizlerle
paylaflman›z en büyük dile¤imiz olacakt›r.

Sonuçta bizim amaç ve beklentilerimizin
tart›fl›ld›¤› bir zemin olmak gazetemizin en

ED‹TÖR KÖfiES‹

Genç üyelerimizin hayret dolu bak›fllar›
ve baz› hocalar›m›z›n sert tav›rlar›yla
birlikte oylamaya geçildi, herkesin istedi¤i
ve gerekli oldu¤unda ittifak etti¤i
flubeleflme teklifi kabul edilmedi.

Önerilen tüzükle ilgili elefltiriler, a¤›rl›kl›
olarak tüzü¤ün yeterince tart›fl›lmamas›
yönünde oldu¤u için, TÜD yönetim kurulu,
 yerel dernekler ve alt branfl dernekleriyle
konunun daha ayr›nt›l› olarak
konuflulmas›na  ve tekrar de¤erlendirilmesi
ne karar vererek, 31 temmuzda genifl
kat›l›ml› bir toplant› planlad›.

büyük dile¤idir ve her türlü yorum ve öneriye
kap›m›z kuflkusuz sonuna kadar aç›kt›r.

Gazetede TÜD taraf›ndan önerilen
de¤ifliklikleri bulacaks›n›z.

Yaz sonunda yap›lan androloji
sempozyumu ile anatomi diseksiyon kursu
da di¤er ana bafll›klar›m›z. Yaz döneminde
klinik çal›flmalara ara verdi¤imiz için fazla
bilimsel konu yok, sizleri de tatil ortam›nda
s›kmak istemedik.

Ramazan ay›n›z› ve fleker bayram›n›z›
kutlar, sa¤l›k ve esenlikler dileriz.

edilmemesi Türk ürolojisi için önemli bir
kay›p oldu. Y›llard›r söylenen ve herkesin
söylemde çok istedi¤ini ifade etti¤i
flubeleflme süreci, baz› yerel derneklerin
aktif muhalefeti sonucunda engellendi ve
gecikti. Birçok uzmanl›k derne¤inin y›llar
önce tamamlad›¤› ve sorunsuz yürüttü¤ü
flube sistemi baflka bahara kald›.

Kongre s›ras›nda yeni tüzük aleyhinde söz
alan konuflmac›lar›n ço¤unlu¤u flubeleflme
için yapt›klar›n› gururla anlatt›,
flubeleflmenin gereklili¤ini vurgulad›,
de¤iflmesi teklif edilen maddelerin hiçbirine
elefltiri getirmedi, farkl› bir madde teklifinde
bulunmad› ancak de¤iflikli¤in tümü hakk›nda
olumsuz görüfl bildirdi.

Konunun kendileriyle yeterince
tart›fl›lmamas› ve teklif edilen tüzü¤ün
üyelere geç ulaflt›r›lmas› d›fl›nda farkl› bir
elefltiri yap›lmadan bu noktaya gelinmesi,
muhalefetin görüfllere de¤il kiflilere yönelik
oldu¤u izlenimini yaratt›. Üyelerin birço¤u,
sonucu güven ve iletiflim sorunu olarak
yorumland›.
Tart›flmalar deneyimli ve sayg›n
hocalar›m›z›n çözüm arayan ›l›ml›
konuflmalar›yla bafllad›, ancak maalesef
böyle devam etmedi.

Tüzükle ilgili tart›flmalarda tansiyon h›zla
artt› ve ne yaz›k ki üroloji camias›na
yak›flmayacak seviyelere indi, tüzük ve
kurumsall›k biryana b›rak›l›p kiflisel
tart›flmalara dönüfltü.



Kadavrada Temel Ürolojik Cerrahi
E¤itim Modelleri

Dr. Ömer Aytaç

Ö¤le yeme¤i için verilen arada haz›rlanan
yemekler hep birlikte yenilmesi sa¤lanarak
oluflturulan s›cak ve samimi ortam›n,
e¤itimciler ve  kursiyerler aras›nda verilen
bilgilerin sohbetler ile pekifltirildi¤i görüldü.

‹lk günün ö¤lenden önceki yo¤un teorik
bilgisinden sonra kadavra diseksiyon
salonunda kurs için özel haz›rlanan 4
masada diseksiyonlar yap›ld›. Her masada
en az bir e¤itimci gözetiminde kadavralar
üzerinde anatomik bilgi verildi.

Böbrek ve mesane  operasyonlar›n›n
(Nefrektomi, Pyelolitotomi, Pyeloplasti,
Üreterolitotomi, Sistolitotomi)  ayr›nt›l›
olarak ele al›nd›¤› ilk pratik gününde bir
cerrah›n hangi anatomik bilgilere sahip
olmas› ve baflar›l› bir operasyon için hangi
nirengi noktalar›na dikkat etmesi gerekti¤i
vurguland›.

Diseksiyon salonuna yerlefltirilen projektör
ile her bir masada ki ifllemler ayr› ayr›
yans›t›larak her bir masan›n ayn› anda
takip edilmesi sa¤land›.

Kurs 7 haziran da ya¤murlu bir ‹stanbul
sabah› ‹stanbul T›p fakültesi Anatomi
Anabilim Dal› seminer salonunda, ö¤retim
üyeleri ve kursiyerlerin s›cak bir tan›flma
sohbeti ard›ndan bafllad›.

Prof.Dr.H.Hamdi Çelik ve Prof.Dr.Atefl
Kad›o¤lu 'nun ortak paylaflt›¤› ve her iki
ö¤retim üyesinin de kendi branfllar›
aç›s›ndan de¤erlendirdi¤i “ürolojik cerrahide
anatomi bilgisinin önemi” konulu konuflma
ile tarihten günümüze anatomi ve cerrahi
geliflimin ne kadar içi içe oldu¤u gözler
önüne serildi.

Ürolojik cerrahi anatomisi hem ürologlar
hem de anatomistler  taraf›ndan bölgesel
olarak tek tek ele al›narak bilgiler yeniden
güncellendi ve her iki branfl aç›s›ndan ilginç
noktalar ele al›nd›.

2,5 saatlik bir yo¤un bir programdan sonra
verilen 15 dk bir ara ile tekrar seminere
geçildi ve belli bafll› operasyonlar anatomik
ve cerrahi teknik aç›s›ndan yeniden
irdelendi.

“ Anatomi Diseksiyon
Kursunun birincisi Türk
Üroloji Derne¤i (Türkiye
ESRU' nun katk›lar›yla) ve
Türk Anatomi ve Klinik
Anatomi Derne¤i birlikteli¤i
ile 7-8 haziran 2010
tarihinde ‹stanbul T›p
Fakültesi Anatomi
Anabilim Dal›nda
gerçeklefltirildi.”

Cerrahi bilimlerin temel yap›s›n› oluflturan
ve yeni tedavi modalitelerinin
gelifltirilmesinde önemli bir konuma sahip
olan anatomi bilgisinin cerrahi pratikte daha
iyi kullan›lmas›n› amaçlayan Kadavrada
Temel Ürolojik Cerrahi E¤itim Modelleri
Anatomi Diseksiyon Kursu her iki derne¤in
de¤erli ö¤retim üyelerinin katk›lar›yla baflar›
ile gerçeklefltirildi.

KONGRELERDEN
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Doç.Dr. Ümit flehirli' nin “penis ve testis
anatomisi” seminer konusuyla h›zl› bir
flekilde bafllayan ikinci günde ince ayr›nt›l›
bir anatomik bilgiden sonra Prof.Dr.Atefl
Kad›o¤lunun “Penil protez cerrahisi
anatomik olarak nas›l yap›l›r ve nas›l
ö¤retilir ?” konusu ve Prof.Dr Adnan
Öztürk' ün “inguinal bölge anatomisi,bu
bölgedeki ürolojik oluflumlar detayl›
de¤erlendirilmesi” konulu seminerinde
sonra Prof.Dr.Önder Yaman'›n anlatt›¤›
“varikoselektomi cerrahi teknikleri ve
orfliektomi uygulamalar›:nas›l yapal›m?”
sunumu bilginin en iyi flekilde
aktar›lmas›nda tam bir üroloji, anatomi
paslaflmas›na sahne oldu.

Tam bir interaktif sunum plan› içinde geçen
günün ilk oturumundan sonra kahve molas›
ile verildi.

Kursun son teorik oturumunda Pediatrik
ürolojik a¤›rl›kl› olarak ele al›nd›ktan sonra
ö¤leden sonra pratik e¤itime geçildi.

Günün seminer konular›na uygun flekilde
yine her masada bir e¤itimci gözetiminde
yap›lan operasyonlar( penil protez
implantasyonu  varikoselektomi,
orfliektomi, üreteroneosistostomi,
hipospadias onar›m›) ile teorik-pratik
sentezi yap›ld›.

Baflar›l› bir flekilde tamamlanan kurs
sonunda ‹stanbul T›p Fakültesi Anatomi
Anabilim Dal› seminer salonunda sertifika
töreni yap›ld›. Tebrikler ve özelefltiriler
sonras› yeni kurs için temenniler de
bulunuldu.

SAYFA 5
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Baflar›l› bir kurs pro¤ram›
çerçevesinde kat›l›mc› 35 kursiyer
Kadavra üzerinde cerrahi e¤itim
anlam›nda çok de¤erli bilgileri
teorik ve pratik anlam›nda
kazanm›fllard›r.

Elde edilen geri bildirimlerle de bu
durum memnuniyet verici ölçülerde
bulunmufltur.

Kurs kapsam›nda Türkiye
ESRU’nun katk›lar› da ayn› be¤eni
ile her iki dernek yoneticileri
taraf›ndan paylafl›lm›flt›r.

Kadavrada Temel
Ürolojik Cerrahi

E¤itim
Modelleri Anatomi
Diseksiyon Kursu

“ Türk Üroloji Derne¤i ve
Türk Anatomi ve Klinik
Anatomi Derneklerinin
ortaklasa duzenledikleri
Kadavrada Temel Ürolojik
Cerrahi Egitim Modelleri
Anatomi Diseksiyon Kursu
8-9 Haziran 2010 tarihleri
aras›nda ‹stanbul
Üniversitesi ‹stanbul T›p
Fakültesi Anatomi
Anabilim Dal› ev
sahipli¤inde
gerçeklefltirilmifltir.”

Dr. Hakan Hamdi Çelik
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Güncel Androloji Sempozyumu
‹zlenimleri

Dr. Kenan Korkmaz

Sempozyumun son günü olan 23
haziranda A salonunda önce dünden
izlenimler aktar›ld› ve izleyerek Dr.Mete
Çek Kronik prostatit, Androloji dernek
genel sekreterimiz Dr.S.Çayan Androlojide
botilinum toksin kullan›m›, Androloji dernek
baflkan›m›z Dr.Ö.Yaman Radikal pelvik
cerrahi sonras›nda erektil disfonkiyon
tedavisini ve Dr.O.Ekmekçio¤lu ise kronik
skrotal a¤r› sorunlar›n› güncel ve ilgi çekici
biçimde tart›flt›lar.

Di¤er salonda ise Türk cumhuriyetlerinde
Androloji konusu Türkiye ve di¤er Türki
cumhuriyetlerden kat›l›mc›larla birlikte
tart›fl›ld›.

‹lerleyen saatlerde A salonunda
Dr.E.Özbek testis torsiyonu, Dr.H.Koyuncu
inmemifl testis, Dr.K.Aydos Germ hücre
geliflimini anlatt›, Yerli ve yabanc›
kat›l›mc›lar Dernek baflkan›m›z
Dr.A.Kad›o¤lu yönetiminde zorlu olgularda
ED ve infertilite olgular›na yaklafl›m paneli
yap›ld›.

Di¤er salonda ise üroloji hemflireleri
derne¤i ile TÜD Hemflire çal›flma grubu
ortak toplant›s› yap›ld›.

Türk Üroloji Derne¤i Baflkan› Say›n
Profesör Dr. Atefl Kad›o¤lu'na androloji
bilimine ve derne¤imizin geliflimine büyük
katk›lar›ndan dolay› "Türk Androloji
Derne¤i Onursal Baflkanl›¤›" plaketi verildi.

Her aç›dan ilginç ve verimli geçen bir
Androloji toplant›s› daha en k›sa sürede
tekrar görüflme dilekleri ile son buldu.

Bunlar›n devam›nda genetik
de¤erlendirmeler, sperm dondurma ve
semen analizinin klini¤e yans›malar› da
ilgiyle izlenen ve tart›fl›lan konular oldu.

ISSM 3. Uluslar aras› seksüel t›p
konsültasyon raporunun tart›fl›ld›¤› son
oturum da ilgiyle izlendi ve son androlojik
geliflmeler konunun uzmanlar› taraf›ndan
anlat›l›p izleyicilerle tart›fl›ld›. Kurs
çal›flmalar› bu konuflma ve tart›flmalarla
tamamland›.

‹kinci gün sempozyum program›
çerçevesinde ulusal ve uluslar aras›
kat›l›mc›lar eflli¤inde güncel androlojik
konular en son veriler ›fl›¤›nda anlat›l›p
tart›fl›ld›, Dr.F.Guiliano PDE5 inhibitörleri,
Dr.I.Moncada penil protezler, Dr.A.Nangia
erkek infertilitesinin medikal tedavisi
konular›n› son bilimsel geliflmeler ›fl›¤›nda
de¤erlendirdi ve ilgiyle izlendi. Priapizm
konusu ve prematür ejakülasyon kurslar›
da bunlar› takiben sunulan yerli yabanc›
otörlerin sundu¤u konular olarak ilgi çekti.

Ö¤le yeme¤i sonras› program iki salona
ayr›ld›, A salonunda güncel konularla ilgili
yerli ve yabanc› otörlerin sunular› yap›l›rken,
B salonunda Testosteron replasman
tedavisinin prostat ve mesaneye etkisi,
tekrarlayan prostat biyopsilerinin cinsel
fonksiyon üzerine etkisi gibi konularda
karfl›tl›klar panelleri düzenlenip interaktif
oylamalarla kat›l›mc›lar›n görüflleri al›n›p
tart›flmal› konular ayd›nlat›ld›.

‹kinci günün akflam›nda yap›lan Türk Üroloji
Derne¤i Ola¤anüstü Tüzük kongresi kongre
gündemini  etkileyen bir etken oldu ve
günün son saatleri kongre heyecan›yla
geçti, bu konuyu di¤er sayfalar›m›zda
aktard›¤›m›z için ayr›nt›lar› atl›yoruz.

“ Güncel Androloji
Sempozyumu 384 kiflilik
kat›l›mla 21-23 Haziran
2010 tarihleri aras›nda
‹stanbul Hilton Otel'de
gerçeklefltirildi.
Uluslararas› ve Türki
Cumhuriyetlerden de¤erli
bilim insanlar›n›n
bulunmas› toplant›n›n
verimlili¤ini art›rd›.”

Sempozyumun ilk günü kurs olarak
planlanm›flt›, Sempozyumun ilk kursunda
genitoüriner protezlerin canl› olarak
ameliyathaneden yay›nlanmas› ve cerrahi
ekiplerle karfl›l›kl› görüflülmesi çok verimli
ve ilgi çekiciydi. Canl› cerrahiler eflli¤inde
her yönüyle genitoüriner protezler kursu
kat›l›mc›lar›n ço¤unlu¤unun merakla
bekledi¤i bir oturumdu ve beklentileri
fazlas›yla karfl›lad› ve ilk oturum olmas›na
ra¤men çok ilgi çekti.

Bunu  izleyen ve semen de¤erleriyle ilgili
Dünya Sa¤l›k Örgütünün son k›lavuzunun
anlat›l›p tart›flmaya aç›ld›¤› 'Dünya Sa¤l›k
Örgütü'nün yeni 2010 y›l› semen analizi
k›lavuzu en güncel bilgilendirmelerdendi.'
WHO 2010 k›lavuzunda neler de¤iflti'
bafll›kl› oturum oldukça tart›flmal› ve ilgi
çekiciydi, G.Aktan'›n anlatt›¤› makroskopik
ve mikroskopik inceleme teknikleri ve
N.Çal›ml›o¤lunun anlatt›¤› morfolojik
de¤erlendirmelerle A.Yükmen taraf›ndan
anlat›lan sperm y›kama teknikleri hem
hekim, hem de teknisyen kat›l›mc›lar için
çok yararl› oldu.

KONGRELERDEN
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TRABZON DO⁄U KARADEN‹Z fiUBE AÇILIfiI

“Türk Üroloji Derne¤inin
Karadeniz ürologlar
derne¤ine tahsis etti¤i
binan›n aç›l›fl› için
17/06/2010 tarihinde
sosyal program ve aç›l›fl
gerçeklefltirildi.”

Sabah saatlerinde ‹stanbul dan Türk Üroloji
Derne¤i baflkan› Prof.Dr. Atefl Kad›o¤lu
ve Ürotürk yaz› iflleri müdürü Dr.M.Murat
Dinçer Trabzon'a geldiler, Karadeniz
Ürologlar derne¤i ikinci baflkan›  Dr. Ayd›n
Ayd›n taraf›ndan karfl›land›lar, ilk olarak
Mustafa Kemal ATATÜRK'ün Trabzonda
ikamet etti¤i ve daha sonra Türk milletine
ba¤›fllad›¤› müze haline getirilen köflk
ziyaret edildi.

Yüce Atatürk ve kurtulufl savafl›
flehitlerimizin aziz hat›ralar›na sayg›
sunuldu. Takiben Prof.Dr. Güner Kemal
Özgür'ün kat›l›m›yla, Karadeniz teknik
Üniversitesi üroloji anabilim dal› ziyaret
edildi ö¤le yeme¤inden sonra, Türk üroloji
derne¤inin ,Karadeniz ürologlar derne¤ine
tahsis etti¤i binaya geçildi. Yaklas›k 40
meslekdafl›m›z›n kat›l›m›  bafllayan toplant›
öncesi bina gezildi, Do¤u Karadeniz
bölgesinde çal›flan 60 civar›ndaki üroloji
uzman›n›n yararlanmas› planlanlanan bina
2 kattan olufluyor.

BÖLGELERDEN HABERLER
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Binada 30 kiflilik toplant› salonu , dinlenme
odas›, sekreterya  ve do¤al yaflam
alanlar›n›n  yer ald›¤› bölümler bulunuyor.

 Türk Üroloji Derne¤i baflkan› Prof.Dr Atefl
Kad›o¤lu ve Karadeniz Ürologlar Derne¤i
Baflkan› Prof. Dr  Güner Kemal Özgür,
Karadeniz Ürologlar Derne¤i yönetim
kurulu üyesi Prof.Dr. Atilla Göl ve
Karadeniz Ürologlar derne¤i ikinci baflkan›
Dr. Ayd›n Ayd›n taraf›ndan aç›l›fl
seronomisi bafllat›ld›.

Aç›l›flta söz alan  Dr. Atefl Kad›o¤lu, aç›l›fl
öncesi ziyaret ettikleri Atatürk köflkünde
Atatürk’ün 1924 ve 1937’de trabzonu
ziyaret etti¤ini ve 1937’de ‹smet ‹nönü’nün
baflbakanl›¤› döneminde tüm malvarl›¤›n›
millete ba¤›fllad›¤›n› ö¤rendiklerini belirtti.
Dr. Kad›o¤lu  bu analojiden yola ç›karak
Türk Üroloji Derne¤i’nin 1933’den beri
kazan›mlar›n› maddi ve irade devri yoluyla
bölge ürologlar›yla paylafl›ld›¤›n› ve bunun
artarak devam edece¤ini belirtti.

Karadeniz Ürologlar Derne¤i’ne tahsis
edilen gayrimenkulun maddi kaynaklar›n
devri oldu¤unu ancak yeterli olmad›¤›n›
vurgulayan Dr. Kad›o¤lu adil temsil için
delege sistemi ile flubeleflmenin
gereklili¤ini belirtmifltir.

Karadeniz ürologlar›na verilen lojistik
deste¤in yörede çal›flan
meslekdafllar›m›z›n e¤itimine, mesleki
haklar›n›n savunma ve korunmas›nda
katk›da bulunaca¤›n› belirtti. Daha sonra
söz alan Karadeniz Ürologlar Derne¤i
Baflkan› Dr. Güner Kemal Özgür; Türk
Üroloji Derne¤i’nin Karadeniz Ürologlar
Derne¤i’ne verdi¤i deste¤e teflekkür
ederek sözlerine bafllad›.

Tahsis edilen binan›n Karadeniz
Bölgesinde ürologlar›n buluflma noktas›
olaca¤›n›, sosyal ve akademik
paylafl›mlar›n artaca¤›n› vurgulad›.

Bundan sonras› için Türk Üroloji
Derne¤i’nin deste¤inin artarak devam
etmesini dilediklerini belirtti. Sonras›nda
Dr. Kad›o¤lu, Dr. Özgür ve Trabzon’un en
eski üroloji uzman› dernek binas›n›n
açl›fl›n› birlikte gerçeklefltirdiler.
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YARAMAZ MESANE

YARAMAZ MESANE
Yersiz vakitsiz s›k›fl›r sahibimi çileden ç›kar›r›m
Gece gündüz demez sahibime solu¤u tuvalette ald›r›r›m
Bir damlada olsa can›n› yakar ›k›nd›r›r inat eder ifletirim
Hiç sevmem…
Sinemay›, yolculu¤u, uzun ifl toplant›lar›n›,
Tuvalette olamad›¤›m, ifleyemedi¤im her an›
Asitli içecekleri, soslu ac›l› yiyecekleri,
‹çimi, duvarlar›m› s›zlatan her g›day›
Yoksa…
Sahibime hemen ac› verir huysuzluk ç›kar›r›m
Solu¤u hemen tuvalette ald›r›r›m
Sonra tuvalette uzun bir süre sahibimi ›k›nd›kça ›k›nd›r›r›m
Ben uslanmaz hay›r gelmez yaramaz bir mesaneyim

So¤uk k›fl günlerinde özellikle gecelerde rekora koflar›m
S›k›fl›k durmay› hiç sevmem huysuzluk ç›kar›r›m
Her 15 dakikada bir tuvalete s›çrama yapar›m
‹flemede zorluk ç›kar›r sahibimi ›k›nd›r›r›m
Yavafl ince k›s›k iflemeyi çok severim
Son damlaya kadar içimdekini atmaya çal›fl›r›m
Yoksa ac›ya sebep olur ve s›zlama yapar›m
S›zlamayla ve s›k idrarla mesaj gönderir, sahibime uykuyu zindan
ederim
Uyan›ksa boflalmam›fl hissi verir ayr›ca s›zlama da yapar›m
Uyuyor ise s›k›flm›fl patl›cakm›fl hissi ile uykudan s›çrat›r›m
Her ikisinde tuvalete sürekli z›plat›r›m
Sahibim beni tuvalete s›k götürmez ise bende böbreklerini a¤r›t›r›m
Ben uslanmaz hay›r gelmez çok yaramaz bir mesaneyim

YARAMAZ MESANE

‹drar yollar›nda darl›k var dediler son 2 y›l içerisinde 3 defa
ameliyat (sisteskopi) ettiler
“Bu darl›k hafif bu flikâyetleri yapmaz yinede darl›¤› açt›k
dediler”
Ameliyatlardan sonra flikâyetlerim hep devam etti
Sonra 4. ameliyat›m› oldum yine ayn› o cümleyi
“Bu darl›k hafif bu flikâyetleri yapmaz yinede darl›¤› açt›k
dediler”
Ama bu sefer…
Galiba “sende interstisyel sistis + kollum sklerozu + afl›r› aktif
mesane var”

Önlemini almazsak bir müddet sonra böbreklerinde yetmezlik
bafllayabilir
Emin olmak için ürodinami ve bir tak›m tetkikler yap›lmas›
laz›m,
Bunlar için imkan yok seni sevk edece¤iz dediler…
Tam üç ayr› hastaneye sevk olduk
‹lk hastane bizde yok dedi (oldu¤u halde),
‹kinci hastane para verip hocaya muayene olman gerekir dedi,
Üçüncü hastane de…

Sahibim “annem ve ablam tek böbrekli, ablam böbrek nakilli,
annemden ablama nakil yapt›lar, benimde böbreklerim a¤r›yor
dedi¤i halde” hiçbir tetkik yapmadan bunlar u¤rafll› ifller bizde
de yok (oldu¤u halde) al flu ilaçlar› (zaten kullanmakta oldu¤um)
iç sonra geçmezse bulundu¤un yerdeki doktor flunu flunu
(hiçbir tetkik yap›lmadan mesaneden ilaç vermek gibi) yaps›n
dedi bafl›ndan güzelce defetti…

3 ay A+B” ilaçlar› içtik yinede flikâyetlerimiz inatla devam
etti…

Sahibime ac›yan doktor elinde yeterli tetkik olmamas›na
ra¤men
S›rf sahibime yard›mc› olmak için ilaç raporu ç›kartt›
Almanya'dan Elmiron 100 mg ilaç getirdik.
3 ayl›¤›na 237 TL fark ödedik
Sahibim son bir ayd›r içiyor o ilac›…
Ama inatla…

Ben hala uslanmaz hay›r gelmez çok yaramaz bir mesane
olmaya ve sahibimin böbreklerini a¤r›tmaya devam ediyorum…
Bilin bakal›m ben kimin mesanesiyim?
Ablas› gibi böbreklerini kaybetmek istemeyen kamu kurumunda
görev yapan çaresiz hisseden bir “psikologun” mesanesiyim.

   Yaramaz Mesanenin Sahibi
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ÜROLOGLARIN HOB‹LER‹ / YELKEN

Bunun sonucunda yelken üzerinde hava
bas›nç fark› oluflur ve yelkeni ileri do¤ru
çeker.

Yelkenin en k›sa tan›m›, rüzgar enerjisini
kullanarak, bir kuvvet oluflturan ve bu kuvvet
ile ba¤l› bulundu¤u arac›n hareket etmesini
sa¤layan yap›d›r. Genelde yelkenler
teknelere tak›l›r. Ancak unutulmamal›d›r ki
rüzgâr›n esmedi¤i durumlarda hiçbir yelken
kuvvet oluflturamaz ve çal›flamaz.

fiimdi de yelkene yukar›dan kufl bak›fl›
bakal›m. Yelkene gelen hava molekülleri
yelkene vurdu¤u zaman iki k›s›ma ayr›l›r.
Bir k›sm› rüzgar üstünden (Rüzgar›n geldi¤i
taraf), di¤er bir k›sm› rüzgar alt›ndan geçer.

Yelkenin rüzgar alt› k›sm›nda hava
moleküllerinin gidece¤i yol,rüzgar üstünden
daha fazlad›r. Bu moleküllerin yelkenden
ayn› anda ç›kmalar› gerekti¤ine göre rüzgar
alt› taraftaki moleküller daha h›zl› gitmek
zorundad›rlar. fiimdi devreye Bernoulli
Teoremi giriyor. Teoreme göre h›z artt›¤›
zaman hava bas›nc› düflerdi, dolay›s›yla
yelkenin rüzgar alt›nda bir alçak bas›nç
alan› oluflur. Buna nazaran rüzgar üstü
tarafta hava moleküllerinin büyük bir k›sm›
yelkene de¤meden düz bir çizgi halinde
yelkenden ç›karlar. Yani daha k›sa yol
giderler. H›zlar›n› artmaz ve rüzgar üstü
taraf yüksek bas›nç alan› oluflur.

Havan›n hareketinin yüksek bas›nçtan alçak
bas›nca do¤ru oldu¤unu belirtmifltim.
Dolay›s›yla yelkende d›flar› do¤ru yani
rüzgâr alt›na do¤ru bir kuvvet oluflur. Bu
kuvvet gelen rüzgara diktir.

Teknemizin suda yol almas›na Seyir
Halinde olmak denir. Yelkenli bir tekne seyir
halinde iken yelkenine vuran rüzgarin
kuvvetinden yararlanir. Rüzgar, teknenin
neresine vurursa vursun yelken daima
omurga hatt›n›n bir yan›nda bulunur. Bir
yelkenli teknenin rüzgar› alm›fl oldugu tarafa
Borda yerine Kontra ad› vermemiz gerekir.
Örnegin, Sancak Kontra , ‹skele Kontra

gibi. Rüzgarin Geldigi taraf Rüzgar Üstü,
Gittigi taraf ise Rüzgar Alt› 'd›r.

Bir yelkenlinin yapm›fl oldu¤u seyir,
rüzgarin tekneye var›fl aç›s›na göre bir
tak›m isimler al›r.

Apaz: Rüzgar› yandan alan bir tekne apaz
seyirdedir. Apaz seyir, Dar Apaz, Apaz,
Genis Apaz olarak üçe ayr›l›r. (sol alt
flekilde görüldü¤ü gibi sar›, yeflil ve mavi
renkler). Yelkenli bir tekne için en süratli
seyir bu seyirdir. Bocalama: Teknemizin
bafl aynas› rüzgar›n esmifl oldu¤u yöne
do¤ru oldugundan, yelkenlerimiz rüzgarla
dolamam›flt›r.  Bu yüzden teknemizi
hareket edene kadar durdurmus oluruz.
Yaris öncesi start verilmeden önce yerimizi
bu flekilde de koruyabiliriz.

Borina: Yelkenli teknemizin rüzgara en
yakin seyri budur. Rüzgar üstündeki bir
seyire ulasmak için Borina Seyri yap›l›r.
En az bir kere teknemizin kontra
de¤ifltirerek zigzag bir rota takip etmesine
Volta Seyri denir. Borina Seyrinde genelde
birkaç zigzag rota takip edilip, teknemizin
rüzgara mümkün oldugu kadar yak›n
olmas› için, iskotan›n boflunun al›nmas›,
sürmemizin tamamen inik olmas›
gerekmektedir.

Apaz seyire göre daha zor bir seyirdir ve
dikkat ister. Pupa: Rüzgar› ya tamamen,
ya da bir kaç derece teknenin arkas›ndan
(k›çtan) alm›fl oldu¤umuz bir seyir türüdür.
Yani rüzgar teknemizin k›ç aynas›na dogru
esmektedir. Bu seyirde sürmemiz ya
tamamen ya da çok az› suda kalacak
flekilde olmal›d›r. Bu seyir zor ve tehlikeli
bir seyirdir. Bu seyirde rüzgar› i¤necikten
almamaya dikkat edilmesi gerekmektedir.

Rüzgar›n›z bol olsun.

Neden Yelken?

Yelken sporu; her yafltan ve herkesin
yapabilece¤i ender sporlardan biridir.
Performansa göre yap›lan, yar›fl›n ön
planda tutuldu¤u tekneler de vard›r, gezi
ve dinlenme amac›yla yap›lm›fl tekneler
de. Bu nedenle pekçok çeflit yelkenli tekne
vard›r. (Optimist, Laser, Pirat, Catamaran,
vs.)

Yelken sporurunu denizi ve do¤ay›
sevmeyen kifller yapamaz. Yelken
kullanmak göründü¤ü kadar kolay bir spor
de¤ildir. Bu sporda deniz, rüzgar, ak›nt› ve
dalga gibi do¤al d›fl kuvvetlerle mücadele
etmeyi bilmek gerekir. Bu mücadeleyi
ö¤renebilmek için yaflamak, yaflamak için
de deniz üzerinde vakit geçirmek gerekir.
Yelken sporu; karar verme yetisini
güçlendiren e¤lenceli, s›rad›fl› ve yarat›c›
daha çok deniz üzerinde satranç oynamaya
benzer bir spordur. Yelken sporunu zevkli
hale getiren de budur.

Ne kadar çok denizde kal›rsan›z, o kadar
iyi yelkenci olursunuz. Yelken sporunu
7'den 70'e, erkek, bayan herkes yapabilir.

Yelken Nedir?
Yelken özel bir kumafltan yap›l›r. Bu kumafl
ne çok sert nede çok yumuflak olmal›d›r.
Bu kumafl›n en önemli özelli¤i çok sa¤lam
ve biraz esnek yap›da olmas›d›r. Ayr›ca
yelken dümdüz de¤ildir. Her yelkene özel
bir tor (derinlik) verilerek yelken üç boyutlu
hale getirilir. Fakat yelken özellikle rüzgâr
ve denizin y›prat›c› etkilerinden eskir. Her
yelkenli kullanma koflullar›na göre ilk
zamanki formunu yavafl yavafl kaybeder.

Yelken Nas›l Çal›fl›r?
Günlük hayatta hepimiz yelkenlerin
ilerledi¤ini ve uçaklar›n uçtu¤unu görürüz.
Ama bunlar›n nas›l çal›flt›¤›n› pek
araflt›rmam›fl›zd›r. ‹flte flimdi o imkans›z
gibi görünen ama asl›nda göremedi¤imiz
kuvvetlerin yapt›¤› etkileri görece¤iz.
Yelken hafif torlu bir yap›ya sahiptir. Tor
hafif bombeli yani tam düz de¤il
anlam›ndad›r.

Dr. Murat Dinçer
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Yard.Doç.Dr. Ergül Aslan
Üroloji Hemflireleri Derne¤i
Genel Sekreteri

KADIN VE ERKEK
C‹NSEL SA⁄LI⁄I
GÜNCELLEME
KURSU'NDAN
‹ZLEN‹MLER

 23 HAZ‹RAN 2010 ‹STANBUL
GÜNCEL ANDROLOJ‹ SEMPOZYUMU

KAPSAMINDA

“Derne¤imizin Türk Androloji Derne¤i
Hemflire Çal›flma Grubu ile ortaklafla
düzenledi¤i “Kad›n ve Erkek Cinsel Sa¤l›¤›
Güncelleme Kursu” ‹stanbul Hilton Kongre
ve Sergi Merkezi'nde, Güncel Androloji
Sempozyumu kapsam›nda, 23 Haziran
2010 Çarflamba günü gerçeklefltirildi.”

Toplant› program›nda 4 oturum yer ald›
(Kad›n ve Erkek Cinsel Sa¤l›¤›nda Temel
Bilgiler, Kronik Sa¤l›k Sorunlar› ve Cinsel
Sa¤l›k, Yaflam Dönemleri ve Cinsel ‹fllev,
Cinsel ‹fllev Bozuklu¤unun Tedavisi).
Toplant›n›n aç›l›fl›n› Üroloji Hemflireleri
Derne¤i Baflkan› Prof.Dr. Nevin Kanan ve
Türk Androloji Derne¤i Baflkan› Prof.Dr.
Önder Yaman yapt›lar. Konuflmalar›nda
Prof.Dr. Nevin Kanan Türk Androloji Derne¤i
Baflkan› ve Kongre düzenleme kuruluna
iflbirli¤i ve destekleri için teflekkür ettiler.

Türk Androloji Derne¤i Baflkan› Prof.Dr.
Önder Yaman da bilimsel içeri¤inin düzeyli
haz›rlanmas›ndan dolay› kat›l›m›n yüksek
oldu¤unu düflündü¤ü bu kursu
düzenleyenlere teflekkür ederek, edinilen
bilgilerin klinik uygulamalara da yans›mas›
dile¤ini ve hemflirelerin sa¤l›k ekibinin en
temel üyesi olarak çok önemli rolleri
oldu¤unu ifade etti.Kursa 8 oturum baflkan›
ve 20 konuflmac› akademik kat›l›mda
bulundu. Konusunda uzman üroloji ve
psikiyatri hekimleri, psikolog, klinisyen ve
akademisyen hemflireler sunu yapt›lar.

Dinleyici olarak 130 meslektafl›m›z kat›ld›
ve toplant› sonunda kat›l›m belgeleri verildi.
Toplant›da sunular›n doyurucu oldu¤u,
özellikle sunularda Türkçe terminoloji
kullan›lmas› gerekti¤i üzerinde duruldu.
Derne¤imize sa¤lad›¤› destekleri ve iflbirli¤i
nedeniyle Türk Androloji Derne¤i Baflkan›,
Dernek Sekreteri ve Yönetim Kurulu
üyelerine, kongre organizasyonunu yapan
Bros Turizm'e ve toplant›m›zda bizimle
birlikte olan tüm meslektafllar›m›za teflekkür
ediyoruz.



“De¤erli Hemflire
Meslektafllar›m›z,
Üroloji Hemflireleri Derne¤i
yönetim kurulu olarak 30
Ekim-3 Kas›m 2010 tarihleri
aras›nda ‹stanbul Lütfi K›rdar
Kongre ve Kültür
Merkezi'nde dördüncüsünü
düzenledi¤imiz Ulusal Üroloji
Hemflireli¤i Kongresi'ne
sizleri davet etmenin
mutlulu¤unu yaflamaktay›z.”

Kongrede yurtd›fl›ndan konusunda uzman
konuklar›m›zla birlikte multidisipliner bir
ortamda üroloji hemflireli¤ine iliflkin güncel
bilgiler tart›fl›lacakt›r.

Programda kongre öncesi ilk gün hemflirelik
uygulamalar›na iliflkin eflzamanl› befl temel
kurs organize etmekteyiz (Ürolojide
Laparoskopik ve Robotik Cerrahi
Hemflireli¤i Uygulamalar›, Üriner Stomal›
Hastalarda Hemflirelik Bak›m›, Cinsel ‹fllev
Bozukluklar› ve Hemflirelik Yaklafl›m› ve
‹nfertilite Hemflireli¤inde Güncel
Geliflmeler).

Kongre ana konular› kapsam›nda ise, üriner
sistemin tafl hastal›klar›, enfeksiyonlar›,
ameliyathane hemflireli¤i ve hasta güvenli¤i,
ürolojik kanserlerde bak›m, alt üriner sistem
semptomlar› ve nörolojik hastalarda ürolojik
sorunlar ele al›nacakt›r. Kurs ve ana kongre
konular›n›n kapsaml› olmas›ndan dolay›
üroloji hemflirelerinin yan› s›ra kad›n-
do¤um, pediatri, nöroloji, ameliyathane ve
cerrahi hemflireleri gibi farkl› branfllardan
meslektafllar›m›z›n da kat›l›m›n›
beklemekteyiz.

Üroloji Hemflireleri Derne¤i, üroloji
konusunda hemflire meslektafllar›m›za
güncel bilgiyi sunmak ve yurt genelinde
ça¤dafl düzeyde bir hemflirelik hizmeti
sunulmas›na katk›da bulunmay›
amaçlamaktad›r.

Üroloji hemflirelerinin ve di¤er branfllardaki
hemflirelerin üriner sisteme iliflkin güncel
geliflmeleri tart›flabilece¤i, deneyimlerini
paylaflaca¤› ve bilimsel çal›flmalar›n›
paylaflabilece¤i bir kongre olaca¤›na
inan›yoruz.

21. Ulusal Üroloji Kongresi ile eflzamanl›
yapaca¤›m›z kongrede, hemflire
meslektafllar›m›zdan kongre kay›t ücreti
al›nmamas›, flehir d›fl›ndan kat›lacaklar›n
konaklama ve ulafl›m konusunda
desteklenmesi nedeniyle Türk Üroloji
Derne¤i Baflkan› Prof.Dr. Atefl Kad›o¤lu ve
Yönetim Kurulu Üyelerine teflekkürlerimizi
sunuyoruz.

Avrupa Kültür Baflkenti ‹stanbul'un önde
gelen kongre merkezinde siz de¤erli
meslektafllar›m›zla birlikte olmay› diliyor,
sevgi ve sayg›lar›m›z› sunuyoruz.

Üroloji Hemflireleri Derne¤i
Yönetim Kurulu
Nevin Kanan, Baflkan
Ayfer Özbafl, Baflkan Yard›mc›s›
Ergül Aslan, Genel Sekreter
Nilüfer Esentürk, Mali Sekreter
Aysel Kandemir, Üye
(Ankara Bölge Temsilcisi)
Ufuk Memio¤lu, Üye
(‹ç Anadolu Bölge Temsilcisi)
Çi¤dem Döndar, Üye
(Üyelik Komitesi)

4. ULUSAL ÜROLOJ‹
HEMfi‹REL‹⁄‹
KONGRES‹'NE

DAVET
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30 Ekim-3 Kas›m 2010 tarihleri aras›nda Ulusal Üroloji Hemflireli¤i Kongresi’ne davetlisiniz
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KÜLTÜR / SANAT HABERLER‹

SERG‹LER
çekimlerden kareleri foto¤raf severlerin
be¤enisine sunuyor. Anadolu yakas›nda
foto¤raf sanat›n›n daha etkin bir flekilde
temsil edilmesi için çal›flmalar›n› sürdüren
ve bu amaçla kurulan Fotoamele Foto¤raf
Grubu, Kad›köy Foto¤raf Günleri'nden sonra
büyük bir sergi ile sanata olan deste¤ini
sürdürüyor.

Suna ve ‹nan K›raç Vakf› Pera
Müzesi, 6 A¤ustos - 3 Ekim 2010 tarihleri
aras›nda, Türkiye'nin 120 senelik dostu
Japonya'n›n sanat›n›, gelenekselden
moderne, ça¤dafltan güncele tüm renkleriyle
ülkemiz sanatseverleriyle buluflturuyor.

“Ikuo Hirayama - Türkiye, Bat›yla
Do¤u Aras›nda Bir Kültür Kavfla¤›”
bafll›kl› sergi, Nihonga resminin büyük ustas›,
Japonya'n›n yetifltirdi¤i en sayg›n sanatç› ve
bilimadamlar›ndan Ikuo Hirayama'n›n 38
resminden olufluyor. Yaflam›n›n önemli bir
bölümünü Bat›'yla Do¤u'yu ba¤layan ‹pek
Yolu'nu resmetmeye adam›fl, Japonya'n›n ilk
Unesco ‹yiniyet Elçisi olan sanatç›n›n
Japonya'da kendi ad›n› tafl›yan bir müzesi
de var.

“Japonya Medya Sanatlar› Festivali
‹stanbul'da / 2010” bafll›kl› sergi ise,
Japon kültürünü yüksek teknoloji odakl›
medya sanatlar› arac›l›¤›yla sunuyor. Japonya
Kültürel ‹fller Ajans›taraf›ndan 1997 y›l›ndan
beri düzenlenen bu kapsaml› festivalden
seçme yap›tlardan oluflan Pera Müzesi'ndeki
sergi, “Anlat›c› Ak›l” ve “Yarat›c› Ak›l” bafll›klar›
alt›nda; manga, animasyon, oyunlar ve
interaktif sanat  bölümlerinden olufluyor.

Foto¤raf s›n›f› kursiyerleri bir y›ll›k
çal›flmalar›n› ‹DO fiirket-i Hayriye
Sanat Galerisi'nde sergiliyor.

Bostanc› Halk E¤itim Merkezi Foto¤rafç›l›k
s›n›f› kursiyerleri “Gezdik Gördük Çektik”
foto¤raf sergisi ile sezonu kapatt›. 1 A¤ustos
tarihinde Yeni Kad›köy Vapur ‹skelesi'nin üst
kat›nda bulunan ‹DO fiirket-i Hayriye Sanat
Galerisi'nde aç›lan sergi 6 A¤ustos Cuma
akflam› saat 20.00'a kadar görülebilir.

Bostanc› Halk E¤itim Merkezi'nin düzenlemifl
oldu¤u foto¤raf derslerine kat›lan 22 kursiyer
ve e¤itmenleri Ayfle Küçükkurt'un ortaklafla
düzenledikleri foto¤raf sergisinde ülkemizin
farkl› bölgelerinden 68 foto¤raf karesi yer
al›yor.

Bostanc› Halk E¤itim Merkezi'nde foto¤raf
e¤itimi gördükten sonra çal›flmalar›na
Fotoamele Foto¤raf Grubu'nda devam eden
amatör foto¤rafç›lar grup kurucusu Ayfle
Küçükkurt önderli¤inde kat›ld›klar› e¤itim
gezilerinden ve ald›klar› e¤itim do¤rultusunda
yapt›klar› bireysel

SANAT L‹MANINDA 4 SERG‹

Geçti¤imiz Haziran ay›nda sanatseverlere
kap›lar›n› açan, ‹stanbul'un yeni kamusal
sergi mekan› ‹stanbul 2010 AKB Sanat
Liman›, 4 yeni sergiye ev sahipli¤i yap›yor.
“Kader Denizi”, “Japonya'ya
Avrupa Bak›fl›”,  “Aram›zdaki
Mekan” ve “Yunanistan'da Mimari
Paralellikler: 19. Yüzy›l
Gelene¤inden 21. Yüzy›l
De¤iflikli¤ine” isimli sergiler, 30
Temmuz Cuma akflam›, ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti Ajans› Yürütme
Kurulu Baflkan› fiekib Avdagiç'in ev
sahipli¤inde gerçekleflen aç›l›flta
sanatseverlerle bulufltu. Fener Rum Patri¤i
Bartholomeos'un da kat›ld›¤› aç›l›flta
dostluk mesajlar› verildi.

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
Ajans›, ‹stanbul'da gerçekleflecek olan
yerel ve uluslararas› sergiler için talep
edilen mekan ihtiyac›n› karfl›lamak üzere
Tophane'deki Antrepo 5'i alt› ayl›k bir
çal›flmayla yenileyerek, geçti¤imiz ay (19
Haziran 2010) ‹stanbul 2010 AKB Sanat
Liman› ad›yla hizmete açt›.

Sanat sergileri için yeni bir kamusal sergi
alan› modelinin en baflar›l› örneklerinden
biri olarak tan›mlanan ‹stanbul 2010 AKB
Sanat Liman›, h›z kesmeyen sanat trafi¤ine
dört yeni sergiyle sürdürüyor.

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür baflkenti
Ajans› Yürütme Kurulu Baflkan› fiekib
Avdagiç'in ev sahipli¤inde 30 Temmuz
Cuma akflam› gerçekleflen yeni sergilerin
toplu aç›l›fl› genifl bir izleyici kitlesinin
kat›l›m›yla gerçekleflti.

Uluslararas› ça¤dafl sanat merkezlerinin
model al›nd›¤›, altyap›s› yenilenerek, esnek
sergileme duvarlar›yla farkl› sergilere,
gösteri ve aç›k oturumlara olanak sa¤layan
3600 metrekare alana sahip Sanat
Liman›'nda “Kader Denizi”, “Japonya'ya
Avrupa Bak›fl›”,  “Aram›zdaki Mekan” ve
“Yunanistan'da Mimari Paralellikler: 19.
Yüzy›l Gelene¤inden 21. Yüzy›l
De¤iflikli¤ine” bafll›kl› uluslararas› sergiler
görülebilecek.
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K‹TAP
Burgazada Sevgilim kitab›n›n
3. bask›s› raflarda...
Çocuklu¤unda Burgazada ile tan›flan Bercuhi
Berberyan'›n kaleme ald›¤› “Burgazada
Sevgilim…” kitab› 3. bask›s›yla raflarda.
1950'lerden itibaren tatl› an›larla foto¤raflar›n
da yer ald›¤› kitapta, ‹stanbul'da bafllay›p
dalga dalga adalara kadar yay›lan de¤iflimden
de bahseden Bercuhi Berberyan, eski
günlerdeki hoflgörü ve dostluk ortam›n› “…
adalar önce leylak rengi, sonra da yeflil oldular.
fiimdi oralar da grilefliyor,…” sözleriyle yâd
ediyor.

Tiyatrocu, ressam ve yazar Bercuhi
Berberyan'›n üçüncü kitab› “Burgazada
Sevgilim..” kitab› 3. bask›s›yla adalar› ve tarihi
sevenlerle, o zamanlar› merak edenlerle
buluflmaya devam ediyor. Çocuklu¤unda
tan›flt›¤› Burgazada'ya duydu¤u aflk› an›lar›yla
anlatt›¤› “Burgazada Sevgilim...” kitab›nda
Berberyan, adadaki sosyal gündelik hayat›
okuyuculara, yüzlerinde tebessümler
uyand›rarak sunuyor. Rumlar›n, Ermenilerin
ve Türklerin birbirleriyle hoflgörü içerisinde
yaflad›¤›, dostluklar kurdu¤u, birbirlerinin
yard›m›na kofltu¤u adada, Sinema
Paradiso'dan Dr. Selahattin'e birçok kifli ve
mekân›n, yazar›n an›lar›nda canland›¤›
flekliyle anlat›lan kitapta ada iskelesinin eski
halinden di¤er birçok kahramana kadar farkl›
farkl› foto¤raflar yer al›yor.

2010 projeleri konser, sergi, atölye…

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
Ajans›'n›n kültür-sanat, kültürel miras, kentsel
uygulamalar ve kent kültürü alanlar›nda
gerçeklefltirdi¤i etkinlikler ‹stanbullularla
buluflmaya devam ediyor.

2010 y›l›n›n Avrupa Kültür Baflkenti
‹stanbul'un ajandas›nda bu hafta:

Promethiade " Zincire Vurulmufl
Prometheus"

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›
Sahne ve Gösteri Sanatlar› Yönetmenli¤i,
Ruhr 2010 - Stiftung Zollverein ve Yunanistan
- Atina Festival ile ortak gelifltirilen uluslararas›
performans projesi “Promethiade”, dünyaca
ünlü üç toplulu¤un, atefli kullanarak insanl›¤a
medeniyeti ve bilgiyi arma¤an eden
Prometheus efsanesinden yola ç›karak üç
ayr› eser üretmesini kaps›yor.

Yönetmenli¤ini dünyaca ünlü yönetmen
Theodoros Terzopoulos'un yapt›¤› oyun,
günümüz dünyas›n›n ahlaki de¤erlerine
elefltirel bir bak›fl aç›s› getiriyor. “Prometheus”
rolünü Yetkin Dikinciler'in oynad›¤›
performans›n korosunda Devrim Nas ve
Kerem Karabo¤a gibi deneyimli oyuncular›n
yan› s›ra Alman ve Yunan oyuncular›n da
sahne ald›¤› gösteri 28 Temmuz tarihinde
Rumeli Hisar›'nda izleyicilerle bulufluyor.

‹smet S›ral Yarat›c› Müzik Atölyesi

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti Ajans›
projeleri kapsam›nda Kad›köy Gitarcafe'nin
katk›lar›yla Argos Kültür Sanat taraf›ndan

Renee Baron'un “Kendinizi Tan›y›n”
kitab› ile “kapal› kutular” aç›l›yor.

Renee Baron'un Myers - Briggs Tipleme
Sistemi ›fl›¤›nda haz›rlad›¤› kiflisel geliflim
kitab› “Kendinizi Tan›y›n”, bireylerin karakter
özelliklerine göre yatk›nl›klar›n› ortaya
ç›kar›yor. ‹stanbul Kültür Üniversitesi
Yay›nevi'nden ç›kan kitap, bireylerin hem
kendilerini hem de çevresindekileri daha
iyi analiz edebilmelerini sa¤layarak do¤ru
meslek seçimini, ifl görüflmelerini,
mülakatlar› ve özel iliflkileri kolaylaflt›r›yor.
Bireyin kendisini tan›mas›n›n; güçlü ve
zay›f yönlerini bilmesinin, duygusal, fiziksel
özelliklerinin fark›nda olmas›n›n, yetenek
ve becerilerini do¤ru de¤erlendirebilmesinin
gelece¤ini flekillendirmedeki önemi
düflünüldü¤ünde “Kendinizi Tan›y›n”
kitab›n› okumak at›lacak ilk ad›m olarak
karfl›m›za ç›k›yor.

Kendisini iyi tan›yan bir insan yaflayacaklar›
karfl›s›nda neler hissedece¤ini, nas›l tepki
verece¤ini öngörmenin yan›nda daha kolay
empati kurarak çevresi ile sa¤l›kl› iletiflim
kurar. “Kendinizi Tan›y›n” içinde yer alan
ve bir tür “karakter röntgeni” denilebilecek
tip belirleme araçlar›n›n en fazla denenmifli
olan Myers- Briggs sisteminin testleri
say›s›z kifli ve kuruma insan seçiminde
yarar sa¤layan bir sistem.

“Kendinizi Tan›y›n” içindeki testler okurlara
karakter özellikleri hakk›nda bilgi verirken
kendisi ile benzer özelliklere sahip kiflilerle
birlikte tamamen z›t karakterlerin de
analizini sunarak kolay iletiflimin yollar›n›
sunuyor.

‹çinde yer alan karikatürlerle okurlar›n bir
solukta bitirece¤i “Kendinizi Tan›y›n” kitab›
meslek seçiminde, ifle al›mlarda, ifl
görüflmelerinde, özel iliflkilerde,
mülakatlarda kendini ve karfl›s›ndaki kifliyi
iyi analiz edebilen bir insan›n ustal›¤› ile
etkili iletiflim ve do¤ru kararlar verebilme
flans› tan›yor.

Burgazada Sevgilim

Prometheus
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S‹NEMA

Son Son Savaflç› (2010)
Yönetmen
Neil Marshall
Senaryo
Neil Marshall
Tür
Aksiyon, Macera, Dram

Roma ‹mparatorlu¤u'nun fetihleri, Kuzey
Britanya'da Pict'ler taraf›ndan durdurulmufltur.
Film, Pict sald›r›s›nda geriye kalan son savaflç›
Quintus Dias'›n öyküsünü anlat›yor. General
Virilus'un efsanevi 9. Lejyonuna kat›lan genç
adam, Pict ›rk›n› ve liderleri Gorlacon'› yer
yüzünden silmek için ordusuyla beraber kuzeye
do¤ru gitmeye bafllar.

ÇILGIN HIRSIZ 3 EYLÜL

Yönetmen
Pierre Coffin, Chris Renaud
Senaryo
Ken Daurio, Cinco Paul
Tür
Animasyon, Aile

Beyaz çitler ve güllerle çevrili mutlu bir banliyö
mahallesinde, bahçesi kupkuru siyah bir ev
vard›r. Komflular, bu evin alt›nda gizli bir
saklanma yeri oldu¤unu bilmemektedir. Etraf›
minyonlar›n oluflturdu¤u küçük bir orduyla
çevirili olan Gru (Orjinal seslendirme: “Ak›ll›
Ol”, “Horton Hears a Who! ve televizyon dizisi
“The Office”ten Steve Carell) dünya tarihindeki
en büyük soygunu planlamaktad›r. Ay'›
çalacakt›r. (Evet, Ay'›!)

Gru, kötü olan her fley sevmektedir. Küçültme
›fl›nlar›, dondurma ›fl›nlar›, karada ve havada
savafla haz›r araçlardan oluflan cephaneli¤iyle
yoluna ç›kan herkesi yok eder. Ta ki üç küçük
yetim k›z ona bak›p, baflka kimsenin onda
görmedi¤ini görene kadar: Potansiyel bir baba.

Ferhat Göçer, Bodrum Antik Tiyatro'da
birbirinden güzel flark›lar›n›
seslendiriyor.

Tarih : 5 A¤ustos 2010
Saat : 21:00
Yer : Bodrum Antik Tiyatro

AJDA PEKKAN

Türkiye'nin önde gelen organizasyon flirketi
UNilife'in gerçeklefltirdi¤i 'Y›ld›zlar Anadolu
Yakas›nda 'konserleri bu sene 2. senesi ile
devam ediyor.

Superstar Ajda Pekkan muhteflem sahnesiyle
07 A¤ustos Fenerbahçe True Blue'da.

Adalar Müzesi Ön Aç›l›fl›

‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
Ajans› projeleri kapsam›nda,  Adalar Vakf›,
 Adalar Belediyesi ve Adalar
Kaymakaml›¤›'n›n ortak çal›flmas› ile
hayata geçirilen Adalar Müzesi'nin ön
aç›l›fl›, 3 geçici aç›k hava sergisi ile 31
Temmuz Cumartesi akflam›
gerçekleflecek. “Ada Sahillerinde
Bekliyorum” ve “Adal›lar” sergileri
Büyükada Ç›nar Mevkii'nde, “Adalar'da ‹z
B›rakanlar” sergisi ise Büyükada
‹skelesi'nde ziyaretçilerle buluflacak.

düzenlenen 2010 y›l›n›n en s›ra d›fl›, en keyifli
sanat projelerinden ‹smet S›ral Yarat›c› Müzik
Atölyesi 29 Temmuz'da bafll›yor.

‹stanbul'un müzikte yarat›c›l›¤›n yeni platformu
olmas›n› hedefleyen ISCMS 2010'un 11 günlük
benzersiz program›nda; farkl› temalar›yla 8
büyük konser, 23 atölye ve seminer, pek çok
grup çal›flmas› ve konferans yer al›yor.

Birbirinden ilginç konserleri, müzi¤in ustalar›yla
genç yetenekleri buluflturan atölye ve
seminerleriyle izleyici ve ö¤rencilerin karfl›s›na
ç›kaca¤› ve dünyaca ünlü Türk ve yabanc›
sanatç›lar›n kat›laca¤› ‹smet S›ral Yarat›c›
Müzik Atölyesi (Ismet S›ral Creative Music
Studio, ISCMS) 8 A¤ustos tarihine kadar
Sepetçiler Kasr›, Heybeliada, Eminönü
Üstgeçidi gibi flehrin farkl› alanlar›nda
gerçeklefltirilecek.

Sanat Liman›

‹stanbullu sanatseverlerle geçti¤imiz ay buluflan
kamusal sergi mekan› “Sanat Liman›”, alan›n›n
önde gelen isimlerinin seçkilerinden oluflan 4
yeni sergiyle yoluna devam ediyor…

Mehmet Günyeli ve Bejan Matur'un
foto¤raf ve fliir seçkilerinden oluflan
“Kader Denizi” ve Mikiko Kikuta
küratörlü¤ünde “Japonya'ya Avrupa
Bak›fl›-Bugünün Japonya's› Vol.12”
sergileri 30 Temmuz 29 A¤ustos
tarihleri aras›nda Sanat Liman›'nda
görülebilecek.

Piraeus Bank Grup'un Kültür Vakf›, her y›l
düzenlenen "Avrupa Kültür Baflkenti" festivaline,
Sanat Liman›'nda 30 Temmuz ve 16 Eylül
tarihleri aras›nda yer alacak iki sergi ile kat›l›yor.

Biri Eleni Kotsoni, Ça¤r› Saray ve
Raziye Kubat'›n enstalasyon ve
çizimlerinden oluflan “Aram›zdaki
Mekan” isimli sergi, bir di¤eri ise Yunan
mimar Aristotelis Zahos'un 100'ü aflk›n
foto¤raf›n› içeren “Yunanistan'da mimari
paralellikler: 19. yüzy›l gelene¤inden 21. yüzy›l
de¤iflikli¤ine” isimli serginin sanat dünyas›nda
ses getirmesi bekleniyor.

ÇILGIN HIRSIZ 3 EYLÜL

Adalar Müzesi

KONSER
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U2 360 TOUR

Dünyan›n En Büyük Rock Grubu U2
‹stanbulda!
Hayranlar›n›n y›llard›r dört gözle bekledi¤i,
dünyan›n en büyük rock grubu U2, 360º Tour
kapsam›nda ilk defa Türkiye'de!

U2, Live Nation taraf›ndan Pozitif ve ‹KSV
iflbirli¤iyle, ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti
Ajans›'n›n katk›lar›yla, 6 Eylül 2010'da ‹stanbul
Atatürk Olimpiyat Stad›'nda hayranlar›yla
buluflacak. “360º Tour” kapsam›nda ‹stanbul'a
gelecek olan U2, Türkiye tarihinin en büyük
stadyum konserine imza atacak.

“RAMAZANDA CAZ” KONSER
PROGRAMI:
(Jazz in Ramadan)

14 A¤ustos Cumartesi : Anouar
Brahem Quartet / Arkeoloji Müzesi
17 A¤ustos Sal› : Ahmad Jamal Quartet
/ Topkap› Saray›
18 A¤ustos Çarflamba : Dhafer
Youssef Quartet / Arkeoloji Müzesi
20 A¤ustos Cuma : Dede Efendi
Ensemble - Münip Utand› / Arkeoloji Müzesi
21 A¤ustos Cumartesi : ‹lhan Erflahin's
Istanbul Sessions / Arkeoloji Müzesi
24 A¤ustos Sal›: Abdullah Ibrahim Trio
/ Topkap› Saray›
26 A¤ustos Perflembe: Ayd›n Esen
Group / Arkeoloji Müzesi
(Ayd›n Esen Plays For Ramadan)
31 A¤ustos Sal›: Kudsi Erguner
Ensemble - “Islam Blues” / Topkap› Saray›

‹stanbul Arkeoloji Müzesi ve Topkap› Saray›

13. SAYININ CEVAP ANAHTARI


